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12275شرك  الدلال م6ط6رز ش.م.م.............................................................................. 

 .................................................................................... SOCIETE HERE S.A.R.L12275

 ..............................................SOCIETE HAFIDI DES TRAVAUX GUELMIM12275

 ................................................................................. 12275شرك  جنان امل ثاق ش.م.م

 .........................................................................................     IHYA CARS  SARL12275

 ............................................................................................... EL ALOUI SARL 12275

 ...................................................................................SOCIETE FRUITIF SARL12275

 ..................................................................................... STE ALRAWI SERVICE12275

 ........................................................................  AUTO ECOLE SIDI BELKASS12276

 ......................................................................STE AFRI EQUIPEMENT  SARL12276

 ...................................................................................  BOBDO TRANS  SARL12276

12276ك6مباني س6س   دلنتريس 6ن ان مال.................................................................. 

12276شرك  ي6ب كريسطال الت مل6ل ........................................................................ 

 ...............................................STE  MULTISERVICES AYASAN  S.A.R.L.A.U12277

 .................................................................... EXPO MED TRANSPORT  12277شرك

12277شرك  أن6ال ديسترلبيس 6ن ش.ج.م.م.ش.ح ........................................................ 

 ............................................... STE ECOLE PRIVEE ATTAMAYOUZ II SARL12277

 ..............................................................................................................BIM BAT12277

12277شرك  – ب6ان كار –ش.م.م.................................................................................. 

 ................................................SOCIETE » IMPRIMERIE PRINCIPALE « S.A12277

 ..............................................................................SOCIETE » EMBALLE « S.A12277

 ........................................................DOMAINES AGRICOLES R.O.M  12278شرك

 ........................................................AQUA PUMPING SYSTEM– SARL AU12278

12278شرك  – AUSTRALIE CARS  – ش.م.م............................................................. 

 ................................................................................ BIOUGRA INVEST SARL12278

 ................................................................................ SOCIETE TREND MEDIA12278

 ...................................................................................   TRAVEL TOURS  12278شرك

 .................................................................STÉ  HORIZON ZENATA  S.A.R.L12278

 ............................................................................... CLINIQUE TILILA   SARL 12279

 ...................................................................................OULAINE BRAM SARL 12279

 .......................................................................SOCIETE DROK TRANS s.a.r.l12279

12279شرك  دحمين ك6اي تي ش.م.م............................................................................... 

 ........................ STÉ  ENSEMBLE POUR LA SECURITE ROUTIERE  SARL12279

12279شــركـــ    MAROC ANDALOUSIE DE PECHE ش.م........................................ 

12279شــركـــ    KHALID FISHERIES ش.م................................................................... 

 .......................................................................................... ASTIPECHE   12280شــــركـــ

 .......................................................................... TANGER ASTIPECHE  12280شــــركـــ

12280شرك  باحرف ل  ش٠م٠م .................................................................................... 

 ........................................................................................STE SAFWAN OPTIC12281

 ....................................................................SOCIETE  B2MPERFCALL SARL12281

 ......................................................................... STE ILALEN TRANS SARL au12281

12281شرك  GEO2M ش.م.م....................................................................................... 

 ...........................................................................................ATLAS PRODCOM12281
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 ...................................................................................................CAP FASHION12281

 ..................................................................................................BRICO INVEST12282

 ..................................................................................................RETAIL INVEST12282

 ...........................................................................................................CAP LUXE12282

 ........................................................DISTRIBUTION VETEMENT HOMME1228و

 ..................................................................................................RETAIL INVEST1228و

 ..................................................................................................RETAIL INVEST1228و

 ........................................................................................................CAP RETAIL1228و

 1228زيريس الم6........................................................................................................... 

 ......................................................................................................GEST HOME1228 

 .......................................................................................................KIM SELECT12285

 ..............................................................EL KADDOURI DEVELOPPEMENT12285

 ................................................................................................ GAMING SEKAI12285

 ......................................................................................................INO IMPACT12286

 ...........................................................STE ECO SERVICE CONSTRUCTION12286

12286شرك  أت6ييي ت6لي.................................................................................................. 

 ..................................................................................................... IB HOLDING12286

 .......................................................... YAMED METRO POLITIAN OFFICES12286

 ................................................................................................. AL HORA AGRI12287

 .............................................................................SOCIETE MOULID TRANS12287

 ............................................................................................. FIDO SOLUTION12287

 ..................................................................................IDĂR CONSTRUCTION12287

 ......................................................................................CHAME KITTY COIFF12287

 .............................................................................................. LA DIVA EVENTS12288

 ........................................................................... STE IMPORT ZIANI ET FILS12288

 ....................................................................................   DIYAR RIF AL KABIR 12288

 ......................................................................................................... INTERMET12288

 ......................................................................................................... INTERMET12288

 .......................................................................L’ATELIER BY DAR COOKING12288

 ........................................................................................................... YOUMUS12289

 ..................................................................................................ECOMPLANET12289

 ............................................................................ SALON DE THE OTHMAN12289

 ........................................................................................... ZIZINIA SERVICES12289

 .......................................................................STE ZAYAN HEALTH SERVICE12289

 .........................................................................................PLATRA - TRAVAUX12289

 ......................................................................................... ATLAS TAMOUNTE12290

 ...............................................................................FLEUR IMPORT EXPORT 12290

 ......................................................................................................ZOS INVEST12290

12290مؤسس  ايتقدم ا خاص ..................................................................................... 

 ..................................................................................................SAMIDO TRAV12290

 .............................................................................SOCIETE STAR STROONG12291

 .............................................................SOCIETE LA CANTINA DI MATTEO12291

 ..................................................................................................CHADIA SHOP12291

 ............................................................................. MULTI TRAVAUX  SETTAT12291

 ........................................................................................................OPTIKNAN12291

 ............................................................................................................ LASDASS12292

 ...........................................................................................................TRAPEMA12292

 ................................................................................................. VANILLA CAKE12292

 ............................................................................................................ HZ TRAV12292

 .......................................................................... POLYCLINIQUE VOLUBILIS12292

 ............................................................................................................ STE X.T.C1229و

 .................................................................................. STE MED ICT SERVICES1229و

 .............................................................................................. STE VOITURE 241229و

 ........................................................................... LIKMA TECHNO SERVICES1229 

 ...........................................................................................................M.I.H BAT1229 

 ..................................................................................................... IBIZA PLAZA1229 

 ..................................................................................AGUESSOUSS PROMO1229 

 ................................................................... FILS ELMOKRANI TRANSPORT12295

 ............................................................................................. STE PARA SIHAM12295

 ........................................................................................................ PARDELICE12295

 ................................................................................................. EL WAY TRANS12296

 ............................................................................................................OUAFITA12296

 ..............................................................................................BOUL D›OR CAR12296

 ...........................................................................................I-Star Brotherhood12296

 ............................................................................................ AURELI FASHION12297

 ..................................................................................AURELI FASHION SARL12297

 ...................................................................................................... AKMS TECH12297

 ............................................................................................................. SAYF RIF12297
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 ................................................................................VALDI CONSTRUCTION12298

 ............................................................................................................ IDEA LAB12298

 .............................................................................................OUSMAN NOUR12298

 .......................................................................................................QUALITRAV12299

 .................................................................................................SMART ROUTE12299

 ................................................................................ voiture de luxe akhattab12299

 .........................................................................................................TSA SANTE12299

 ..............................................................................................................AFRISER1200و

00وMOROCCAN FUTURE CLOTHING12 -  مرحكان ف تر كل6جلنغ........................ 

 .......................................................................CASABLANCA SWEET HOME1200و

 ................................................................................................ JNIOUEH CASH1201و

 ......................................................................................................DAR DAJAJ 21201و

 .........................................................................................................O.Z.F ELEC1201و

 ...............................................................................KADRASSI Rent cars KRC1202و

 ......................................................................................»SERVICE ATTOUMI«1202و

 ADVANCED CONSTRUCTION AND شرك  ايبناء املتقدم حايل6جست ك

 ...............................................................................................LOGISTIC1202و

 ..................................................................................................... BPM SHORE1202و

 ............................................................................................ و0وARMONA«12« ارم6نا

 ................................................................................................. AMINE TOUAT12و0و

 .........................................................................................................ARTI L›ART12و0و

 0و12انفراحاي املغرب.................................................................................................... 

 ......................................................................... GLOBEX SECURITE MAROC120و 

 ...............................................................................BOUKA PIERRE SARL AU120و 

 .............................M HEALTH & WELLBEING CENTER. ‹›MHWC ‹›SARL120و 

05و12س6سي تي ت6ريست ك دي شاس م6�سى ابن نصير................................................ 

 ..................................................................................... STE HIGHTOP IMMO1205و

 .....................................................................STE ASSIA CENTRE D›AFFAIRE1205و

06و12إعمار فيزل6ن جرحب............................................................................................. 

 .......................................................................................GAMERS IN ACTION1206و

 .........................................................................................................LIFE PRINT1206و

 .................................................................................................................LUXIM1207و

 ..........................................................................................................STE HAWS1207و

 ....................................................................................... GOLDEN TRAV SAFI1207و

 ............................................................................................... ITALSUD IMMO1207و

 ..................................................................................KAZDARIYA AGRICOLE1208و

 ................................................................................................. Villa Centaurée1208و

 ...............................................................PHARMACIE AL AMALA SARL AU1208و

 .............................................................................................C›ZAM PRESTIGE1208و

 ...............CENTRE ELOUAFAE DE FORMATION DES CONDUCTEURS1209و

 ..............................................................................................................CHABIBI1209و

 ...............................................................................................MIXICO ARABIA1209و

 ............................................................................................MARSONS FOOD1209و

 .................................................................................................PERLA NADOR1210و

 ........................................................................................SANICARL 10و12ساني كارل

 .......................................................................... (T&A DELICE (OSRA HOME1210و

 ............................................................................................... ..................   T1210و

 .............................................................................................. SOFWAY TRANS1210و

 ......................................................................................OPENMIND-DESIGN1211و

 ................................................................« PHARMACIE AL AMALA » SARL1211و

 ...................................................................................................SKILL CENTER1211و

 ...........................................................................................................ARGUMO1212و

 ..............................................................................................................DISKIDS1212و

12و12ادريس مدك6ك..................................................................................................... 

 ....................................................................LE CONTINENTAL SEA PALACE1212و

 ..................................................................................................Touchandglass12و1و

 .........................................................................................................PALM EDU12و1و

 .........................................................................................................RABANOV 12و1و

 .................................................................................................................  SMYL121و 

 ................................................................................................ TROUK INVEST121و 

 ................................................NEGO TRUCK PIECES AUTO- POILOURD121و 

 ...............................................................................................ROXAR ENERGY121و 

 .....................................................................................LA CASA SIN GLUTEN121و 

 .................................... .INTERNATIONAL TECHNOLOGY SERVICES S.A1215و

 .........................................................................................................PALMAGRI1215و

 .........................................................................................CHASETIN MINING1215و

 SOCIETE DUBAI INSTITUT OF AVIATION AND TOURISME PRIVATE1215و

 ..........................................................................................STE DALICIM SARL1216و
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 .............................................................................................. BAHLOUL CASH1216و

 .......................................................................LUX STORES ET TENTES L.S.T1216و

 ........................................................................................... INBOX LOGISTICS1216و

 .............................................. EQUIPEMENTS DE MANUTENTION TANJI1217و

17وBR SAHARA TRAV*12*  ب ر صحرا تراف........................................................... 

 ..................................................................................................... ASJ CONSEIL1217و

 ........................................................................................................ KECHAMPI1218و

 ....................................................................................................SEULLE TANA1218و

 .............................................................................. Ste TISSILIWIN-NEGOCE 1218و

 ............................................................................... STE LNZ SECURITE SARL1219و

 ...........................................................................................BOUHACHEM TET1219و

 .............................................................................................................BATIASH1219و

 .................................................................................................CAPITAL SAFAE1219و

 ............................................................................................................BALAMO1220و

 ..................................................................................................... GREEN TOM1220و

 .........................................................................................................HOME EST1220و

 .................................................................................................M.D.S IAAMAR1220و

 ...............................................................................cybersecurity as a service1220و

 .............................................................................................................. EJ PISCA1221و

 ..................................................................................................... GALOLI FISH1221و

 .......................................................................................FIDUCIAIRE JERRARI1221و

 ................................................................................................ BASMA VISION1222و

 ................................................................................AL IMAM DAHBI PRIVEE1222و

 .........................................................................................IMIZGUE SMAHAN1222و

 ..............................................................................................................DINARA1222و

 ................................................................................................TRAVEL&TASTE12و2و

 .....................................................................................................2R TRAVAUX12و2و

 ....................................................................................... PATRIMOINE SAFAE12و2و

 .....................................................................................................2R TRAVAUX12و2و

 ...............................................................................................................REVERE12و2و

 .............................................................................................................DJAFRET122و 

 .............................................................................................. SARDA NEGOCE122و 

 ............................................................................................................AZAFTEX122و 

 ..................................................................................................... 2R POISSON1225و

 ................................. STE DE CONSEIL ET GESTION PROFESSIONNELS1225و

 ................................................................................................LINA GROTECH1225و

 ............................................................................................ LOCATION S.M.K1226و

 ............................................................................................................NICE PAP1226و

 ..............................................................DADOUCH SERVICE ET TRAVAUX1226و

 ....................................................................................................ELOUASSMIA1226و

 ......................................................................................................cadre Ilham  1227و

 ......................................................................................................TI›SLA PRIVE1227و

 ........................................................................................ KARIZMA CONSEIL1227و

 .........................................................................................  NASSIRA MARKET1228و

 ............................................................................................................. TALARIA1228و

 ...............................................................................................CHAFIQ FAMILY1228و

 .....................................................................................................YOUSMATEX1229و

 ............................................................................................. AUTO PRESENTE1229و

 ....................................................................EL MICHAAL ENERGY SERVICE1229و

 ............................................................. RIAD PARFUNS DE OUARZAZATE120وو

 .....................................................................................JERROUDI AGRICOLE120وو

 ..........................................................................................................UNION2K120وو

 .............................................................. HOPITAL PRIVEE D’AGADIR SARL121وو

 ............................................................................................2M2C DOM SARL121وو

 ...................................................................................................STATION RIM 121وو

 .................................................................................. THE FRENCH CORNER122وو

2وو12 فل6ريدا ازير......................................................................................................... 

 .......................................................................................... TAFARNOUT SARL122وو

 ....................................................................... POLYCLINIQUE ILLIGH SARL122وو

 ................................................................................................HIRE’N’HIGHER12ووو

 ....................................................................................... SPECIAL MKM SARL12ووو

 ..................................................................................ESPACE SERVICE ATLAS12ووو

 .................................................................................MAGHRIB TRANS SARL12ووو

 ...............................................................................................PROMECA SARL12وو 

 .............................................................................STATION ALHAY EL JADID12وو 

 ............................................................................................................AP.Living12وو 

 ....................................................................................................FRIENDS BUS12وو 

 ..........................................................ATELIER DES COUTURIERES » ADC«12وو 
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 ................................................................................... BRICODIMA SARL AU 125وو

 .......................................................................................................ARAM 2021125وو

 .........................................................................................................MAN REST125وو

 ......................................................................................... Société HELP.BENZ126وو

 .......................................................... STE ESSAHBI IMMOBILIER SARL AU126وو

 .........................................................................................LACHGAR NEGOCE126وو

 .............................................................................................Ô SANTE AFRICA127وو

 ...................................................................................................AMICA FOOD127وو

 ...........................................................................................................CONFICO127وو

 ....................................................PHENICIA, LA SIGNATURE ORIGINELLE127وو

 ...................................................................... Société CHB GARDE SARL AU128وو

 ..................................................................HBO PRESTIGE ARCHITECTURE128وو

 COMPAGNIE CHERIFIENNE D›EMBALLAGES EN PAPIER«

 ............................................................................................»COCHEPA128وو

 .................................................................STE NEGOCIABLE CIMENT SARL128وو

 .......................................................................SOCIETE VANA DECOR SARL129وو

 .................................................................................................................LOKIS 129وو

 .................................................................................... MMS CASH SERVICES129وو

9وو12زين احزين............................................................................................................. 

 ............................................................................................................PRETIUM120 و

 .......................................................................ZAKI COLLABORATEUR-ZCR120 و

 ...........................................................................................FRENCH CONSEIL120 و

 .........................................................................................................DY INVEST120 و

 .............................................................................RIAD MARRAKECH 5 DM121 و

 .................................................................................................................  BARKI121 و

 ....................................................................................SG-DEVELOPPEMENT121 و

 ......................................................................................................... FK MASSIF121 و

 ...............................................................................................TOU-LEG AGRO122 و

2 و12دار ايهذرة أمناجم6.............................................................................................. 

2 و12ساك أبان............................................................................................................. 

 ................................................................................................... TROTEEKECH122 و

 ................................................................................................ AGA GRAVETTE12و و

 ......................................................................................... ETRE MARRAKECH12و و

و و12الت ه6م............................................................................................................... 

 ........................................................................................SO.TRA.IKHOUANE12و  

 .........................................................VANTEC PROPERTIES, INC SARL- AU12و  

 ...............................................................................................CHAHD DREAM12و  

 ................................................................................. MAROC DOMESTIQUE125 و

 .............................................................................................................BCT SUD125 و

 .................................................................... AMSTERDM IMPORT EXPORT125 و

5 و12امغناس................................................................................................................ 

 ........................................................................................NORABKJIRI IMMO126 و

 ..........................................................ACHAT VENTE MARRAKECH IMMO126 و

 ..................................................................STE MIDELT CONT ET SERVICES126 و

 ...........................................................................................................CUBICON127 و

 ..................................................................................................ABOUAM CAR127 و

 ...........................................................................EDA INOX ET ALUMINIUM127 و

 .............................................................................................. ELEVAGE FOCUS127 و

 ...............................................................» BANGHLADESH INVESTMENT«128 و

 ..............................................................................BAHLOUL EXPRESS SARL128 و

 ....................................................................................TOUFIK DE PEINTURE128 و

 ...................................................................................................KAL SERVICES128 و

 .....................................................................................................MAB COLOR129 و

 ..........................................................DAOUDI SERVICES NADIR SARL AU129 و

 ..................................................................................................EDC TRAVAUX129 و

 .......................................................................................SUPQUA - TRAVAUX1250و

 .............................................................................................BAFOU SERVICES1250و

 ...........................................................................................PHYTO AOUNATE1250و

 ...................................................................................sables dores car sarl au1250و

 ......................................................................................................ECO BRAND1250و

 ..........................................Centre Biougra - Maladies Rénales et Dialyse1251و

 ........................................................................................................... THTCOM1251و

51وMANDAGRO12  ش م م....................................................................................... 

52وLEACHATE & COMPANY12    ييشات & ك6مباني.............................................. 

 ....................................................................................................... SOMAINMI1252و

 .................................................................................. LA RÉFÉRENCE INVEST1252و

 .......................................................ASSURANCE NAOUAL DEKKAR SARL1252و

 ..................................................................................................IMAN CENTER12و5و
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 ............................................................................................................ARTI PUB12و5و

 ...................................................................GEANT MATERIEL ET TRAVAUX12و5و

 .............................................................STE WORLD FISH DU NORD SARL12و5و

 .............................................................................................LA FINE BOUCHE125و 

 ................................................................................................. STC INOX PRO125و 

 ....................................................................................... AL MAJD OUISLANE125و 

 .........................................Sté »LGS FACILITY MANAGEMENT« SARL AU125و 

 ...................................................................................................... PRODITRAX1255و

55و12إتاشا بات م6ن....................................................................................................... 

 ...............................................................................................PIERO DA VINCI1255و

 ...................... SOCIETE DU GHASSOUL ET DE SES DERIVES SEFRIOUI1255و

 ......................................................................................... BELRHARRAZ FISH1256و

 ...................................................................................................... EASY TRUST1256و

56وFD MED12   )إف دي مد)....................................................................................... 

57و12مغاسل ايشرق األحت6مات ك  ............................................................................... 

57و12مركز ايطب اينف�سي حاألدباء................................................................................. 

 ..............................................................................................N&P INDUSTRIE1257و

 .............................................................................................. 2I CONSULTING1258و

 ........................................................................................ECO-ZAGORA SARL1258و

 .....................................................................................LADOZE COSMETICS1258و

59و12جي اش ب ك6 نساي.............................................................................................. 

 ................................................................................................FARSI ELECTRO1259و

 ........................................................................................ BENATTOU DECOR1259و

 .................................................................................................IFEEL ELECTRIC1259و

 ......................................................................................OCEANIC X CHANGE1260و

 ............................................................................................... BTS EVENT SUD1260و

60و12اماس برحم6.......................................................................................................... 

 ..............................................................................RES IPSA MANAGEMENT1261و

 ................................................................................................. EVENT MAKER1261و

 ............................................................................................ORANGE LOISIRS1262و

 .................................................................................................................SAEEH1262و

 .................................................................................................................  JPوC1262و

 .......................................................PHARMACIE ENNOUR CASABLANCA1262و

 ......QUALITE DE REPARATION AUTOMOBILE MODERNE ( QRAM (12و6و

 .......................................................................................................XLAG CORP12و6و

 .........................................................................................................BLB IMMO126و 

 ............................................................................................NORA COMPANY126و 

 .................................................STE CHAMAL CONSTRUCTION SARL AU126و 

 ......................................................................................... SUD PLAZA GRAIN126و 

65و12انترال مارحك 2..................................................................................................... 

 ................................................................................................STE TAZA CASH1265و

 ................................................................................................ LIVRE COMPTA1265و

 ................................................................................................TOP  HOUSE  FJ1265و

 ............................................. STE LES THUYAS SARL - 66و12شرك  لي ت6ي ا ش م م

66و12شرك  ب6تي جاسمان ش م م ............................................................................... 

 ............................................................................................BPM SOLUTIONS1266و

 .................................................................MAROC BUSINESS SOLUTIONS1266و

 ................................................................................ LUXE ET AUTHENTICITE1267و

 ........................................................................................... AL ITKAN GRAINS1267و

 ..............................................................................STE AIT HLOUL AGRICOL1267و

 .......................................................................................FULL CONTRACTOR1267و

 ..........................................................................................AFDIMEK SARL AU1268و

 ............................................................................ YOUSSOUFIA ARTISANAT1268و

 ............................................................................................SHAM›S MAISON1269و

 ................................................................................ ADDINA PROPERTY CO1269و

 ....................................................................................... VITICARMA 69و12ف ت كارما

 .......................................................................................... YOUZARAM 70و12ل6زرام

 ......................................................................... WEPARTNER CONSULTING1270و

70و12نجم بالست ك....................................................................................................... 

 ............................................................................ YOUSSOUFIA ARTISANAT1270و

 ............................................................................ YOUSSOUFIA ARTISANAT1270و

 ..................................................................................................PLURIEL EXPO1271و

 .......................................................................................................SOFES AGRI1271و

 ..........................................................................................SHAMA HOLDING1271و

 .....................................................................DOMAINE AGRICOLE SLAOUI1271و

72و12كارف6ر املام6ن  .................................................................................................... 

 ..........................................................................................DOUAR AFOUZAR1272و

 .................................................................................M SCAN CENTER PRIVE1272و
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 ................................................................................................. AFOUD IMMO1272و

 .................... SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE PERSONNEL ET SCOLAIRE12و7و

 ..............................................................................................TANIMPED SARL12و7و

و7و12احسالن ا حسين ح شركاؤه.................................................................................. 

 7و12أبشير ك6نسترحكس 6ن جبل حبيب..................................................................... 

 ...................................................................................................PROX GROUP1275و

 ......................................................... STE SETTAT ALUMINIUM MSK SARL1275و

 ................................................................................ STE ABDI MAX SARL AU1275و

 ......................................................................................... STE FIBRATEL SARL1276و

 ...............................................................................STE MAAROUF NEGOCE1276و

76و12ايعس الت ف 6ند.................................................................................................. 

 ....................................................................................................AGRITOMOR1277و

 ........................................................................................NAJM LWAHA SARL1277و

 ..................................................................................................... DIVINE SKIN1277و

78و12ا ك ب س انفست  »س ب ا س«......................................................................... 

 .............................................................................................HAMIDIS INVEST1278و

 ............................................................................................... PAKOTAN SARL1278و

 ...................................................................................  MIYAH AL BOUGHAZ1279و

 ............................................................................................... PAKOTAN SARL1279و

 ..........................ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L’INGENIEUR1279و

 ..............................................Cabinet OMEDYA conseil juriste d›affaires 1279و

 ............................................................................................BATI PLATFORME1280و

 ..................................STE ALISADR DE COMMERCE ET SERVICES SARL1280و

 ...................................................................................Ghalina Rent Car SARL1280و

 .................................................................................................STE LONGSHIP1280و

 MONCEF AUTOMOBILE TÔLERIE CARROSSERIE PEINTURE »

 ...............................................................................MATCP « SARL AU1281و

81و12دلجي الفنت ك6بي سنتر.ك6م................................................................................ 

 ............................................................................................CHADLI MENAGE1281و

 ..................................................................................COQUILLAGE DAKHLA1282و

 ...........................................................................................................REVETOU1282و

 ......................... THE RUNNING & MOVEMENT SCHOOL MOROCCO1282و

 .........................................................................................ZIZ DISTRIBUTION1282و

 ...........................................................................................FADIA PLASTIQUE12و8و

 .......................................................................................MAISON JOUHAINA12و8و

 ........................................................................MUNDIAPOLIS UNIVERSITE12و8و

 ..................................................................................... STE TRAVAUX DARYF12و8و

 ................................................................................................MAST EXPRESS 128و 

 ..........................................................................................DOMAINE JNAN K128و 

 ............................................................................................................FARMOA128و 

 ..........................................................................................................GOURKET128و 

 ........................................................................MAHAJ NEGOCE ET SERVICE1285و

 ........................................................................MAHAJ NEGOCE ET SERVICE1285و

 ......................................................................................................COFACOTEX1285و

 ......................................................................................................FT PARTNER1285و

 .................................................................................CENTRE D›AFFAIRE RIFI1286و

 ..................................................SOCIÉTÉ BOUKAMAR AGRI AGRO SARL1286و

 ........................................................SOCIETE NOUAMA COLOR SARL AU1286و

87و12ب6لي م6ل............................................................................................................... 

 .................................................................................................................  LAEJA1287و

 .................................................................................................................  LAEJA1287و

 .......................................................................FERME ÉCOLOGIQUE SAHEL1287و

 INSTITUT DES SCIENCES DE L›ENTREPRISE ET DE LA FORMATION

 ........................................................................... PROFESSIONNELLE1288و

 .................................................................................................................  KRIM1288و

 ...................................................GIE   PRODUCTEURS POMME MAROC 1288و

 ........................................................................................TOUAHRI MARBRE 1289و

 ...............................................................................................SYAK HOLDING1289و
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 ..................................................................................................... XP TRAVAUX1251و

 .............................................................................. CAMINO DISTRIBUTION1251و

 ........................................................................................RIWAQ EL-ETQAAN1251و

 ................................................. ste AMJ FIDELOI TRAVAUX DIVERS SARL1251و

 ....................................................................................PRESSING LE VILLAGE1251و

 ...................................................................................................WORK FOOD1251 

 .................................................................................................OSMAR IMMO1251 

 ........................................................................BOUZIANI IMPORT EXPORT1251 

 .....................................................................MODULART INDUSTRIE BOIS12515

 ................................................................................................................SABELY12515

 ............................................................................................................... INFINE 12515

 ................................................................................... SOCIETE RAKHA ELITE12515

12515نجم  ب6سكرة  ش.م.م......................................................................................... 

 .................................................................................TENOR MANAGEMENT12516

  LCC PHARMA : LABORATOIRE CENTRAL DE CONTRÔLE

 ...........................................................................PHARMACEUTIQUE12516

 ....................................................................MASSANA TANGER S.A.R.L AU12516

 .................................................................................................FATIHISTIRADE12516

 ...........................................................................HIGH POTENTIAL SEARCH12517

 .............................................................................................ATLAS DISTI HUB12517

 ..............................................................VOCATIO TELESERVICES SARL AU12517

 ................................................................................ COMPTOIR  AL FADILIA12517

 ............................................................................................................. ENINOR12517

12518شرك  ا حاج عبد هللا........................................................................................... 

 .........................................................................STE AUTO 11 MAROC SARL12518

 .............................................................................................. LE FARRE IMMO12518

 ...........................................................................................MENORCA IMMO12518

 ................................................................................... STE NSF MARRAKECH12519

 ................................................................................................LOUVER IMMO12519

 ................................................................................................... SARAY IMMO12519

 ..........................................................................HIDAYA PRESTIGE SARL AU12519
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 .......................................................................................................ARINACEED12519

ELMOLUM12520  امل6ي م............................................................................................ 

 .................................................................................................WAUWTEC.MA12520

 ................................................................................... STE NSF MARRAKECH12521

 .....................................................STE ORIENTAL TRAINING ET SERVICES12521

 .............................................................................................. ALIRKA IMPORT12521

 ......................................................................................BOUMASSAY TRANS12521

 ............................................................................................................IT BABAR12522

 ........................................................................................................SOCIWIMA12522

 ...................................................................................NAJI POTTERY & TILES12522

 .............................................................................. AURA DEVELOPPEMENT12522

 ..... SOCIÉTÉ MAGHRÉBINE DE DISTRIBUTION AGROALIMENTAIRE1252و

 ..... SOCIÉTÉ MAGHRÉBINE DE DISTRIBUTION AGROALIMENTAIRE1252و

 ................................................................................ ALL THEARAPY MOBILE1252و

 ................................................................................................KIFAL SERVICES1252و

 .......................................SOCIETE BELGHALI IMPORT ET EXPORT  1252شرك 

 .......................................................................................LA FABRICA STUDIO1252 

 .................................................................« PARADIS INVEST »LE CALYPSO1252 

 ....................................................Société ASSURANCE BOUFROURI RAIS12525

 .....................................................................................MAISON BENCHERIF12525

 ......................................................................................................BIG MAREES12525

 ................................................................................................................. 12525ازي6برح 

 ...................................................................................................MANUSTOCK12525

 ............................................................................RAYANE ORIENT SARL AU12526

 ..............................................................................................SOUTH EXPRESS12526

 .................................................................................................SAHARA ZONE12526

 ...................................................STE ALHOURRIYA ET SALAM DE TR DIV12527

 ...............................................................................................................F-STEPS12527

 ......................................................................................ANOUAR BAALABAK12527

R.LARAKI12527 ش م م............................................................................................... 

12528حاد داردار.............................................................................................................. 

 ....................................................................................................LOCVOITURE12528

 .................................................................................................ALIAS GROUPE12528

 ........................... ATLANTIC EDUCATION BERRECHID GROUPE PRIVE12529

 ............................Société Maghrébine de Distribution Agroalimentaire12529

 ......................................................................... CASAKOOL DISTRIBUTION12529

 ......................................................................... CASAKOOL DISTRIBUTION12529

 ......................................................................................................... SAM INOX12529

 ..............................................................................................AFRAH MOUFID1250و

 .................................................................STE BRAVO INDUSTRIE MAROC1250و

 ....................................................................................................TZ HOLDING1250و

 ..........................................................................................................DISTRITEL1250و

 ................................................................................ AUTO ECOLE CIEL BLEU1250و

 ........................................................................................... ESPACE BAB ZAER1251و

 ................................................................................FERRY IMPORT EXPORT1251و

 ..................................................................................................MAGHREBSYS1252و

 ................. STERN REISEN TRANSPORT TOURISTIQUE MARRAKECH1252و

 .......................................................................................................STUDIO LIK1252و

 ..........................................GROUPE SCOLAIRE FAJR AL MAARIFA PRIVE1252و

 ..........................................................................................................TAJTOURS125وو

 ........................................................................................ MAYADINETWORK125وو

 ..............................................................................................OUME ALBANIN125وو

 ...................................................................................EL HAJ AISSA SARL/AU125و 

 ........................................................................................................MOBIWELL125و 

 ........................................................................................ RAHMA BENYATTO125و 

 .................................................................................................. ISRAE ORIENT125و 

 .......................................................................... BLUE SKY TRAVEL AGENCY1255و

 .........................................................................................MODE STUDIO FES1255و

 ..........................................................................................................MESAYOU1255و

5و125بارتنارز اص6ص ات ماغرب.................................................................................. 

 .............................................................................................................FPM 3601255و

6و125بارتنارز اص6ص ات مغرب................................................................................... 

 .................................................................................................. RHS SERVICES1256و

 ........................................................................................................ YALLAGEM1256و

 ........................................................................................................ D SURVEY1256و

 ..........................................................................................................MESAYOU1257و
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 ............................................................................................ CLOUFIL MAROC1257و

 .......................................MZDA CONSTRUCTION ET TRAVAUX DIVERS1257و

 ................................................................................................ AOUDAGHOST1257و

 ......................................................................................... ASSURANCE NAIM1257و

 ..............................................................PEINTURES AUTO EL MASNAOUI1258و

 ......................................................................................TAIBA DESTINATION1258و

 ...................................................................................................AN Sud résine1258و

 ........................................................................AZ plomberie et installations1258و

 ...........................................................................................AZ MARY 9و125أزيد ماري

 ............................................................................................................TOP FAM1259و

 ................................................................................................SNACK CHIRAZ1259و

 ................................................................................AMSYS TRANS SARL AU125 0

0 125ت م6ر ب س.......................................................................................................... 

 ............................................................................................................CAN CAP125 0

 ..................................................................................CONSERVE ALJANOUB125 1

 .......................................................................................HYDRO MCM SARL 125 1

 ...................................................................................................CASA CENTER125 1

 ............................................................................... SOCIETE ISB 1 125شرك  ا س ب

 .................................................................SEMENCE D›OREE 2 125س م6نس دحغي

 ...LIGUE DES PRODUCTEUR DU LAIT ET SA COMMERCIALISATION125 2

 ..........................................................................................................NOURVEY125 2

 ....................................................................................MAHRRA ZEMMOUR125 و

و 125ديسن6ر................................................................................................................. 

 ....................................................................................................SKYLITE CALL125 و

 ......................................................................................................BELDI CAMP125  

 ..............................................................................................................MSH Pc 125  

 ...................................................................................................CASA CENTER125  

 ......................................................................................ARIKSKAL TRAVAUX 125  

 ...................................................................................................FAOUZI CASH125 5

 ........................................................................................................CHILL TIME125 5

 ..........................................................................................................NOURVEY125 5

 ............................................................................. LUXURY OURIKA HOUSE125 6

 .............................................................................................. AMASSINE AGRI125 6

 .............................................................................................TARTINE BAKERY125 6

 ..............................................................................................BRAINCHILD CO125 7

 ..................................................................................2A LITE DISTRIBUTION125 7

 ............................................................................................CORAIL DE CABO125 7

 ...................................................................................... STE SPINNER TRANS125 8

8 125 كافي صاي6ن دحتي إكل6نتين.................................................................................. 

 ...........................................................MIYARA KISSI SERVICES ET LOISIRS125 8

 ...............................-CHEMCOM IMPORT« S.A.R.L. AU – CHEMCOM «125 8

 ....................................................................................................... JANATI CAR125 9

 ................................................................................................AJIM LAKHDAR125 9

9 125ج 6كس ك6نس لتنغ مرحك.................................................................................. 

 ......(SOCIETE MAROCAINE DE GESTION HOTELIERE  (SOMAGEHO12550

12550أيفا 10 إكس م6رحك6........................................................................................... 

 .................................................................................BENHOMANE NEGOCE12550

 ...........................................................................................BERAOUD TOURS12550

12551انفراالب................................................................................................................ 

12551افريكا اطلس........................................................................................................ 

 ................................................................................................ OKTI TRAVAUX12551

 .................................................................................................MARBEL DENT12551

 ..................................................................................................GREEN FORCE12552

 ............................................................................... ALLINMOROCCO PRIVE12552

12552احربانسانتي........................................................................................................... 

 ........................................................................................MELIACARGO SARL1255و

 ................SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE EL MAAMOURA1255و

 ..................................................................................SOLINGE BATIMENT III1255و

 .............................................................................................. ACHAKAR GOLF1255و

 ........................................................................... PATHOS INVEST LTD SARL1255 

 ......................................................................................... AUX FEUX DE BOIS1255 

 ....................................................................................................AZOUL EXPO1255 

 ...............................................................................OMNIVER MAROC  1255شرك 

 ...................................................................................TOM AVIV HOLDINGS12555

 ............................ SOCIETE MAROCAINE DE VALORISATION DU BOIS12555
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 .................................................................................................................  BARKI12555

 ..........................................................................STE »MTT HOLIDAYS«SARL12555

 ..........................................................................STE »MTT HOLIDAYS«SARL12555

 ..................................................................................STE«GABRAKOU«SARL12556

 ..................................................................................STE«GABRAKOU«SARL12556

 STE »MAGHREB TOURISME ET TRANSPORT« par abréviation

 ........................................................................................ »M.T.T«SARL12557

 .....................................................STE »ORIENTAL POIDS LOURDS«SARL12557

 .....................................................STE »ORIENTAL POIDS LOURDS«SARL12558

 ...............................................................................STE »LYNX TOURS«SARL12558

 II.  -  إعالنات قضائية

12559املحكم  ايتجاري  بأكادلر...................................................................................... 

12560املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء......................................................................... 

و1256املحكم  ايتجاري  بايرباط.................................................................................... 

و1256املحكم  ايتجاري  بفاس....................................................................................... 

و1256املحكم  ايتجاري  بمراكش................................................................................... 

12565املحكم  ايتجاري  بطنج ..................................................................................... 

12565املحكم  ايتجاري  بمكناس................................................................................... 

 ..................................................................................... 12565املحكم  ايتجاري  ب6جدة

12565املحكم  االبتدائ   با ذدلدة............................................................................... 

12566املحكم  االبتدائ   ببني مالل............................................................................... 

12566املحكم  االبتدائ   بإنزكان................................................................................... 

12566املحكم  االبتدائ   بصفرح.................................................................................. 

12566املحكم  االبتدائ   بقلع  ايسراغن .................................................................... 

12567املحكم  االبتدائ   بتارحدانت............................................................................. 

12567املحكم  االبتدائ   بس دي سل مان.................................................................... 

12567املحكم  االبتدائ   بايقن طرة.............................................................................. 

12567املحكم  االبتدائ   بسال....................................................................................... 

12568املحكم  االبتدائ   ببرش د................................................................................... 

 .................................................................................... 12568املحكم  االبتدائ   بتمارة

12568املحكم  االبتدائ   بكلم م................................................................................... 

12568املحكم  االبتدائ   بتط6ان.................................................................................. 

12569املحكم  االبتدائ   ببركان.................................................................................... 

12569املحكم  االبتدائ   بآسفي................................................................................... 

12569املحكم  االبتدائ   ب6زان.................................................................................... 

12570محكم  االستئناف بفاس.................................................................................... 

 III.  -  إعالنات إدارية

12572مدلري  ايشؤحن ايقرحي  )حزارة ايداخل  ) ............................................................

12572حكاي  ا ح6ض املائي يسب6 ......................................................................................

 1257بنك املغرب..............................................................................................................

12576اي6كاي  ا حضري   خن فرة......................................................................................

12581اي6كاي  املغرب   يلنجاع  ايطاق  ..........................................................................

 1258اي6كاي  ا حضري  يلخميسات ................................................................................

12589اي6كاي  املستقل  ا ذماع   يت6زيع املاء حايكهرباء ب6جدة .....................................

12595املكتب ا ذه6ي يالستثمار ايفالحي يدكاي  .............................................................

12599شرك  ايعمران جه  ايشرق...................................................................................

و1260املؤسس  اي6طن   يلمتاحف...................................................................................

12605املركز ا ذه6ي يالستثمار بجه  س6س ماس  .........................................................

 1261مكتب ايصرف .......................................................................................................

12619حكاي  ا ح6ض املائي يسب6 ......................................................................................

 1262اي6كاي  ا حضري  يلذدلدة - س دي بن6ر...............................................................

12628اي6كاي  ا حضري  يبرش د - بنسل مان ....................................................................

 و126املكتب ا ذه6ي يالستثمار ايفالحي ملل6ي  بركان ...................................................

8و126املدرس  ا حسن   يألشغال ايعم6م   ...................................................................

إعالن بإلداع حنشر مشرحع مرس6م يعلن أن املنفع  ايعام  تق�سي بإحداث 

 دار ايشباب بايرحا�سي بإقل م ا حس م  حبنزع ملك   ايعقار ايالزم يهذا

1 126ايغرض........................................................................................................

استدراك تعدللي ملشرحع املرس6م املنش6ر با ذريدة ايرسم   عدد و561 بتاريخ 

27 ماي 2020 ا خاص  باإلعالنات ايقان6ن   حايقضائ   حاإلداري  حايذي 

يعلن أنه من املنفع  ايعام  نزع امللك   يقطع أرض   يتزحيد ايدحاحير 

)أرا�سي  يلشرب  ايصا ح  باملاء  باها  آلت   - اشت6ك   إلقل م  ايتابع  

2 126ا ذم6ع)، بجماع  احكنز بإقل م شت6ك  - الت باها ..................................
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إعالن عن حضع حنشر مشرحع مقرر ايتخلي يعلن أنه من املنفع  ايعام  ته ئ  

 املقطع من ايطريق ايس ار بين مح6ل املحمدل  غرب حمدخل عين حرحدة -

و 126ايطريق ايس ار ايرباط ايدار ايب ضاء بعماي  إقل م املحمدل ...................

استدراك تعدللي ملشرحع املرس6م املنش6ر با ذريدة ايرسم   عدد 02و5 بتاريخ 

11 ل6ن 6  201 املعلن أنه من املنفع  ايعام  تزحيد ايدحاحير ايتابع  

و1265 ذماع  ايكنادلز باملاء ايشرحب ..............................................................

استدراك تعدللي ملشرحع املرس6م املنش6ر با ذريدة ايرسم   عدد 5128 بتاريخ 

9 ل6ن 6 2011 حاملعلن أنه من املنفع  ايعام  تزحيد مدن خريبك ، حاد 

 1265زم، أبي ا ذعد حقصب  تادي  باملاء ايشرحب انطالقا من سد الت مسع6د

إعالن بإلداع حنشر مشرحع مقرر لق�سي باإلعالن أن املنفع  ايعام  تق�سي 

ايقطع  حايتخلي عن  بطريق حجدة   210 رقم  ايته ئ   بتصف ف طريق 

12655األرض   ايالزم  بجماع  بركان بإقل م بركان............................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

للتزم املعلن6ن في م دان اإلشهار ايقان6ني إثبات ه6يتهم حايسلطات املسندة إييهم.
حال تتحمل اإلدارة أل  مسؤحي   ف ما لتعلق بمضم6ن اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 CABINET D’INGENIERIE ET

 EXPERTISE EN MECANIQUE

GENERALE - CIEMG
شرك  محدحدة املسؤحي  

رأسمايها : 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : 2، شارع فرنسا

ايشق  10 ايطابق ايثايث، أكدال

ايرباط

املساهمين  ملداحالت  طبقا 

املذتمعين با ذمع ايعام غير ايعادي 

قد   ،2022 ماي  و2  بتاريخ  يلشرك  

تقرر :
من  ايشرك   رأسمال  رفع 

700.000.و  إلى  درهم   1.000.000

بق م   حص    27000 بخلق  درهم 

100 درهم يل6احدة مكتتب  حمدف6ع  

بايكامل بتح6يل األرباح ايصاف  .

ح7  )ا حصص)   6 ايبن6د 

األسا�سي،  ايقان6ن  من  )ايرأسمال) 

قد تغيرحا باملناسب  حأصبح ايتقس م 

كاآلتي :

ايشاحني  فؤاد  محمد  ايس د 

أي  درهم  0.000وو.و  بنعبدهللا 

00ووو حص .

70.000و  ايس دة ب6عف ا فت ح  

درهم أي 700و حص .

أي  درهم  700.000.و   : املذم6ع 

7000و حص .

ايباقي بدحن تغ ير.

تم اي6ضع ايقان6ني بكتاب  ايضبط 

يدى املحكم  ايتجاري  بايرباط بتاريخ 

17 ل6ن 6 2022 تحت رقم 125597.
قصد اينشر

1 P

CHAFIKGRAPHICS
SARL

تأسيس شرك 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بم6جب 

و1 ماي 2022 تم تأسيس شرك  جات 

امل6اصفات  يها  محدحدة  مسؤحي   

ايتاي   :

 CHAFIKGRAPHICS  : ايتسم   

.SARL

إدارة  مقاحل   : االجتماعي  ايهدف 

ايعمل ات ايتجاري  / املتاجرة.

شارع   ، 5  : االجتماعي  املقر 

فرنسا، شق  رقم 8، أكدال، ايرباط.

ايرأسمال : حدد رأسمال ايشرك  

في 100.000 درهم.

ايس دان  عين   : ايشرك   تس ير 

بنعي�سى  حزكرياء  بنعي�سى  شف ق 

جم ع  مع  يلشرك   مسيران 

ايصالح ات.

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

تحت ايسذل ايتجاري رقم 161007.
يلنسخ حايب ان

اي6ك ل

2 P

CP TECH MAROC
بمقت�ســى ا ذمــع ايعــام االســتثنائي 

املنعقــد فــي 12 مــاي 2022 :

 CP شرك  جات مسؤحي   محدحدة

االجتماعــي  مقرهــا   TECH MAROC

ت فلــت،  0و5  رقــم   10 بلــ6ك  بــام 

00.000.00و  إلــى  املــال  رأس  زيــادة 

مــن  8 ح   7 املــادة  تغ يــر  حتــم  درهــم 

بح ــث  يلشــرك   األسا�ســي  ايقانــ6ن   

لملــك  ر�ســى  ب6جــ   ايســ د  أصبــح 

ع 6تــي  حبيــب  حايســ د   ،1900

حصــ     50 نب ــل  ن6رزيــدان   ،1900

جــ6اد  75و  ع 6تــي  لاســين  حايســ د 

 ،125 كريمــ   اح حــاج    125 محمــد 

ي صبــح مجمــ6ع   125 تغــزاحي زكريــاء 

ا حصص 5000 حص  اجتماع   أي 

 ،125 كريمــ   اح حــاج   500.000.00

ي صبــح مجمــ6ع   125 تغــزاحي زكريــاء 

اجتماع ــ   حصــ    5000 ا حصــص 

أي 500000.00 درهــم كمــا تــم تغ يــر 

حتعدللــه. األسا�ســي  ايقانــ6ن 

ايضبــط  بكتابــ   اإللــداع  تــم 

باملحكم  االبدائ   با خميسات تحت 

.2022 ل6ن ــ6   10 بتاريــخ   268 رقــم 
يلنسخ حايب ان

اي6ك ل

3 P

NAYARA SHOP
تأسيس شرك 

في مؤرخ  عرفي  عقد   بم6جب 

و2 ماي 2022 تم تأسيس شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة بشريك حح د يها 

امل6اصفات ايتاي   :

.NAYARA SHOP :   ايتسم

ايتصدلر   : االجتماعي  ايهدف 

حاالستيراد.

شارع   ، 5 رقم   : املقر االجتماعي 

فرنسا، شق  رقم 8، أكدال، ايرباط.

ايرأسمال : حدد رأسمال ايشرك  

في 100.000 درهم.

ايس د  عين   : ايشرك   تس ير 
ا حريزي بدر مسيرا يلشرك  مع جم ع 

ايصالح ات.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
تحت ايسذل ايتجاري رقم 161005.

يلنسخ حايب ان
اي6ك ل

4 P

HJM IMPORT EXPORT
تأسيس شرك 

في مؤرخ  عرفي  عقد   بم6جب 
25 ماي 2022 تم تأسيس شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة بشريك حح د يها 

امل6اصفات ايتاي   :
 HJM IMPORT  : ايتسم   

.EXPORT
)ب ع  س6بر   : االجتماعي  ايهدف 
حا خضرحات)  ايغدائ    امل6اد 
 / ايبناء  أح  املختلف   األشغال   /

ايتصدلر حاالستيراد.
 ، 0 املحل رقم   : املقر االجتماعي 
حي  ايفتح  رياض  إقام    12 عمارة 

يعق6ب املنص6ر ايرباط.
ايرأسمال : حدد رأسمال ايشرك  

في 100.000 درهم.
ايس د  عين   : ايشرك   تس ير 
خل6ق مهدي مسيرا يلشرك  مع جم ع 

ايصالح ات.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
تحت ايسذل ايتجاري رقم 161067.

يلنسخ حايب ان
اي6ك ل

5 P
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 SOCIETE SAN PEDRO
PALACE

ايعام  االستثنائي  ا ذمع  قرر 
شرك     2022 أبريل  و1  في  املنعقد 
 SOCIETE SAN PEDRO PALACE
بشريك  املحدحدة  املسؤحي    جات 
مقرها االجتماعي تجزئ  دلار  حح د، 

املنص6ر رقم 5 2 ا خميسات.
زيادة نشاط اجتماعي يلشرك  إلى 

مقهى.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
بتاريخ   265 رقم  تحت  با خميسات 

10 ل6ن 6 2022.
يلنسخ ح ايب ان

اي6ك ل

6 P

 SOCIETE PRODUCTION
ANIMAL MAROC

تأسيس شرك 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بم6جب 
5 ماي 2022 تم تأسيس شرك  جات 
امل6اصفات  يها  محدحدة  مسؤحي   

ايتاي   :
 SOCIETE  : ايتسم   
 PRODUCTION ANIMAL

MAROC
إدارة  مقاحل   : االجتماعي  ايهدف 
ايعمل ات ايفالح   / إنتاج ح 6اني / 

إنتاج مثبت.
شارع   ، 5  : االجتماعي  املقر 
فرنسا، شق  رقم 8، أكدال، ايرباط.

ايرأسمال : حدد رأسمال ايشرك  
في 100.000 درهم.

ايس د  عين   : ايشرك   تس ير 
يهناحي معاد حايس د املعطاحي عبد 
جم ع  مع  يلشرك   مسيران  ايرح م 

ايصالح ات.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
تحت ايسذل ايتجاري رقم و16100.

يلنسخ حايب ان

اي6ك ل

7 P

ASSIST AUTO

SARL
شرك  محدحدة املسؤحي  

رأسمايها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئ  29، زنق  

ا خرحب، حي ايرياض، ايرباط

اإلمضاء  مصوح  عقد  بم6جب 

عقد  تم   2022 مارس  1و  بتاريخ 

ا ذمع ايعام االستثنائي ايذي قرر :

ايذي  ايشرك   مسير  تغ ير 

جح  س صبح ايس د اب6قال إبراه م، 

جنس   مغرب  ، ا حائز على ايبطاق  

اي6طن   رقم A 21506، املزداد ل6م 

21، زنق   5 لنالر  197، ايقاطن ب 

املح ط،  حي   ،7 رقم  شق   داكار، 

ايرباط.

قادس  إلى  االجتماعي  املقر  تغ ير 

رياض  و،  105، شق  رقم  عمارة   ،2

األنديس، حي ايرياض، ايرباط.

حبه تم تعدلل ايفصلين   ح12-2 

يلقان6ن األسا�سي يلشرك .

ايتجاري   باملحكم   اإللداع  تم 

ل6م  5281 رقم  تحت   بايرباط 

16 ل6ن 6 2022.
يلنشر حاإلخبار

8 P

ايسفار خايد

خبير محاسب

ايهاتف : 7.68.15.59و.05

 POLYCLINIQUE

 INTERNATIONALE RIAD

ANNAKHIL
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

قطاع 11، بل6ك W، تجزئ   

زاحي  شارع اينخ ل حايطريق ايس ار 

حي ايرياض، ايرباط

ب ع حصص ايرأسمال
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بايرباط بتاريخ 20 مارس 2022، قرر 

ا ذمع ايعام غير ايعادي امل6افق  على 

ب ع حصص رأس املال كايتالي :

ملك  في  هي  ايتي  حص    2600

ايس د براهمي ر�سى سل مان يفائدة 

ايس د املزبيري رضا ايعربي حبايتالي تم 

تغ ير املادة 6 ح7 من اينظام األسا�سي.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

2022 تحت رقم 125609.
يلخالص  حاإلشهار

9 P

ROZAK TRANSPORT

SARL

تأسيس شرك 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تك6نت شرك  جات   2022 أبريل   22

مسؤحي   محدحدة مميزاتها كايتالي :

 ROZAK  : ايتسم   

TRANSPORT SARL

ايصف  ايقان6ن   : ش.م.م.

ايهدف : نقل األمتع  حايطرحد غير 

املصح6ب  بذحيهم ن اب  عن اآلخرين 

على ايصع دلن اي6طني حايدحلي - نقل 

ايبضائع اي6طن   حايدحي  .

 100.000 في  حدد   : ايرأسمال 

سهم بق م    1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم يلسهم م6زع  كايتالي :

محمد ايشبابي 250 سهم.

ايعاملين ايشبابي 250 سهم.

مراد هرحاش 250 سهم.

محمد رضا ي ناحي 250 سهم.

ايتس ير : محمد ايشبابي.

اإلمضاء : محمد ايشبابي.

املدة : 99 سن .

املقر االجتماعي : سحب ا ذام حي 

ايقدس بن ط ب، ايدري6ش.

تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  

االبتدائ   بايدري6ش بتاريخ 18 أبريل 

2022 تحت رقم 56.

10 P

KICHA IMMO
SARL

تأسيس شرك 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
فاتح ل6ن 6 2022 تك6نت شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة مميزاتها كايتالي :
KICHA IMMO SARL :   ايتسم

ايصف  ايقان6ن   : ش.م.م.
مط6ر   - أرا�سي  مط6ر   : ايهدف 

عقارات.
 100.000 في  حدد   : ايرأسمال 
سهم بق م    1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم يلسهم م6زع  كايتالي :
عزايدلن يعق6بي 500 سهم.

محمد يعق6بي 500 سهم.
)غير  يعق6بي  عمرح   : ايتس ير 

مساهم).
اإلمضاء : عمرح يعق6بي.

املدة : 99 سن .
أحالد  مريرات   : االجتماعي  املقر 

سايم امطايس  - ايدري6ش.
تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  
ل6ن 6   8 االبتدائ   بايدري6ش بتاريخ 

2022 تحت رقم 72.
11 P

ALMARKAZI CASH
SARL AU

تأسيس ايشرك 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
جات  شرك   تك6نت   2022 ماي   2 
حح د  يشريك  محدحدة  مسؤحي   

مميزاتها كايتالي :
 ALMARKAZI CASH  : ايتسم   

SARL AU
ايصف  ايقان6ن   : ش.م.م ش.ح.

ايهدف : تح6يل األم6ال حا خدمات 
املاي  .

 100.000 في  حدد   : ايرأسمال 
سهم بق م    1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم يلسهم م6زع  كايتالي :
1000 سهم جمال إبراه م.

ايتس ير : جمال إبراه م.
اإلمضاء : جمال إبراه م.
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املدة : 99 سن .
ل6سف  شارع   : االجتماعي  املقر 

ابن تاشفين رقم 205 - ايناض6ر.
يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
 املحكم  االبتدائ   بايناض6ر بتاريخ

و1 ل6ن 6 2022 تحت رقم 1096.
12 P

DIVERPACK
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 280.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : Bd. YOUSSEF

 IBN TACHFINE N° - 234 -
NADOR

ايعام  ا ذمع  محضر  إثر  على 
ل6ن 6  بتاريخ  1  املنعقد  ايعادي 
قرر ايشريك اي6ح د يلشرك    2022

ما للي :
حجيك  ايشرك   نشاط  ت6س ع 

بإضاف  :
ححدة معا ذ   ذم ع أن6اع اي6رق 

حايكرت6ن املق6ى.
األسا�سي  ايقان6ن  تعدلل  مع 

يلشرك .
تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  
15 ل6ن 6  االبتدائ   بايناض6ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1185.
نسخ  يلب ان

13 P

PROMOCHAMAL
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 2.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY ARRID
 RESIDENCE AL HOUDA -

NADOR
ايعام  ا ذمع  محضر  إثر  على 
قررحا   2022 ل6ن 6   8 املنعقد بتاريخ 

ما للي :
أل6ب  أعراب  حصص  تف6يت 

يفائدة عمر أعراب.

ايتس ير : عمر أعراب.
اإلمضاء : عمر أعراب.

جات  شرك   إلى  ايشرك   تح6يل 
مسؤحي   محدحدة يلشريك اي6ح د.

األسا�سي  ايقان6ن  تعدلل  مع 
يلشرك .

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
 املحكم  االبتدائ   بايناض6ر بتاريخ

10 ل6ن 6 2022 تحت رقم 1067.
نسخ  يلب ان

14 P

C H W I D
شرك  محدحدة املسؤحي  

جات ايشريك اي6ح د
رأسمايها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع ا حسن 
ايثاني إقام  أم كلث6م عمارة س يسار 

شق  20 ايرباط
حل ايشرك 

بتاريخ عرفي  محضر   بمقت�سى 
16 ماي 2022 تقرر ما للي :

من  ابتداء   CHWID حل ايشرك  
15 ماي 2022.

اينجار  شادل   ايس دة  تع ين 
مقر  حتخص ص  يلشرك   كمصف   
)شارع ا حسن ايثاني إقام   ايشرك  
 20 يسار شق   عمارة س  كلث6م  أم 

ايرباط) كمقر يلتصف  .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
بايرباط بتاريخ 17 ل6ن 6 2022 تحت 
رقم 125591 حرقم ايسذل ايتجاري 

.71091
يلخالص  حايتذكير

ايتس ير

15 P

STE AMIWORK
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
رأسمايها : 1.600.000 درهم

املقر االجتماعي : ايرقم 999 مكرر
حي ج6هرة، س دي قاسم

2 ل6ن 6  طبقا يعقد خاص بتاريخ 
ش.م.م.  شرك   تأسيس  تم   2022

ش.ح، جات ايصفات ايتاي   :

اسم  تحمل  ايشرك    : ايتسم   
STE AMIWORK SARL AU

ايشرك  تهتم ب :
 أشغال مختلف .

مفاحض.
املقر االجتماعي : ايرقم 999 مكرر 

حي ج6هرة، س دي قاسم.
في  حدد  يقد   : ايرأسمال 
على  مقسم  درهم   1.600.000
كل  ثمن  اجتماع    حص    16000

حاحدة 100 درهم.
ايتس ير مخ6ل يلمسير   : ايتس ير 

ايس د ام ال املصطفى.
من ايربح ايصافي تخصم   : ايربح 

5% يالحت اطات ايقان6ن  .
اإللداع ايقان6ني يقد تم باملحكم  
ل6م قاسم  بس دي   االبتدائ   
10/22و  تحت رقم   2022 ل6ن 6   16

رقم ايسذل ايتجاري 29195.
من أجل اينسخ حايب ان

16 P

BEHBO
 شرك  محدحدة املسؤحي   

جات ايشريك اي6احد
رأسمايها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 912 ايطابق 
ايثاني، حي املنزه، ح.ي.م ايرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بم6جب 
محدحدة  شرك    BEHBO شرك  
اي6احد  ايشريك  جات  املسؤحي   
امليزات  جات   2022 ماي   19 بتاريخ 

ايتاي   :
مقاحل في ايتدبير ايفالحي ؛

األشغال املتن6ع .
من  مك6ن  ايشرك   رأسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
يلحص   درهم   100 فئ   من  حص  

مقسم  على ايشكل ايتالي :
ايس د ا حبيب بن ابراه م 1000 

حص .
ايشرك  مسيرة من طرف ايس د 

ا حبيب بن ابراه م.
مدة ايشرك  : محددة في 99 سن  
ابتداء من تاريخ تسذ لها في ايسذل 

ايتجاري.

تم تسذ ل ايشرك  بكتاب  ايضبط 

بتاريخ  بايرباط  ايتجاري    باملحكم  

9 ل6ن 6 2022 حتحت رقم 160907.

17 P

NADDAF
SARL AU

تغ ير اسم ايشرك  حتف6يت 
ا حصص

 بمقت�سى عقد بتاريخ 16 ماي 2022 

تقرر ما للي :

: قرر ايشريك  تغ ير اسم ايشرك  

اي6احد ايس د صالح ايدلن بلحسن 

تغ ير اسم ايشرك  إلى :

.NTD WORK (ن.ت.د ححرك(

ايشريك  قرر   : حصص  تف6يت 

اي6ح د ايس د صالح ايدلن بلحسن 

 100 حص  من فئ   0000و  تف6يت 

ايس دة  إلى  اي6احدة  يلحص   درهم 

أسماء بلحسن.

 تحدلث ايقان6ن ايداخلي يلشرك  : 

حسب ايتغ يرات ايتي تم ايق ام بها.

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايضبط  كتاب   يدى  ايقان6ني 

بتاريخ  بتفلت  االبتدائ     باملحكم  

17 ل6ن 6 2022 تحت رقم وو .
ملخص قصد اينشر

18 P

STE PARAMEDICA-H.F.M
 SARL

 MAGASIN RDC N°26 HAY

NAHDA SIDI ALLAL BAHRAOUI

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

 2022 ماي   18 بتاريخ  ايعادي  ايغير 

تم إقرار ما للي :

ايس د مهدي حجي من  استقاي  

ايس دة  حتع ين  ايتس ير  في  مهامه 

ايصبا مسيرة حح دة  فاطم  ايزهراء 

.H.F.M يشرك  برام دلكا

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بت فلت  االبتدائ   

2022 تحت رقم 2و .

19 P



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022)الجريدة الرسمية   12208

STE ALM RENOV
SARL

 N°48 HAY IBN YATO SIDI

ALLAL BAHRAOUI

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

 2022 أبريل   11 ايغير ايعادي بتاريخ 

يشرك  ايم رين6ف :

يشرك   اينهائ    ايتصف    تم 

شرك  جات مسؤحي    رين6ف«  »ايم 

محدحدة.

تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  

فاتح  بتاريخ  با خميسات  االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم و25.   

20 P

STE EXELAND
 SARL

تأسيس شرك  محدحدة املسؤحي  
شارع   2022 ماي   19 بتاريخ 

ايطابق ايثاني ايشق   م6سك6 رقم   
تم  ايناض6ر،  ايش خ  يعري  رقم   

يلشرك   األسا�سي  اينظام  حضع 

املحدحدة املسؤحي   جات امل6اصفات 

ايتاي   :

إكسالند   : ايشرك   تسم     -  1

EXELAND ش.م.م.

ايغرض من   : هدف ايشرك    -  2

غير  أح  مباشر  بشكل  ه6  ايشرك  

املشارك ،  في  أح  ينفسها  إما  مباشر 

في املغرب أح في  أح يطرف ثايث س6اء 

ا خارج :

جم ع  حإلجار  كراء  إدارة، 

املمتلكات ايزراع   ؛

اإلنتاج، ايتك  ف  ذم ع املنتجات 

حاستيرادها  حتعبئتها  ايزراع   
ايس6ق  في  حتس6يقها  حتصدلرها 

ايداخل   حا خارج   ؛

جم ع  حتس6يق  حتصدلر  استيراد 

حمنتجات  حاألسمدة  ايبذحر  أن6اع 

حمستلزمات  اينباتات  حمالات 

ايتعبئ  حايتغل ف ؛

جم ع  حتشغ ل  حإلجار  ترك ب 

محطات ايتعبئ  حايتغل ف ؛

ايعمل ات،  جم ع  أعم،  حبشكل 
مهما كانت طب عتها، س6اء كانت ماي   
أح تجاري  أح منق6ي  أح عقاري ، حايتي 
قد تك6ن مرتبط  بشكل مباشر أح غير 
أش اء  بأي  أح  أعاله  باي�سيء  مباشر 
مماثل  أح جات صل ، من املحتمل أن 

تعزز امتداده أح تط6يره.
رأسمال   : ايشرك   رأسمال  و 
 ايشرك  محدد في مبلغ 100.000 درهم 
 100 بق م   سهم،   1000 مقسم إلى 

درهم يلسهم اي6احد.
أيفا  مايكها شرك   اسم  في   999

حان كابيتال ؛
حزرف  ايس د  مايكها  اسم  في   1

ق6يدر.
مقر  حدد   : ايشرك   مقر   -   
ايشرك  بشارع م6سك6 رقم  ، ايطابق 
ايش خ،  يعري  رقم    ايشق   ايثاني 

ايناض6ر.
5 - اإلدارة ايعام  : 

من  مغربي  لحيى،  ف صل  ايس د 
في  حيق م   ،1975 أكت6بر   7 م6اي د 
ايناض6ر،  انصار،  بني  اغمارين  حي 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ححامل 
رقم S600821، مسيرا يلشرك  يفترة 

غير محددة.
تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ايضبط 
 باملحكم  االبتدائ   بايناض6ر بتاريخ 

6 ل6ن 6 2022 تحت رقم 958.
املسير اي6ح د
ف صل لحيى

21 P

فاس سيتي ايفينتس
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

بشريك حاحد
رأسمايها : 100.000 درهم

ايعن6ان : زاحي  أب6 بكر ايصدلق 
جم ل صدلق ايزحهري حعمر ابن 

ايعاص، مكتب رقم 8، إقام  ف ل6ط 
سانتر، ايقن طرة

ايسذل ايتجاري : 679و6
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
قد   ،2022 ماي   8 تاريخ  في  املؤرخ 

تمت املصادق  على ما للي :

»فاس دلليس باي  إضاف  شعار 
أحالم » إلى اسم ايشرك  »فاس س تي 

الف نتس«.
اينظام  من  ايثان    املادة  تعدلل 

األسا�سي.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
االبتدائ    باملحكم   ايقان6ني 
 2022 ل6ن 6  بتاريخ  1  بايقن طرة 

تحت رقم 91707.
يإللداع حاينشر ايتس ير

22 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

STE SAGAT
SARL

RUE MIMOSA TIFLET
RC N° 24373

إعالن متعدد ايقرارات
ايعام االستثنائي  ا ذمع  بم6جب 
املنعقد بتاريخ 21 ماي 2022 بمقرها 
باألغلب    صادق  حايذي  االجتماعي 

على ايقرارات ايتاي   :
ايعام   ا ذمع    أحاطت 
كل  االستثنائ   علما ب6فاة ايشركاء 
برق    من ايراحل برق   ن6ر ايدلن، 
ايسعدل   برق    ايهاشمي،  ا حاج 

حايعمري فاطن  :
ايعام   ا ذمع    اضطالع  حبعد 
شهادة  مقتض ات  على  االستثنائ   
تقس م  تم  اإلراث   حرس6م  اي6فاة 
ا حصص االجتماع   يدحي ا حق6ق 
ف ما ب نهم حفقا ملبادئ قان6ن امليراث 
بعقد اإلراث  حمن تم شرع في ت6زيع 

ا حصص االجتماع   كايتالي :
برق    حص ،    780 علي  برق   
سمحمد 780  حص ، برق   مصطفى 
  780 ف6زي  برق    حص ،    780
780  حص ،  برق   حف ض  حص ، 
برق   نعم   90و2 حص ، برق   صفاء 
71  حص ، برق   هدى 71  حص ، 
برق   ل6سف 0 9 حص ، برق   خل ل 
حص ،   500 به    فقير  حص ،   9 0
كرار�سي  596 حص ،  كرار�سي ل6سف 
حم د 596 حص ، كرار�سي ج6اد 596 
حص ،  00و  آس    كرار�سي  حص ، 

كرار�سي مريم 00و حص .

حبذيك تم ت6زيع جدلد يرأس املال 

االجتماعي يلشرك .

بت6ق ع  جدد  مسيرلن  تع ين 

مشترك.

ا حامل  حف ض،  برق    ايس د 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

XA2652 ؛

ا حامل  ج6اد،  كرار�سي  حايس د 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.G2 7208

املسيرلن حسب  حتحدد صالح   

ت6ق ع  شرحط ايت6ق ع املخ6ي  يهم، 

عالق   يه  ايتزام  أي  عن  محدحد 

ايرهن  حمعامالت  حايب ع  بايشراء 

حايقرحض حايضمانات ايتجاري .

مقتض ات  تحدلث  تم  حبذيك 

ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  با خميسات   االبتدائ   
276 رقم  2022 تحت رقم  10 ل6ن 6 

ايسذل ايتجاري و7و 2.

23 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

،E شارع ا حسن ايثاني، طريق ايشاطئ، ايعمارة 

رقم 2 ايطابق األحل، جناح ب، ايصخيرات 

LA VEDETTE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة حجات 

شريك منفرد
رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 28و، عين 

ا ح اة 1، 12050 ايصخيرات
رقم ايسذل ايتجاري : 6571و1

تأسيس شرك 
.LA VEDETTE :   ايتسم

جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  

مسؤحي   محدحدة حجات شريك منفرد.

ايس دة حزاني   : ايشريك اي6ح د 

شاهدي ك6ثر.

ايهدف االجتماعي : قاع  ايرياض ، 

صاي6ن ا حالق  حايتجم ل.
رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم 

فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  

100 درهم يلحص  اي6احدة.
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من  ابتداء  سن    99  : املدة 
ايتأسيس اينهائي.

عين  28و  رقم   : االجتماعي  املقر 
ا ح اة 1، 12050 ايصخيرات.

ايشرك   تس ير  سيتم   : ايتس ير 
من طرف ايس دة حزاني شاهدي ك6ثر 

ملدة غير محددة.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايقان6ني باملحكم  االبتدائ   بتمارة.

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
تم ايتق  د في ايسذل ايتجاري تحت 
رقم 6571و1 بتاريخ و1 ل6ن 6 2022.
24 P

SEALAND
 شرك  محدحدة املسؤحي   
رأس املال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ملتقى طريق 
غاندي حطريق ايقاهرة، إقام  املنزه، 

شق  رقم 20، ايرباط
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
1و ماي 2022، تم االتفاق على حضع 
محدحدة  يشرك   األسا�سي  ايقان6ن 

املسؤحي   جات املميزات ايتاي   :
 SEALAND :   ايتسم   االجتماع

شرك  جات مسؤحي   محدحدة.
ايشرك  يها   : امل6ض6ع االجتماعي 

م6ض6ع :
مستشار في ايتس ير ؛

اإلل6اء ايس احي.
طريق  ملتقى   : االجتماعي  املقر 
غاندي حطريق ايقاهرة، إقام  املنزه، 

شق  رقم 20، ايرباط.
من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها اينهائي.
درهم   100.000  : املال  رأس 
مقسم  إلى 1000 حص  من فئ  100 
حم6زع   كل ا  محررة  يل6احدة  درهم 

كاآلتي :
ايس د مارك ب ط6ن من أجل 00  

حص  ؛
ايس د كريم ايتازي من أجل 00  

حص  ؛
من  اهادي  بن  ص6ف ا  ايس دة 

أجل 200 حص .

ايتس ير : تم تع ين كمسير يلشرك  
ملدة غير محدحدة :

ايس د مارك ب ط6ن، من جنس   
 1967 6 أبريل  مغرب  ، مزداد بتاريخ 
بسانت احين، حامل يبطاق  ايتعريف 
بتمارة،  قاطن   ،A8067وو رقم 
و5،  رقم  ايثاني  ا حسن  مؤسس  

هره6رة.
تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ضبط 
بتاريخ  بايرباط  ايتجاري    املحكم  
16 ل6ن 6 2022 تحت رقم 125560.

يلخالص  حايب ان

25 P

HISTOIRE DE PLAIRE
 شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ايشريك اي6احد
حعن6ان مقرها االجتماعي : تمارة 

إقام  شمس 1، اإلقام  حايرقم و، 
ايطابق األر�سي، هره6رة 0 120 

تمارة
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

7 2 و1
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6احد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 ل6ي 6   7
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6احد  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي   :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6احد.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  االقتضاء 

.HISTOIRE DE PLAIRE
صاي6ن   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
استات ك  شعر،  حتصف ف  تجم ل 

سبا.
تمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
و،  اإلقام  حايرقم   ،1 إقام  شمس 
 120 0 هره6رة  األر�سي،  ايطابق 

تمارة.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن .

مبلغ رأسمال ايشرك  : 100.000 
درهم مقسم كايتالي :

ايس دة ف6زي  دنان 1000 بق م  
100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء 
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة ف6زي  دنان، عن6انها زنق  
جن ف 888- 100 ي6زان، س6يسرا 

و100 ي6زان، س6يسرا.
حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك  :
ايس دة ف6زي  دنان، عن6انها زنق  
جن ف 888- 100 ي6زان، س6يسرا 

و100 ي6زان، س6يسرا.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 االبتدائ   بتمارة بتاريخ 21 ل6ي 6 2021 

تحت رقم 6507.
26 P

STE YB BETON
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2022 ل6ن 6   6 بتاريخ  ايرباط 
املسؤحي    جات  شرك   تأسيس  تم 

املحدحدة.
.YB BETON :   ايتسم

ايهدف االجتماعي : 
اإلنعاش ايعقاري حايبناء حايص ان  
بذيك من  املرتبط   حجم ع األشغال 

م6اد حمستلزمات.
رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  

100 درهم يلحص  اي6احدة.
حص    500 ايس د برادة ل6سف 

بق م  100 درهم يلحص  ؛
حص    500 قاسم  برادة  ايس د 

بق م  100 درهم يلحص .
من  ابتداء  سن    99  : املدة 
ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري.
من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.
املقر : عمارة 0و شق  رقم 8، زنق  
م6الي احمد ي6ك لي، حسان ايرباط 

10000 املغرب.

املسير : برادة ل6سف.
رقم ايتق  د بايسذل ايتجاري : تم 
ايتجاري   باملحكم   ايقان6ني  اإللداع 
بايرباط بتاريخ 17 ل6ن 6 2022 تحت 

رقم و16109.
27 P

HBSI FOOD
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
رأسمايها : 100.000 درهم

ايكائن  ب :   عمارة 8، زنق  ايبندق 
سكت6ر 16، حي ايرياض، ايرباط
ايسذل ايتجاري رقم : 6077 1
ملخص محضر ا ذمع ايعام 

االستثنائي يلشرك 
1 - في إطار ا ذمع ايعام االستثنائي 
جات  شرك    HBSI FOOD يشرك  
بتاريخ  املنعقد  محدحدة   مسؤحي   
 8 عمارة  ايكائن  ب     2022 ماي   6 
 زنق  ايبندق، سكت6ر 16، حي ايرياض، 

ايشرك   مساهم6ا  تداحل  ايرباط، 
باإلجماع ما للي :

 HBSI FOOD فرع يشرك   إنشاء 
إقام  ايرباط سك6ير س.د  بايرباط، 

املحل س7، ايرباط.
تع ين املسؤحي  عن ايفرع ايس دة 

صف   ب6تباع.
تم اإللداع ايقان6ني يلشرك  يدى 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  كتاب  
تحت   2022 ل6ن 6   15 في   بايرباط 

رقم 125508.
28 P

LE RELAIS DE TIGRIGRA
SARL AU 

رأســــمــــايــــهـــــــــا: 100.000  درهــــــــــــــــــم
مقرها االجتماعي : طريق خن فرة 

املذال ايقرحي ت غريغر ازرح
   تأسيس شــــركــــــ 

مـــؤرخ  عـــرفـــي  عــقـــد  بـمــــقـتـضــى 
 2022 أبريل   22 بــتــاريــخ  بـــمــكــنـــاس 
تم حضع قان6ن تأسيس شرك  جات 
حح د  بشريك  املحدحدة  املسؤحي   

جات امل6صفات ايتاي   :
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 LE RELAIS DE  : ايتسم   

.TIGRIGRA SARL AU

خن فرة  طريق   : االجتماعي  املقر 

املذال ايقرحي ت غريغر ازرح.  

: استغالل محط  ايبنزلن  ايهدف 

)تقدلم ا خدمات).

 ايرأسمال : حدد في 100.000 درهم 

فئ   من  حص    1000 على  مقسم  

100 درهم يلحص  اي6احدة.

ايس د ب ض6د ادريس 1000 حص .

املدة: 99 سن .

ايس د  ايشرك   لدلر   : اإلدارة 

ب ض6د ادريس ملدة غير محدحدة.                      

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بازرح  بتاريخ 5 ماي 2021 

رقم و16، سذل تجاري رقم و177. 

29 P

STE OGP PART
SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 116، املنطق  

ايصناع  ، ا خميسات

تأسيس شرك 
مصوح  عرفي  عقد  بم6جب 

 اإلمضاء حمسذل بتاريخ  2 ماي 2022 

تم االتفاق على ما للي :

 STE OGP PART  : ايتسم     -  1

.SARL

2 - ايهدف االجتماعي : 

حايقطع  ايس ارات  ت6ابع  ب ع 

املفص6ي  ا خاص  بها ؛

ايتصدلر  في  حس ط  أح  تاجر 

حاالستيراد.

 ،116 رقم   : املقر االجتماعي   - و 

املنطق  ايصناع   ا خميسات.

سن    99  : ايزمن    املدة   -   

تبتدئ ل6م تسذ ل ايشرك  بايسذل 

ايتجاري ما عدا تفك كها املسبق أح 

تمدلد املدة.

درهم   100.000  : ايرأسمال   -  5

مقسم  إلى 1000 حص  بق م  100 

درهم يلحص  اي6احدة م6زع  كايتالي :

 250 ايس د عبد ايسالم داندان 

حص  ؛

 250 خشاني  ايدلن  ن6ر  ايس د 

حص  ؛

ايس دة نزه  ب6حالي  250 حص  ؛

ايس د بدر خاب  250 حص .

ايشرك  مسيرة من   : ايتس ير   -  6

داندان،  ايسالم  عبد  ايس د  طرف 

رقم  اي6طن    يلبطاق   ا حامل 

282 0وX حجيك ملدة غير محدحدة.

ايسن  املاي     : ايسن  املاي     -  7

في  حتنتهي  لنالر  فاتح  من   تبتدئ 

1و ديسمبر.

تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ايضبط 

باملحكم  االبتدائ   با خميسات تحت 

رقم  27 بتاريخ 16 ل6ن 6 2022.

ايسذل ايتجاري رقم : 29551.

30 P

STE INZDAGH
SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي األمل، رقم  6 

بل6ك ك، حاملاس، ا خميسات

تأسيس شرك 
مصوح  عرفي  عقد  بم6جب 

 اإلمضاء حمسذل بتاريخ 27 ماي 2022 

تم االتفاق على ما للي :

 STE INZDAGH  : ايتسم     -  1

.SARL

األشغال   : ايهدف االجتماعي   -  2

املختلف  حايبناء.

األمل،  حي   : املقر االجتماعي   -  و 

رقم  6 بل6ك ك، حاملاس، ا خميسات.

سن    99  : ايزمن    املدة   -   

تبتدئ ل6م تسذ ل ايشرك  بايسذل 

ايتجاري ما عدا تفك كها املسبق أح 

تمدلد املدة.

درهم   100.000  : ايرأسمال   -  5

مقسم  إلى 1000 حص  بق م  100 

درهم يلحص  اي6احدة م6زع  كايتالي :

ايس د مصطفى عادلل 250 حص  ؛

ايس د محمد ايشريفي 250 حص  ؛

ايس د امبارك عطاحي 250 حص  ؛

ايس د ابراه م عطاحي 250 حص .

مسيرة  ايشرك    : ايتس ير   -  6

عادلل،  مصطفى  ايس د  طرف  من 

 X6   ا حامل يلبطاق  اي6طن   رقم و

حجيك ملدة غير محدحدة.

ايسن  املاي     : ايسن  املاي     -  7

في  حتنتهي  لنالر  فاتح  من   تبتدئ 

1و ديسمبر.

تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ايضبط 

باملحكم  االبتدائ   با خميسات تحت 

رقم 261 بتاريخ 8 ل6ن 6 2022.

ايسذل ايتجاري رقم : 9 295.

31 P

STE CASH PLUS OUBIH
SARL A AU

 شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

جات ايشريك اي6احد

رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : ايحي اإلداري 

املعازيز املركز، ا خميسات

تأسيس شرك 
ايعام  ا ذمع  محضر  بم6جب 

بتاريخ  با خميسات   االستثنائي 

11 ماي 2022 تقرر ما للي :

االجتماعي  ايهدف  ت6س ع   -  1

يتح6يل  جدلد  حكاي   بفتح  يلشرك  

الفر  دحار   : ايتالي  بايعن6ان  األم6ال 

دائرة  املعازيز،  ق ادة  ح6دران، 

حاملاس، ا خميسات.

تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ايضبط 

باملحكم  االبتدائ   با خميسات بتاريخ 

2 ل6ن 6 2022 تحت رقم  25.

ايسذل ايتجاري رقم : و2828.

32 P

STE POINT DE RENCONTRE
SARL AU

إعالن عن حل ايشرك 
برأسمال اجتماعي 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تقادم 1 ح و متجر 

س6ي�سي رقم 21 مجمع قصر املغرب 

ايرباط

رقم ايسذل ايتجاري : و97و12

ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 

فاتح  بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

 POINT DE« يشرك    2022 ل6ن 6 

محدحدة  شرك    »RENCONTRE

قرر حح د،  شريك  جات   املسؤحي   

 ما للي :

حل ايشرك .

 : ايتصف    ف ه  تمت  ايذي  املقر 

 21 متجر س6ي�سي رقم  و  ح   1 تقادم 

مجمع قصر املغرب ايرباط.

ايرحمان  عبد  ايس د   : املصفي 

ايك6من.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

2022 تحت رقم 8 1255.

33 P

MOORISH

 SOCIETE IVOIREBUSINESS

MAROC
SARL AU

ا حل اينهائي
ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 

ماي  بتاريخ  2  املنعقد  االستثنائي 

 MADAME ايس دة  قررت   2022

 WAWAHONON ROSE

 SOCIETE شرك   مسيرة   DAGO

 IVOIREBUSINESS MAROC

SARL AU ايشرك  في ط6ر ايتصف  ، 

مقرها  درهم،  0.000و  رأسمايها 

االجتماعي 6 زنق  ضال  ع6 ايطابق   

ايشق  16 أكدال ايرباط.

بسبب  يلشرك   اينهائي  ا حل 

اي6ضع ايصافي يلشرك .
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ايتسذ ل : تم ايتسذ ل باملحكم  

ايتجاري  بايرباط ل6م 20 ل6ن 6 2022 

تحت ايرقم 125615.
ملخص من أجل اينشر

34 P

STRIFAS
SARL AU

قرر ا ذمع   2022 ل6ن 6  و  بتاريخ 

شرك    »STRIFAS« يشرك   ايعام 

برأس املال  جات مسؤحي   محدحدة، 

 1000 إلى  مقسم   درهم   100.000

يلحص   درهم   100 فئ   من  حص  
اي6احدة حاملسذل  بايسذل ايتجاري 

باملحكم  االبتدائ   بتمارة تحت رقم 

و66 12 :

سهم يلس د امبارك   500 تف6يت 

أب6  ل6سف  ايس د  إلى  ايقاسم  أب6 

ايقاسم.

يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تح6يل 

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك   من 

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك   إلى 

يشخص حاحد.

االبتدائ    باملحكم   امللف  حضع 

تحت   2022 ل6ن 6   20 بتمارة بتاريخ 
رقم 68و8.

35 P

NALIDA POWER
SARL

قرر ا ذمع   2022 أبريل   5 بتاريخ 

 »NALIDA POWER« ايعام يشرك  

محدحدة،  مسؤحي    جات  شرك  

درهم مقسم    125.000 برأس املال 

درهم   100 1250 حص  من فئ   إلى 

يلحص  اي6احدة حاملسذل  بايسذل 

بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايتجاري 

ايب ضاء تحت رقم و0 68و :

سهم يلس دة سلمى  75و  تف6يت 

مستعد إلى ايس د ن6ر ايدلن تابت.

تابت  ايدلن  ن6ر  ايس د  تع ين 

محدحدة  غير  يفترة  حح د  كمدلر 

ايس دة  ايسابق   املدلرة  حاستقاي  

سلمى مستعد.

يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تح6يل 
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك   من 
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك   إلى 

يشخص حاحد.
ايتجاري   باملحكم    امللف  حضع 
 2022 7 ل6ن 6  بايدار ايب ضاء بتاريخ 

تحت رقم 826827.
36 P

L’N OPTIC
شرك  مساهم 

رأسمايها 62.700 .8 درهم
مقر ايشرك  : سانت كالرا  1، زنق  

ايكندي بطنج 
املق دة بايسذل ايتجاري بطنج  

تحت رقم وو257
ايتعريف ايضريبي : وو9078 0

ايعام  ا ذمع  محضر  بم6جب 
ماي   9 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022، تم الس ما :
مشرحع  على  )أ)  املصادق  
)شامال  مجم6عه  في  االدماج، 
بم6جبه  حايذي  مللحقاته) 
 COMPAGNIE بشرك   تسهم 
 INDUSTRIELLE D’OPTIQUE DU
عمل    إطار  في   ،(MAROC (CIOM
حما   222 يلم6اد  ا خاضع   االدماج 
بمفع6ل  أثر  مع  ايقان6ن،  من  لليها 
يكامل   ،2022 رجعي حتى فاتح لنالر 
املشكل   األص6ل  ا خص6م  عناصر 
يذمتها املاي   ح)ب) ايتقدمات املنجزة 
برسم االدماج من قبل ايشرك ، حكذا 
األص6ل  يعناصر  تم،  ايذي  ايتق  م 
حعناصر  ايشرك   قبل  من  املقدم  
ا خص6م املحتمل  من بن6د حشرحط 

مشرحع االدماج.
ايتبادل  تكافؤ  على  املصادق  

املتخذ في مشرحع االدماج.
تقدم   مكافئ   على  املصادق  
من  يها  املح6ي   املاي    ايذم   كل   
قبل ايشرك  برسم االدماج، بتطب ق 
أي  عل ه،  املتفق  ايتبادل  يتقرير 
تخص ص 6909  سهم جدلد بق م  
ايصادرة  درهم   100 قدرها  اسم   
نت ج   قررت   CIOM، CIOM عن 
يذيك ايرفع من رأسمايها بمبلغ قدره 

690.900.  درهم.

أثر  تاريخ  تحدلد  على  املصادق  

مخططات  على  ايرجعي  املفع6ل 

املحاسب  حايضريب ، حتى فاتح لنالر 

2022، بح ث أن نتائج كل ايعمل ات 

من  املحقق   حايسلب    اإللجاب   

 2022 لنالر  فاتح  في  ايشرك   قبل 

يغال  تاريخ ايتحق ق اينهائي يالدماج 

ستعتبر منجزة يفائدة أح على تحمل 

.CIOM

ايتسذل، تطب قا يلمادة 226 من 

ايقان6ن، أن :

أحدع  قد  االدماج  مشرحع  أ) 

ضبط  بكتاب   يشرك   باينسب  

 28 في  بطنج   ايتجاري   املحكم  

 CIOM يـ  حباينسب    2022 ماررس 

ايتجاري   املحكم   ضبط  بكتاب  

 ،2022 28 مارس  بايدار ايب ضاء، في 

ح

ب) ب ان مشرحع االدماج قد نشر 

ايب ان،  ايقان6ن    بجريدة اإلعالنات 

2022  حساب ايشرك   1و مارس  في 

.CIOM ح

من   229 طبقا يلمادة  ايتسذ ل، 

ايقان6ني  اإللداع  أن  على  ايقان6ن، 

بكتاب  ايضبط حاإلشهار املشار إييهما 

ل6ما على  )0و)  أعاله قد حقع ثالث6ن 

ا ذمع  هذا  انعقاد  تاريخ  من  األقل 

ايعام حأنه يم لتم ايق ام بأي تعرض 

من قبل دائني ايشركات خالل األجل 

املنص6ص عل ه بايتشريع ا ذاري به 

ايعمل.

ادماج  طريق  عن  االدماج  قرر 

.CIOM ايشرك  من قبل

بعد  ا ذمع،  بنهال   أنه  سذل 

قبل  من  االدماج  على  املصادق  

 CIOM يـ  االستثنائي  ايعام  ا ذمع 

املنعقد هذا اي 6م، س صبح االدماج 

نهائ ا.

يلمادة  22  طبقا  حعالن،  قرر 

على أن االدماج   17.95 من ايقان6ن 

س ؤدي ابتداء تاريخ ا ذمع ايعام :

يشرك   املتزامن  االكتساب 

 ESSILOR INTERNATIONAL

.CIOM يصف  مساهم بـ

املعالن  على أن ايتحق ق اينهائي 
يإلدماج لحمل ت6قفا ابتداء من هذا 

اي 6م، ملهام :
أ)املسيرلن، اي6كالء االجتماع ين، 
ايعام،  املدلر  ايرئيس  تف6يض  أي 
حاملتصرف ين  بنكرحم  حك م  ايس د 
ايس د حك م بنكرحم، ايس د أيك�سي 

ال6ن حايس دة أم ن  دري6ش.
يلشرك ،  ا حسابات  مدقق  ب) 

.PWC MAROC
يلس د  ايصالح ات  كاف   لمنح 
اإلناب ،  امكان    مع  بنكرحم،  حك م 
قان6نا،  املحددة  ايشرحط  حسب 
مرتبط  اجراء  أي  اتمام  قصد 

بايتحق ق اينهائي يإلدماج.
ايقان6ني  باإللداع  ايق ام  تم 
باملحكم  ايتجاري  بطنج  تحت رقم 

027 25، في 25 ماي 2022.
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 COMPAGNIE
 INDUSTRIELLE D’OPTIQUE

DU MAROC
شرك  مساهم 

رأسمايها 71.000.000 درهم
 مقر ايشرك  : ا حظائر رقم 26-25
 ح 27، ايزنق  2 ح أ ممر ا خطمي 
حزاحي  زنق   أ13-، ممر ايصبار 
ايشطر األحل ملذمع األنشط  

عكاش ، عين ايسبع، ايدار ايب ضاء
املق دة بايسذل ايتجاري بايدار 
ايب ضاء تحت رقم 200791
ايتعريف ايضريبي : 1111591

ايعام  ا ذمع  محضر  بم6جب 
ماي   9 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022، تم الس ما :
مشرحع  على  )أ)  املصادق   قرر 
ب6اسط   املبرم  حملحقاته  االدماج 
مارس   17 بتاريخ  م6قع  عرفي  عقد 
 L’N حشرك   ايشرك   بين   2022
رأسمايها  مساهم ،  شرك    ،OPTIC
مقرها  حايكائن  درهم،   8. 62.700
زنق   كالرا  1،  سانت  بطنج ، 
ايتجاري  بايسذل  املق دة  ايكندي، 
بطنج  تحت رقم وو0257 )في ماي 
كلتاهما شركتين   ،»LN OPTIC« للي

مساهمتين.
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ايتبادل  تكافؤ  على  املصادق  

أجرة  االدماج،  مشرحع  في  املتخذ 

L’N OPTIC برسم  ايتقدم  من قبل 
املفع6ل  أثر  تاريخ  تحدلد  االدماج، 

املحاسب   مخططات  على  ايرجعي 

حايضريب ، حتى فاتح لنالر 2022.

يإلدماج  اينهائي  ايتحق ق  معالن  

على  رجعي،  أثر  مع  ا ذمع  بتاريخ 

مخططات املحاسب  حايضريب ، حتى 

فاتح لنالر 2022.

L’N OPTIC معالن  أن  حبايتالي، 

ستحل هذا اي 6م، خالل هذا ا ذمع، 

دحن تصف  .

ايقان6ن،  من  5و2  يلمادة  طبقا 

املصادق ، على أن ايتقدمات ايع ن   

 L’N OPTIC ادماج  برسم  املنجزة 

بايشرك  حايتق  م ايذي تم.

يتقدم   كمكافئ   إصدار،  قرر 

املاي   املح6ي  من قبل  ايذم   كل   

برسم  يلشرك    L’N OPTIC شرك  

جدلد  سهم    6909 االدماج، 

 100 قدرها  اسم    بق م   يلشرك  

بايكامل،  محررة  حاحدة  كل  درهم 

تخصص ملساهمي L’N OPTIC حقرر 

نت ج  يذيك ايرفع من رأسمايها بمبلغ 

من  درهم  حمله    .690.900 قدره 

71.000.000 درهم إلى 75.690.900 

درهم.

بشكل  لؤدي  اإلدماج  أن  معالن  

 L’N مساهمي  الكتساب  متزامن، 

يصف  مساهم في ايشرك ،   ،OPTIC

طبقا يلمادة  22 من ايقان6ن حيسذل 

يـ  االستثنائي  ايعام  ا ذمع  أن  على 

قد  اي 6م  املنعقد هذا   L’N OPTIC

عالن أن األسهم املمس6ك  من قبل 

متصرفي L’N OPTIC أرجعت يشرك  

ESSILOR INTERNATIONAL حعلى 

املساهمين )ايذلن يم لك6ن6ا لت6فرحن 

على عدد أسهم كافي تطب قا يتقرير 
ايتبادل املتفق عل ه قصد ا حص6ل 

ايذلن يم لقبل6ا  على أسهم جدلدة) 

مقترح إعادة ايشراء ايذي حجه يهم، 

يعتبرحن كمتخلين عنه.

عالن )أ) أن كاف  األسهم ا ذدلدة 

 ESSILOR يشرك   مخصص   هي 

في إطار االدماج   INTERNATIONAL

حأنها محررة بايكامل من قبل املكتتب 

 املذك6ر بت6افق مع شرحط االصدار

من  ابتداء  اينهائي  ايتحق ق  )ب)  ح   

ايشرك   رأسمال  يرفع  اي 6م  هذا 

بمبلغ قدره 690.900.  درهم.

املصادق  على مبلغ مكافئ  ادماج 

املطابق   11.228.596 إلى  لصل 

يـ  ا حق ق ــــــ   ايق ــــــم   ب ــن  يلفــــــارق 

L’N OPTIC ايتي حددت تبعا يتح ين 

)أي مبلغ  ايتدفق اينقدي املستقبلي 

اسمي يرفع رأسمال ايشرك ، أي مبلغ 

690.900.  درهم).

7 من اينظام  قرر تعدلل ايفصل 

األسا�سي يلشرك  كي تنعكس نت ج  

حتحق ق  ايسابق   ايقرارات  تبني 
في  أعاله  إي ه  املشار  املال  رأس 

إلى  بايتالي  رفع  ايذي  االدماج  إطار 

حإصدار  بخلق  درهم   71.000.000

 100 فئ   من  سهم جدلد،    6909

درهم ق م  اسم   يل6احدة، مكتتب  

بايكامل  حمشابه   بايكامل،  حمحررة 

مع األسهم ايقدلم ، كما للي :
ايفصل 7 : رأسمال ايشرك 

مبلغ  في  ايشرك   رأسمال  حدد 

حستمائ   مل 6ن  حسبع6ن  خمس  

ه6  حتسع6ن أيف حتسعمائ  درهم. 
م6زع إلى سبعمائ  حست  حخمس6ن 

 (756909( حتسع   حتسعمائ   أيف 

قدرها  اسم    بق م   اسمي  سهم 

محررة  درهم يل6احدة،   (100( مائ  

بايكامل.

يلس د  ايصالح ات  كاف   لمنح 

اإلناب ،  امكان    مع  بنكرحم،  حك م 

قان6نا،  املحددة  ايشرحط  حسب 

مرتبط  اجراء  أي  إتمام  قصد 

بايتحق ق اينهائي يالدماج.

ايقان6ني  باإللداع  ايق ام  تم 

ايب ضاء  بايدار  ايتجاري   باملحكم  

مارس  1و  في  رقم  82566  تحت 

.2022

38 P

SOCIETE INSELEC SUD
SARL

سذل تجاري رقم 19525

تغ ير في شرك 
ايتغ ير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات ايتاي   :

1 - ايتشط ب اينهائي.

2 - اإللداع ايقان6ني : تم باملحكم  

ل6ن 6  و1  بتاريخ  بايع 6ن  االبتدائ   

2022 تحت رقم 2022/1718.

39 P

 STE GREEN COMPANY

SAHARIENNE
SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

جات  شرك   إنشاء  تم   2022 ل6ن 6 

حح د  بشريك  املحدحدة  املسؤحي   

با خصائص ايتاي   :

 GREEN COMPANY« :   ايتسم

.»SAHARIENNE

ايشرك   هدف  لتعلق   : اينشاط 

باملغرب حبا خارج ب :

استيراد حتصدلر حت6زيع حتس6يق 

حا خضرحات  ايف6اكه  حب ع  حشراء 

املنتجات  حجم ع  ايعام   حاألغذل  

ايزراع  ...

  08 ايرقم   : االجتماعي  املقر   

 2 ايشق   اي6الء  عمارة سم   شارع 

ايداخل .

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

ايتأسيس.

رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسم إلى 1000 حص  من فئ  

100 درهم يل6احدة.

ايس د ل6سف   : ت6زيع رأس املال 

ا ح6س : 1000 حص .

ايتس ير : تم تع ين ايس د ل6سف 

ا ح6س كمسير يلشرك .

من  تبتدئ   : االجتماع    ايسن  

فاتح لنالر حتنتهي في 1و ديسمبر.

باملحكم   تم   : ايقان6ني  اإللداع 
بتاريخ ايذهب  ب6اد   االبتدائ   
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   16  
ايتجاري  حبايسذل   2022/10 5

تحت رقم 21859.
40 P

STE LAABIDI SAHARA
SARL AU

RC : 42001
تأسيس

إنشاء  تم   2022 ل6ن 6   8 بتاريخ 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

بشريك حح د با خصائص ايتاي   :
.»LAABIDI SAHARA« :   ايتسم
ي6ازم حتجهيزات حأثاث   : اينشاط 

املكاتب، مستهلكات ايك6مب 6تر...
بايطابق  شق    : االجتماعي  املقر 
حي   1 6 ايرقم  أص ال  زنق   ايثايث 

خط ايرمل  01 ايع 6ن.
من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

ايتأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسم إلى 1000 حص  م6زع  

كايتالي :
 1000  : يعب دي  ايس د  حسن 

حص .
ايتس ير : تم تع ين ايس د  حسن 
غير  ملدة  يلشرك   كمسير  يعب دي 

محدحدة.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
باملحكم  االبتدائ   بايع 6ن بتاريخ 8 
ل6ن 6 2022 تحت رقم 2022/1655.
41 P

STE DI CONSULTING
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

بشريك حح د
رأسمايها 20.000 درهم

مقرها االجتماعي : زاحي  بهت ححادي 
سب6، 8، شق  1، أكدال - ايرباط
ايسذل ايتجاري رقم 5و1265

ايشريك  من  ايقرار  بم6جب 
اي6ح د بتاريخ 27 سبتمبر 2021 قرر 
 DI CONSULTING مسؤحل شرك  

SARL AU ما للي :
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ا حل املسبق يلشرك .
اهريمش  مري   ايس دة  تع ين 

كمصف   يلشرك .
يتصف    االجتماعي  املقر  تحدلد 
ايكائن  االجتماعي  بمقرها  ايشرك  
 ،1 8، شق   زاحي  بهت ححادي سب6، 

أكدال - ايرباط.
تم اإللداع ايقان6ني تم باملحكم  
ايتجاري  بايرباط تحت رقم 125210 

بتاريخ 2 ل6ن 6 2022.
42 P

 CLINIQUE
 INTERNATIONALE DE

KENITRA
شرك  مدن  

تأسيس
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 16 مارس 2022 بايرباط قد تم 
تأسيس شرك  مدن   مهن   باملميزات 

ايتاي   :
 CLINIQUE  : ايتسم   
INTERNATIONALE DE KENITRA
ايهدف االجتماعي : مصح  طب  .

في  حدد   : ايشرك   رأسمال 
 5000 درهم م6زع  إألى   500.000
درهم   100 بق م   اجتماع    حص  
قد تم تحريرها بايكامل حاملخصص  
بما لتناسب مع مساهمتهم،  يلشركاء 

أي :
ا حامل  جب ل  ب6شع ب  ايس د 
 BH58852 رقم  اي6طن    يلبطاق  

1250 حص .
ا حامل    ايبقالي  ي لى  ايس دة 
 C516216 رقم  اي6طن    يلبطاق  

500 حص .
ايس د عبد ايفتاح س 6تي ا حامل 
 W798 5 رقم  اي6طن    يلبطاق  

1000 حص .
ا حامل    SLDV F.£.Q ايس د 
 Gرقم  9275و اي6طن    يلبطاق  

1250 حص .
ا وذ6جي   ايعزيز  عبد  ايس د 
رقم  اي6طن    يلبطاق   ا حامل 

661وG9  500 حص .

ا حامل  أمام  محمد  ايس د 

 A0980 و رقم  اي6طن    يلبطاق  

500 حص .

ا حامل  ت6زاني  عادل  ايس د 

 A171 2و رقم  اي6طن    يلبطاق  

500 حص .

من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري.

لنالر  قاتح  من   : املاي    ايسن  

األحلى  ايسن   ماعدا  ديسمبر  1و  إلى 

تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 

شق  رقم   أكدال ايرباط.

: تسير ايشرك  من طرف  ايتس ير 

ا حامل  جب ل   ب6شع ب  ايس د 

 BH58852 رقم  اي6طن    يلبطاق  

حجيك ملدة غير محدحدة.
مقتطف من أجل اإلشهار

43 P

LAKBIR TRAVAUX
SARL AU

شرك  محدحدة املسؤحي  

 جات شريك حاحد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

حررت  بايرباط،   2022 ل6ن 6   10  

املسؤحي    محدحدة  شرك   ق6انين 

جات شريك حاحد خصائصها كايتالي :

LAKBIR TRAVAUX : 1 - االسم

ايبناء  أعمال   : ايهدف   -  2

 Travaux Divers de( املتن6ع  

.(Construction

شارع   15  : االجتماعي  املقر   - و 

األبطال شق  رقم   أكدال ايرباط

ابتداءا من  سن    99  : املدة   -   

تاريخ ايتأسيس اينهائي.

حدد   : االجتماعي  ايرأسمال   -  5

إلى   درهم مقسم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئ   من  1000حص  

يل6احدة، ح دفعت بايكامل.

6 - ايتس ير : لق6م بتس ير ايشرك  

مغربي  يكبير  املايك  عبد  ايس د 

ا ذنس  .

7 - ايسن  املاي   : تبتدئ من فاتح 

كل  من  دجنبر  1و  في  تنتهي  ح  لنالر 

سن ، ما عدا ايسن  املاي   األحلى ايتي 

الى غال   ايتأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

1و دجنبر.

تم   : ايقان6ني  اإللداع   -  8

ايضبط  بكتاب   ايقان6ني  اإللداع 

بتاريخ  بايرباط  ايتجاري   باملحكم  

2022/06/20 تحت ايرقم. 12561 
يلخالص  ح ايتذكير

44 P

NG CONSULTING
SARL AU

شرك  محدحدة املسؤحي  
رأس مايها 10.000 درهم

تغ ير املقر االجتماعي - تعدلل 
نشاط ايشرك  - تف6يض صالح ات 

ايت6ق ع -
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

بايرباط،   01/06/2022 بتاريخ 

»ان جي ك6نس6يتينغ« شرك   يشرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات شريك 

درهم   10.000 رأسمايها  حاحد 

شارع   95 ب  االجتماعي  مقرها  ح 

حست6كه6يم  يندن  زنق   املقاحم  

املح ط ايرباط تقرر ما للي :

 95 من  االجتماعي  املقر  تغ ير 

شارع املقاحم  زنق  يندن حست6كه6يم 

املقاحم   شارع  الى  ايرباط  املح ط 
ب  بدر  إقام   عاش6ر  ايرايس  زنق  

رقم   املح ط ايرباط ؛

محاسب   : تعدلل نشاط ايشرك  

معتمد ؛

تف6يض صالح ات ايت6ق ع بشكل 

اينكادي  ايس د  يلمسيرلن  منفصل 

عبد  اينكادي  ايس د  أح  غسان 

ايلط ف ؛

تحدلث اينظام األسا�سي ؛

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022-06-20 تحت ايرقم و12561.
يلخالص  حايتذكير

45 P

 STE THE MOROCCAN

 COMPANY FOR

 AGRICULTURAL AND

RURAL ENGINEERING

SIGLE : MCARE

استدراك خطإ حقع با ذريدة 
ايرسم   عدد 5720 بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022
بدال من :

في  حدد   : االجتماعي  ايرأسمال 

 1000 درهم مقسما على   100.000

حص  بق م  100 درهم.

يقرأ :

في  حدد   : االجتماعي  ايرأسمال 

 100 على  مقسما  درهم   10.000

حص  بق م  100 درهم.

)ايباقي بدحن تغ ير).

46 P

STE FRANCHAZURE

SARL AU

رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 79 شارع ابن 

سينا ايطابق ايثاني شق  رقم 6 

اكدال ايرباط

تصف   ايشرك 
بايرباط،  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركاء  قرر   ،2022 ل6ن 6   7 بتاريخ 

ش.ج.م.م.ش.ح.  »فرحنشزير«  شرك  

ما للي :

»فرحنشزير«  يشرك   حل 

حاتم  ايس د  حتع ين  ش.ج.م.م.ش.ح 

ايركراكي كمصفي يلشرك .

79 شارع    : حعن6ان ايتصف   ه6 

 6 ابن سينا ايطابق ايثاني شق  رقم 

اكدال ايرباط.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

رقم  تحت  بايرباط،  ايتجاري  

125617 بتاريخ 20 ل6ن 6 2022.

47 P
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مكتب املستشار 
7و زنق  جبل تازكا رقم 1 اكدال ايرباط

ايهاتف : 7.77.50.71و.05
EMAIL: almoustachar1@gmail.com

 STE INGENIOSUS TEAM
CONSTRUCTIO

SARL
انهاء تصف   ايشرك  

ححلها اينهائي
استثنائي  عام  جمع  بم6جب 
جات  يشرك    2022 ماي  1و  بتاريخ 
املسؤحي   املسماة »أنجن 6س6س ت م 
 290.000 رأسمايها  كنسترلكس 6«، 
 6 حمقرها االجتماعي بايرباط  درهم، 
زنق  ضال  ع6ا شق  رقم 16 اكدال، 
حاملسذل  بايسذل ايتجاري بايرباط، 
تحت رقم 757 8، تقرر انهاء تصف   

ايشرك  حا حل اينهائي يهذه االخيرة.
حقد تم اإللداع ايقان6ني باملحكم  
ل6ن 6   20 بتاريخ  بايرباط،  ايتجاري  

2022، تحت رقم 5و1256.
مصفي ايشرك 

48 P

 STE K.20
 SARL

عقد    ،2022 ماي  و2  تم بتاريخ 
اجتماع عام استثنائي حدد بم6جبه 

اينقاط اآلت  :
لصرح االجتماع ايعام االستثنائي 
عبد  ايس د  املشاركين  يلمدلرين 
عزيزة  حايس دة  ايقادري  ايقادر 
بشراء  منفصل  بشكل  ايقادري 
املباني، حمنح جم ع ايره6ن ايعقاري  
ايشرك   ايتعهدات على ممتلكات  أح 
حا حص6ل على  حايعقارات ايتجاري ، 
املصرف  ،  املؤسسات  من  قرحض 
ايضمانات جم ع  حقب6ل   حمنح 
منح  أح  ايتصريح  أح  ايتعاقد  أح    
أح سحب جم ع امل6افقات حايضمانات 
نقًدا أح في حق امللك   أح بأي طريق  
أخرى مع جم ع املؤسسات املصرف  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بمراكش  ايتجاري  

2022، تحت رقم  685و1.
49 P

شركة توفيق جديدة
شرك  محدحدة مسؤحي  

رأسمايها : 5.000.000 درهم
نقل املقر االجتماعي

قرر ا ذمع ايعام بتاريخ  1 فبرالر 
من  االجتماعي  املقر  تح6يل   ،2022
ا خطابي،  ايكريم  عبد  شارع   20
باملنطق     ييستقر  ايدارايب ضاء 
ت6ف ق  املستدام ،  ايصناع   
جدلدة، طريق ب6سك6رة رمل ايهالل 

ايدارايب ضاء.
تعدلل  تم  ايتغ ير  هذا  إثر   على 

ايفصل ايرابع من قان6ن ايشرك .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  بايدارايب ضاء،   ايتجاري  
16 ل6ن 6 2022، تحت رقم 828212.
49 P

STE OUED EL MALAH
SARL

ايسذل  ايتجاري رقم : 7و255
تصف   ايشرك 

بمكناس،  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املا ح«  »حاد  شرك   تصف    تمت 

ش.م.م. حسب ما للي :
املصادق  على ايتقرير املقدم من 
طرف املسؤحل عن متابع  ايتصف   
تضمن  حايذي  عمر  ايتل لي  ايس د 

حساب نهائي منعدم.
عدم إمكان   استرداد أي نصيب 
اعتبارا يلنت ج   من أنصب  ايشركاء 

املحصل .
ايتصريح بالغالق اينهائي يتصف   
ايشرك  حاالشهاد بإبراء جم  املسؤحل 

عن متابع  ايتصف  .
يقد تم اإللداع ايقان6ني باملحكم  
ماي   18 بتاريخ  بمكناس  ايتجاري  

2022، تحت رقم 170.
51 P

STE ABADOU DE TRAVAUX
.S.N.C

ايسذل  ايتجاري رقم : 21269
تعدلل بتف6يت االنصب 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
18 أبريل 2022 تم ما للي :

ايس د  ف6ت   : االنصب   تف6يت 

ايتي  حص    100 محمد  أحم داني 

جه   من  كبائع  ايشرك   في  لملكها 

حص    80 حسن  علي  الت  ايسادة 

حص    10 محمد  علي  الت  حايس د 

10 حص ،  حايس د الت علي ل6سف 

ايق م   يلنصيب  درهم   100 بق م  

االصل   كمشترحن من جه  أخرى، 

ي صبح ت6زيع االنصب  كايتالي :

ايس د الت علي ل6سف 10 حص  

أي 1000 درهم.

10 حص   ايس د الت علي محمد 

أي 1000 درهم.

ايس د الت علي حسن 180 حص  

أي 18.000 درهم.

تغ ير ايتس ير : لتم تس ير ايشرك  

حسن  علي  الت  ايس د  طرف  من 

حملدة غير محددة بعد استقاي  ايس د 

احم داني محمد.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل    25 بتاريخ  بمكناس  ايتجاري  

.2022

52 P

شركة صافي كليم
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 61 شارع 

الي  لاق6ت حمصطفى املعني 

ايدارايب ضاء

ل6م  في  املؤرخ  املحضر  بمقت�سى 

فاتح ل6ن 6 2022، قررت صافي كل م 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة مقرها 

لاق6ت  الي   شارع   61  : االجتماعي 

حمصطفى املعاني ايدارايب ضاء.

إنحالل مسبق يلشرك .

تع ين ايس د ر�سى هشام كمأم6ر 

ايرقرارات  جم ع  حإعطائه  ايتصف   

يتتم م كل عمل ات االنحالل املسبق 

يلشرك .

بشارع   : ايتصف    مقر  تحدلد 

املعاني  حمصطفى  لاق6ت  الي  

ايدارايب ضاء.

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط   كتاب  
ل6ن 6   16 بايدارايب ضاء،بتاريخ 

2022، تحت رقم 828211.
53 P

STE SOROBANINO
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
بشريك حح د

مقرها االجتماعي : رقم 125 زنق  
وو8 تراست انزكان

 22 بتاريخ  مداحالتها  إثر  على 
ا ذمع    قررت   ،2020 سبتمبر 
يشرك   ايعادل   غير  ايعام  
ش.م.م.مقرها   ،  SOROBANINO
وو8  زنق    125 رقم  االجتماعي 
بايسذل  مسذل   انزكان  تراست 
ايتجاري باملحكم  االبتدائ   بانزكان 

تحت رقم و0و7 ما للي :
بعد  املصفي  تقرير  اعتماد 

ايفحص.
اي6دل   ايتصف    إقفال  إعالن 

يلشرك .
إبراء جم  املصفي.

ايصالح ات  املصفي  تخ6يل 
االخيرة  االجراءات  النجاز  ايضرحري  
ايناتج  عن إقفال ايتصف   اي6دل .

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بانزكان 
في 17 ل6ن 6 2022، تحت رقم 1170.
54 P

شركة جيو بوليس 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

تعدلل  
في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 0و ماي 2022، تقرر ما للي :
االصفر  امل6لى  عبد  ايس د  ب ع 
بايشرك   لملكها  ايتي  حص    2500

يلس د ا حسين ايسب ه.
قب6ل استقاي  ايس د عبد امل6لى 

االصفر من ايتس ير املشترك.
ايسب ه  ا حسين  ايس د  تع ين 
غير  ملدة  يلشرك   حح د  كمسير 
جم ع  في  ت6ق عه  حاعتماد  محدحدة 

ايعق6د االداري  حاي6ثائق ايبنك  .
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تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  بانزكان  االبتدائ   

2022، تحت رقم و112.
55 P

STE AZ 09 EDUCATION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

رأسمايها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي :  زنق  شراغا بني 

حرالين س6ي�سي - ايرباط  
ايرقم ايضريبي:  97 16وو 
ايسذل ايتجاري رقم :  و5722

استمرار ايشرك 
 AZ في شرك   قرر ايشركاء   
ايعام  ا ذمع  في   09 EDUCATION
املنعقد بتاريخ 29 أبريل 2022، عدم 
ك6ن  من  ايرغم  على  ايشرك   فسخ 
عن  تقل  أصبحت  ايذات    االم6ال 

 /1 ايرأسمال االجتماعي .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  م 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

2022،  تحت رقم 125518.
56 P

 CENTRE BVS – BASSE
- VISION SERVICES

شرك  جات مسؤحي   محدحدة 
رأسمايها 100.000 درهم

املقر االجتماعي :   شارع ايتن6ب 
قطاع 5 بل6ك د رقم 12 حي ايرياض 

- ايرباط  
ايسذل ايتجاري رقم 70991 – 

ايرقم ايضريبي 81566وو
فسخ ايشرك 

 CENTRE «  قرر ايشركاء في شرك
  BVS – BASSE VISION SERVICES
بتاريخ املنعقد  ايعام  ا ذمع   في 
 1و ماي 2022، بعد أن عالن6ا انه من 
ايشرك   نشاط  استمرار  املستح ل 

حتراكم ا خسائر ما للي : 
 فسخ ايشرك .         

املعرحفي،   نب ل  ايس د  تع ين 
بايرباط  ايقاطن  ا ذنس  ،   مغربي 
قطاع 5 بل6ك د رقم 12 شارع ايتن6ب 

حي ايرياض، كمصفي يلشرك  

محال  االجتماعي  املقر  حجعل 
يلتصف  ، يلمراسل ، ح  حفظ حثائق 

ايشرك .  
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  بايرباط  ايتجاري  

2022،  تحت رقم  7 125.
ملخص من أجل اينشر

املصفي

57 P

شركة عرفات كوستريكسيون
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

بشريك حح د
رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : ايرباط، ح.ي.م. 
حي املنزه، ميزانين ا.ل.م رقم 2  1

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى  
ف6ت ايس د املكي   ،2016 ن6نبر   22  
يلس د  اكرحما،  حايطاهر  اكرحما 
خايد اكرحما، جم ع حصصهما حهي 
حص  ايتي لملكانها في ايشرك    650
املسماة،  املحدحدة  املسؤحي    جات 
ش.ج.م.م.  ك6سترلكس 6ن«  »عرفات 

جات ايشريك اي6ح د.
بمقت�سى  محضر ا ذمع ايعام غير 
ايعادي بتاريخ 26 ن6نبر 2016، تقرر :
ا حصص  تف6يت  حإجازة  قب6ل 
ايشكل  تغ ير  حص ،   650 حهي 
جات  شرك   من  يلشرك   ايقان6ني 
ايشريك  املسؤحي ات املحدحدة جات 
شارك  تع ين ايس د خايد  اي6ح د، 
ملدة  يلشرك   حح د  مسير  اكرحما 
نظامها  تح ين  حكذا  محدحدة،  غير 

األسا�سي.
ايضبط  بكتاب   ايتق  د  تم 
بتاريخ  بايرباط  ايتجاري    باملحكم  

9 ماي 2017، تحت رقم 1128.
يلنشر حاالعالن

ايس د خايد اكرحما

58 P

 STE FITATRAV
SARL AU

تأسيس شرك 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 18 ماي 2022، تم تأسيس شرك  .

 STE FITATRAV SARL  : االسم 

.AU

ايهدف االجتماعي : أعمال ايبناء، 

متن6ع ،  أعمال  ايسباك ،  أعمال 

املعدات  تجارة،  تبل ط  كهرباء، 

حايل6ازم املكتب  .

املقر االجتماعي : عمارة 58 ايشق  
رقم و أ شارع حاد سب6 أكدال ايرباط.
مقداره   : ايشرك   رأسمال 

 1000 الى  مقسم  درهم   100.000

حص   كل  مقدار  اجتماع    حص  

100 درهم.

حص    1000 ايطل ب  فاطم  

اجتماع  .

املدة : 99 عاما.

ايطل ب  فاطم   يعتبر   : ايتس ير 

مسيرة يلشرك  ملدة غير محددة.
ا ذه6ي  باملكتب  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بايرباط  الستثمار 

2022، تحت رقم ايسذل 161025.

59 P

 STE TWENTY ONE
SARL

تغ ير املقر االجتماعي 
 STE TWENTY  : ايشرك   اسم 

.ONE SARL

سال  من  االجتماعي  املقر  تغ ير 

 10 تجزئ  ايسمارة رقم   19 تابريكت 
الى  و زنق  ي نينغراد املح ط ايرباط.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع 

6617و  رقم  تحت  بسال  االبتدائ   

بتاريخ 10 ماي 2021.

60 P

STE BENOUNA BROTHERS
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2022 مارس   29 بايدارايب ضاء 

 ،2022 ابريل   7 بتاريخ  مسذل 

 ،25106 رقم  ايتجاري  ايسذل 

مسؤحي    جات  شرك   تأسيس  تم 

محدحدة، خصائصها كما للي :

 BENOUNA  : االسم 
.BROTHERS SARL

ايغرض : خدمات املطعم حتم6يل 
ا حفالت.

عمل ات  جم ع  أعم  حبشكل 
قد  ايتي  ايعقاري   حايغير  ايعقاري  
مباشرة  غير  أح  مباشرة  تتصل 

بامل6ض6ع املشار اي ه أعاله.
املقر : ايدارايب ضاء 68 زاحي  زنق  
ايعابدي  حاملنص6ر  نخاي  ابراه م 

معاريف.
املدة : 99 عاما.

 50.000 في  حدد   : رأسمايها 
سهم بق م    500 الى  درهم مقسم  
اكتتبت نقدا  درهم يكل سهم،   100
املدف6ع  رأسمال  حينقسم  حمحررة، 

بايطريق  ايتاي   :
 200  ... زكري  ابن  ي لى  ايس دة 

حص .
ايس د حمزة بن6ن  .... 150 حص .
 150  ..... بن6ن   ل6نس  ايس د 

حص .
املذم6ع .... 500 حص .

الجل  مسيرة  ايشرك    : االشراف 
املسيرلن  طرف  من  محدحدة  غير 
ل6نس  حايس د  بن6ن   حمزة  ايس د 

بن6ن .
فاتح  من   : االجتماع    املمارس  

لنالر الى 1و ديسمبر.
قد تم اإللداع باملحكم  ايتجاري  
بايدارايب ضاء بتاريخ 9 ل6ن 6 2022، 

تحت رقم 5 8269.
61 P

االستاج محمد ايهم�سي

م6ثق بسال

مقرها : 18 شارع فاس

ايهاتف : 1و/0و.55. 7.8و.05

ايفاكس : 55.29. 7.8و.05

 STE KAMYANIS PHARMA
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
بشريك حح د

رأسمايها : 100.000 درهم
بمقت�سى عقد ت6ث قي محرر من 
طرف االستاج محمد ايهم�سي بتاريخ 
بعض  تغ ير  تم   ،2021 ن6نبر  فاتح 

خصائص ايشرك  كايتالي :
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يلشرك   االجتماعي  املقر  تغ ير 

 ،KAMYANIS PHARMA SARL AU

االبطال،  شارع  أكدال  ايرباط،  من 

شق  رقم   الى ايعن6ان ايتالي ايرباط 

، 1 شارع عالل بن عبد هللا حسان.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري  بسال بتاريخ 19 لنالر 2022، 

تحت رقم 69و.

62 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE J 2 H CAR
SARL

شرك  جات املس6ؤال  املحدحدة

املؤرخ  ايعرفي  ايعقد  بمقت�سى 

تم حضع ايقان6ن   ،2022 ماي   11 في 

املسؤحي    جات  يشرك   ايتأسي�سي 

جات  حاحد،  بشريك  املحدحدة 

ا خصائص ايتاي   :

. STE J 2 H CAR :   ايتسم

بدحن  س ارات  تاجير   : ايهدف 

سائق.

ايشق  اي6اقع    : املقر االجتماعي 

بسطح تخشيب  املنزل ايكائن بساح  

ا حاجب   1 رقم   1 زنق   انزران  بئر 

مكناس.

في  ايشرك   مدة  حددت    : املدة 

ايتأسيس  ل6م  من  ابتداء  سن    99

اينهائين باستثناء حاي  ا حل املسبق 

ايتمدلد املنص6ص عل ه في هذه  أح 

ايق6انين.

حدد   : االجتماعي  ايرأسمال 

 100.000  : في  االجتماعي  ايرأسمال 

حص  من   1000 الى  درهم مقسم  

فئ  100 درهم يلحص  اي6احدة.

ايس د  ايشرك   لدلر   : االدارة 

محمد حمادة كمسير حشريك.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  بمكناس  ايتجاري  

2022، ايسذل ايتجاري رقم و8 56.

63 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

STE O'RACINES
SARL AU

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
بشريك حح د

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
 STE  املؤرخ في و1 ماي 2022 يشرك
املس6ؤي    جات   ،O’RANCINES
مقرها  حح د،  بشريك  املحدحدة 
شارع  ايسالم  دل6ر   22  : االجتماعي 

محمد ايسادس مكناس قد تقرر :
. STE O’RACINES :   ايتسم

 STE يشرك   املسبق  ا حل 
.O’RACINES

مل ك   عشير  ايس دة  تع ين 
مصف   يلشرك .

مقر  في  ايتصف    مقر  تثب ت 
ايشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بمكناس  ايتجاري  
ايسذل  7وو،  رقم  تحت   ،2022

ايتجاري رقم 7061و.
64 P

STE MOGATI
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
بشريك حح د

رأسمايها : 100.000 درهم
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بم6جب 
ايقان6ن  حضع  تم   ،2022 ل6ن 6 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
ما  مميزاتها  حح د  بشريك  محدحدة 

للي :
 STE MOGATI SARL  : ايتسم   

.AU
مدة ق ام ايشرك  : 99 سن  ابتداء 

من تاريخ تأسيسها اينهائي.
زنق    : يشرك   االجتماعي  املقر 
حي ايبرك  ايقري    17 س دي حذاج 

سال.
 100.000  : االجتماعي  ايرأسمال 
حص    1000 الى  مقسم  درهم 
 100 حص   كل  مقدار  اجتماع   

درهم.

: تسير ايشرك  من طرف  ايتس ير 

ايس د محمد ايك6ط.

ايشرك   غرض  لكمن   : ايغرض 

ف ما للي:

حاالشغال  مقاحل في م دان ايبناء 

املختلف .

مقاحل رخام.

رقم  تحت  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بسال  االبتدائ    باملحكم   9090و 

رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   16 بتاريخ 

ايسذل ايتجاري 6119و.

65 P

 STE CENTRE

 REEDUCATION KENZA ET

WISSAM

»CRKW«

SARL

محضر ا ذمع ايعام االستثنائي
بتاريخ 2 ل6ن 6 2022

االستثنائي  ايعام  يلذمع  تبعا  

 STE CENTRE يشرك  

 REEDDUCATION KENZA ET

WISSAM، ش.ج.م.م. في فاس بتاريخ 

2 ل6ن 6 2022، أفرز ايقرارات ايتاي  :

حسام  ايس دة  حصص  تف6يت 

 500 أي   %  100 بنسب   ايسباعي 

حص  يفائدة ايس دة كنزة دلدي.

في  يلشرك   حح د  مسير  تع ين 

شخص ايس دة كنزة دلدي.

ايسباعي  ايس دة حسام  استقاي  

من منصب مسير ايشرك .

يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تح6يل 

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك   الى 

بشريك حح د.

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بفاس  ايتجاري   باملحكم   ايضبط  

ل6ن 6   17 بتاريخ  196و،  رقم  تحت 

.2022

66 P

STE D›AMENAGEMENT 

 DE LA CHAOUIA 

OURDIGHA TADLA

 »S.A.C.OT«

 SARL

تأسيس شرك 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد    ،2022 ماي   26 بتاريخ  ايرباط 

مسؤحي    جات  شرك   تأسيس  تم 

محدحدة بما للي :

 : ايتسم    

 STED’AMENAGEMENT DE LA

.CHAOUIA OURDIGHA TADLA

ايهدف االجتماعي :  مقاحي  أشغال 

ايبناء حأشغال مختلف .

مقاحي  تس ير االستغالل ايفالحي.

االستيراد حايتصدلر.

رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم 

فئ   من  حص    1000 الى  مقسم  

100 درهم يلحص  اي6احدة.

ايس د ل6سف حادع ..00  حص .

 200  ... أماحي  ا ذ اللي  ايس د 

حص .

 ... ايس د محمد ايشرابي ايعل6ي 

00  حص .

من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري.

من فاتح لنالر الى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر من كل سن  ماعدا ايسن  

االحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.

املقر االجتماعي : 15 شارع االبطال 

شق  رقم    أكدال ايرباط.

املسيران  : ايس دان ل6سف حادع، 

ر.ب.ت.ح. T251 1 حا ذ اللي اماحي، 

.A 550 .رقم ب.ت.ح

ايتجاري  بايسذل  ايتق  د 

 : بايرباط  ايتجاري    باملحكم  

.161091

67 P



12217 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

STE CR TP
SARL AU

RC N° : 112547
حل  شرك 

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 
في 25 أبريل 2022، قرر ا ذمع ايعام 
، ش.م.م.   CR TP االستثنائي يشرك  
رأسمايها  اي6ح د،  ايشريك  جات 
في  ايرئي�سي  مقرها  درهمن   10.000
حمحمد  ايثاني  ا حسن  زاحي   تمارة 
 B5 شق   اينخ ل  عمارة   ايسادس 

ما للي :
ايفسخ املسبق حتصف   ايشرك .

تمارة  في  ايتصف    مقر  تحدلد 
زاحي  ا حسن ايثاني حمحمد ايسادس 

.B5  عمارة اينخ ل شق
 REYNES ايس د  تع ين 
كمصفي   ،CHRISTIAN MICHEL

يلشرك  بدحن مقابل.
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتمارة  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   ،2022 ماي   16 بتاريخ 

.12550 
68 P

 MANAGEMENT SYSTEMS
INTERNATIONAL MAROC
 SOCOETE A RESPONSABILITE

LIMITEE.AU
 AU CAPITAL DE : 10.000.000

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : RUE ROUDANA

N°6 RABAT
R.C N°65556 RABAT

اإلستثنائي  ايعام  ا ذمع  حفق 
املنعقد بتاريخ و2 فبرالر 2022 باملقر 
املسؤحي    جات  يلشرك   اإلجتماعي 
عمارة    ايبيرحني  بزنق   املحدحدة 
 رقم و1 أكدال ايرباط قرر ايشريكين

 ما للي :
حل ايشرك  اعتبارا من اي 6م.

تري�سي  برينس6ن،  ايس دة  تع ين 
كاي ف6رن ا  بباسادلنا،  ايكائن 
اي6اللات املتحدة مسؤحال عن تصف   
ايشرك ، حإعطاءه جم ع ايصالح ات 

املتعلق  بعمل   ايتصف  .

تحدلد مقر ايتصف   في ايعن6ان 

ايتالي زنق  ايبيرحني عمارة   رقم و1 

أكدال ايرباط.

حاي6ثائق  املراسالت  جم ع 

ترسل  أن  لجب  بايتصف    املتعلق  

يلعن6ان ايسايف ايذكر.

باملحكم   ايقان6ني  إلداع  تم 

ايتجاري  بايرباط تحت رقم  و1256 

بتاريخ 20 ل6ن 6 2022.

69 P

KIFAYATE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE.AU

 AU CAPITAL DE :10.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : RUE BAYROUNI

 IMM 4 APP N°13 RABAT

R.C N°9015و

اإلستثنائي  ايعام  ا ذمع  حفق 

املنعقد بتاريخ و2 فبرالر 2022 باملقر 

املسؤحي    جات  يلشرك   اإلجتماعي 

ايبيرحني  بزنق   ايكائن   املحدحدة 

أكدال ايرباط قرر  و1  رقم  عمارة   

ايشريكين ما للي :

حل ايشرك  اعتبارا من اي 6م.

تري�سي  برينس6ن،  ايس دة  تع ين 

كاي ف6رن ا  بباسادلنا،  ايكائن 

اي6اللات املتحدة مسؤحال عن تصف   

ايشرك ، حإعطاءه جم ع ايصالح ات 

املتعلق  بعمل   ايتصف  .

تحدلد مقر ايتصف   في ايعن6ان 

ايتالي زنق  ايبيرحني عمارة   رقم و1 

أكدال ايرباط.

حاي6ثائق  املراسالت  جم ع 

ترسل  أن  لجب  بايتصف    املتعلق  

يلعن6ان ايسايف ايذكر.

باملحكم   ايقان6ني  إلداع  تم 

ايتجاري  بايرباط تحت رقم وو1256 

بتاريخ 20 ل6ن 6 2022.

70 P

 FIDUCIAIRE  FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

 STE ASIA FRESH
  SARL

  شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

  إعالن عن تأسيس
ل6ن 6   6 عرفي  عقد  1.بمقت�سى 

حررت  مل6ل  آلت  بإنزكان     2022

ق6انين شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

خصائصها كايتالي:

 STE ASIA FRESH اإلسم: شرك

األهداف: 

اإلستيراد حايتصدلر.

9و  رقم   7 بل6ك  املقر اإلجتماعي: 

تمزارت آلت مل6ل .

تاريخ  من  إبتدءا  سن    99 املــدة: 

ايتأسيس اينهائي.

ايرأسمال اإلجتماعي: حدد في مبلغ 

000.00 100 درهم مقسم إلى 1000 

حص  بثمن 100درهم يل6احد م6زع 

كايتالي:

أنط6ن 6  ايس د ب6ث6 كمريرحا     -

خيس6س     250 حص .

- ايس د شين ي ني500 حص .

-ايس د أحمد فار�سي250 حص .   

املذم6ع 1000 حص  .                                        

فاتح  من  تبتدئ  املاي  :  ايسن  

كل  من  ديسمبر  1و  في  حتنتهي  لنالر 

سن .

ايشرك   بتس ير  لق6م  ايتس ير: 

أحمد  ايس د  محدحدة  غير  حملدة 

فار�سي.          

اإلمضاءات  تك6ن  اإلمضاءات: 

يلس د  فقط  حاإلجتماع    ايبنك   

أحمد فار�سي.

تم  ايقان6ني:  2.اإللداع 

ايضبط  بكتاب   ايقان6ني  اإللداع 

بتاريخ بإنزكان  اإلبتدائ     باملحكم  

 17 ل6ن 20226 تحت رقم1178 . 
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FIDUCIAIRE ROCHDI  FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

 BAHA

TEL : 0528-81-96-40

FAX : 0528-81-96-41 

   STE ALCHEMIE AGRICOLE
 SARL

 شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

MODIFICATION       
يلذمع  عرفي  عقد  1.بمقت�سى 

في  يلمساهمين  ايعادي  ايغير  ايعام 

املحدحدة  املسؤحي    جات  ايشرك  

بتاريخ 15 ماي2022 قرر ما للي:

اإلجتماعي  ايغرض  ت6س ع 

يلشرك :

  - ايبحت حايتط6ير.

-   تصن ع األسمدة.

تغ ير اينشاط ايرئي�سي:

ب ع  من  ايرئي�سي  اينشاط  -تغ ير 

حشراء األسمدة إلى ايبحت حايتط6ير 

حتصن ع األسمدة.

تح ين اينظام األسا�سي .

تم  ايقان6ني:  2.اإللداع 

ايضبط  بكتاب   ايقان6ني  اإللداع 

بتاريخ بإنزكان  اإلبتدائ     باملحكم  

اإللداع  رقم  تحت  ل6ن 20226   15  

.1152
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 FIDUCIAIRE  FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

 STE. LES GENS

 D’ELECTRICITE ET

PLOMBERIE
SARL AU

ايفسخ اينهائي يلشرك 
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

حرر محضر شرك    2022 ماي   27  

بشريك  محدحدة  مسؤحي    جات 

حح د حايذي قرر ما للي :

ايتصف   حايفسخ اينهائي يلشرك  

بكاملها.



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022)الجريدة الرسمية   12218

 : ايشرك   تصف    مقر  تحدلد 

تمت ايتصف   اينهائ   يلشرك  بحي 

ا خمايس ايقدلم ايقل ع  آلت مل6ل.

تع ين ايس د عبد ايهادي ايكريني 

مصفي يلشرك .

تقرير مصفي ايشرك .

اإللداع  تم  ايقان6ني:  اإللداع 

باملحكم   ايضبط  بكتاب   ايقان6ني 

بتاريخ بإنزكان   اإلبتدائ   

 7 ل6ن 20226 تحت رقم 1082.
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FIDUCIAIRE ROCHDI  FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

 BAHA

TEL : 0528-81-96-40

FAX : 0528-81-96-41 

STE.TRANS FACTEUR

SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي يلذمع ايعام 

ايغير ايعادي يلمساهمين في ايشرك  

بتاريخ  املحدحدة  املسؤحي     جات 

و مارس 2022 قرر ما للي:

تف6يت ا حصص :

500 حص  جم ع حصص ايس د 

م6الي محمد ايسباعي يفائدة ايس د 

م6الي رش د ايسباعي.

في  حدد   : اإلجتماعي  ايرأسمال 

درهم مقسم إلى   100.000.00 مبلغ 

1000 حص  بثمن 100 درهم يل6احد 

م6زع كايتالي :

 1000 ايسباعي  رش د  م6الي 

حص .

املذم6ع : 1000 حص .

اإللداع  تم  ايقان6ني:  اإللداع 

ايضبط  بكتاب   ايقان6ني 

بتاريخ بأكادلر  اإلبتدائ     باملحكم  

 و1 ل6ن 20226 تحت رقم  11021.
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 FIDUCIAIRE  FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

STE. TRANS FACTEUR
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
MODIFICATION

بمقت�سى عقد عرفي يلذمع ايعام 
ايغير ايعادي يلمساهمين في ايشرك  
و  بتاريخ  املحدحدة  املسؤحي    جات 

مارس 2022 قرر ما للي:
 : اإلجتماعي  ايرأسمال  زيادة 
من  اإلجتماعي  ايرأسمال  في  زيادة 
100.000.00 درهم إلى 00.000.00و 
جدلدة  حصص  بإضاف   درهم 
بق م   اإلجتماعي  يلرأسمال 
200.000.00 درهم مقسم إلى 2000 
حص  بثمن 100 درهم يل6احد م6زع 

كايتالي :
ايسباعي  رش د  م6الي  ايس د 

2000حص  200.000.00 درهم.
حص    2000  : املذم6ع 

200.000.00 درهم.
ا ذدلد  اإلجتماعي  ايرأسمال 
 100 بثمن  حص   000و  إلى  مقسم 

درهم يل6احد م6زع كايتالي :
ايسباعي  رش د  م6الي  ايس د 

000و حص  00.000.00و درهم.
حص   000و   : املذم6ع 

00.000.00و درهم.
تح ين اينظام األسا�سي.

اإللداع  تم  ايقان6ني:  اإللداع 
باملحكم   ايضبط  بكتاب   ايقان6ني 
و1  بتاريخ  بأكادلر  ايتجاري  

ل6ن 20226 تحت رقم  11021.
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شركة ديارك 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
جات رأسمال: 100.000,00درهم

املقر االجتماعي: مركز األعمال رياض-
رقم  6 شارع عبدهللا املدل6ني-
ايطابق 1 شق  رقم 2 – درب 

عمر-ايدار ايب ضاء
ايعام  ا ذمع  ملقتض ات  -1طبقا 
اإلستثنائي املؤرخ في  1 أبريل 2022، 
على املصادق   تم  دلارك   يشرك  

 ما للي :

- تعدلل ايغرض اإلجتماعي :

حتأجير  تس6يق،  ب ع،  شراء، 

اآلالت حاملعدات ايبناء، حجم ع أن6اع 

املعدات ا ذدلدة حاملستعمل .
ايقان6ن  من  و  ايبند  تغ ير   -

األسا�سي يلشرك .

- أسئل  مختلف .

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  -2تم 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

بايدارايب ضاء  بتاريخ  2 ماي 2022 

تحت رقم769 82 .  
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مكتب األستاج بن س6دة محمد

مــــ6ثــــق

شارع ا ذيش امللكي عمارة ايتاجم6عتي »س«

ايطابق ايثاني فاس

ايهاتف  05-35 64-33-75

 SOCIETE FINE GOURMET 

 SAN REMO ITALIANA
SARL AU

 2 بتاريخ  ث6ث قي  عقد  بمقت�سى 

تلقاه األستاج بن س6دة   2022 ل6ن 6 

 SOCIETE محمد  م6ثق بفاس يشرك

 FINE GOURMET SAN REMO

جات  شرك    ITALIANA SARL AU

مسؤحي   محدحدة مقرها اإلجتماعي 

شارع  و  رقم  و  بفاس إقام  ل6سف 

عالل بن عبد هللا تقرر ما للي :

 - تف6يت )680) حص  من طرف 

من  هشام  ايتدالحي  أن6ار  ايس د 

ايشرك   في  لمتلكها  ايتي  ا حصص 

ايسابق جكرها يفائدة ايس د مدحش 

ت6ف ق.

أن6ار  ايس د  املسير  إستقاي    -

ايتدالحي هشام.

- تع ين مسير جدلد ايس د مدحش 

ت6ف ق.

يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تغ ير   -

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك   من 

جات  شرك   إلى  حح د  بشريك 

مسؤحي   محدحدة.

-إعادة ص اغ  قان6ن ايشرك .

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بفاس  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
عدد  تحت   2022 ل6ن 6  و1  بتاريخ 

.2519/22
بمثاب  مقتطف

األستاج بن س6دة محمد 
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الشركة كاستروفيسك
شرك جات مسؤحي   محدحدة

 جات شريك حح د
STE. GASTRO FIX SARL AU

رأسمايها : 00.000.00و.10درهم
مقرها اإلجتماعي : مراكش عمارة 
رقم 1 إقام  ايزيت6ن 2 محمد 

ايسادس
بتاريخ  ت6ث قي  عقد  بم6جب 
طرف  من  املدحن   ،2022 أبريل  و1 
م6ثق   امل م6ني  ي لى  األستاجة 
أبريل   27 بتاريخ  حاملسذل  بمراكش 
من  األسهم  ملك    نقل  تم   2022
طرف ايس د ل6نس بنسل مان يصا ح 

ايس د محمد أحجامع.
ححفقا ملحضر املصادق  على قرار 
أبريل  بتاريخ  1  اي6ح د  املساهم 

.2022
ما  على  اي6ح د  املساهم  ل6افق 

للي :
جدحل اي 6م :

امل6افق  على تح6يل األسهم بين 
يصا ح  بنسل مان  ل6نس  ايس د 

ايس د محمد أحجامع.
تعدلل املادة  ايسادس  حايسابع  

املتعلق  باإلشتراكات حرأس املال.
تعدلل املادة  1 املتعلق  باإلدارة.

األسا�سي  اينظام  على  امل6افق  
املعدل.

ايصالح ات املمن6ح .
ايشرك   رأسمال  لبلغ   : رأسمايها 
مقسم  حه6  درهم  00.000.00و.10 
 100.00 بق م   سهم  000.و10  إلى 
بايكامل،  بها  مكتتب   يلسهم،  درهم 
حمخصص   بايكامل  مدف6ع  
يلشريك بما لتناسب مع مساهماته 

حهي كايتالي :



12219 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

املساهم   أحجامع  محمد  ايس د 
اينقدل  000.و10 درهم.

ايسذل  في  ايقان6ني  اإللداع  ثم 
ايتجاري  يلمحكم  ايتجاري  بمراكش  
عدد  تحت  ل6ن 20226  و  بتاريخ 
66 6و1، سذل تجاري رقم 9655و.

من أجل ايتلخ ص حاينشر
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STE. SIGMA EVALUATION 
SARL AU

تأسيس شرك 
بتالخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
22 فبرالر 2022 بتمارة تقرر تأسيس 
بشريك  املسؤحي    محدحدة  شرك  

حح د با خصائص ايتاي   :
س كما   : اإلجتماع    ايتسم   

إفاي  اس 6.
 6 رقم  إقام    : اإلجتماعي  املقر 

داخل  7 كيش حدال  تمارة.
ايهدف :

خبير في ايعقارات.
من تاريخ  سن  إبتداء   99  : املدة 

إحداثها ايفعلي .
من  تبتدئ   : اإلجتماع    ايسن  
1و من ديسمبر   فاتح لنالر حتنتهي في 

من كل سن .
في  حدد   : اإلجتماعي  ايرأسمال 
 1000 درهما مقسم على   100.000

حص  بق م  100 درهم.
من  مسيرة  ايشرك    : ايتس ير 
ملدة  حايرحا�سي  طارق  ايس د  طرف 

غير محددة.
ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 

و8و6و1.
باملحكم   ايطلب  إلداع  تم 
ايتجاري  بتمارة بتاريخ 25 ماي 2022 

تحت ايرقم 2186.
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 BENCHIKH SERVICES AND
SOLUTIONS

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
برأسمال قدره : 100.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : 0و شق  رقم 8 
شارع م6الي أحمد ي6ك لي حسان 

ايرباط
ايسذل ايتجاري : 161097

تم  قد  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ا خصائص  تحمل  شرك   تأسيس 

ايتاي   :

 BENCHIKH  : ايتسم   
.SERVICES AND SOLUTIONS

جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  
مسؤحي   محدحدة.

ايهدف اإلجتماعي : 
ايبناء،  أح  املتن6ع   األشغال 
املساحات  حته ئ   أشغال  ايتجارة، 

ا خضراء.
رأس املال : 100.00.00 درهم.

من  إبتداء  سن    99  : املدة 
ايتأسيس اينهائي.

إلى  لنالر  فاتح  من  املاي  :  ايسن  
1و ديسمبر من كل سن  ماعدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل .
 8 0و شق  رقم   : املقر اإلجتماعي 
حسان  ي6ك لي  أحمد  م6الي  شارع 

ايرباط .
ايتس ير : ايس دل6سف املقس ط 

TK18251 ملدة غير محددة.
   : ايقان6ني  اإللداع  تم  حقد 
بتاريخ بايرباط   ايتجاري    باملحكم  
20 ل6ن 20226 تحت ايرقم 125618.

 عن اينسخ  حاينص
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NSM TRADING
ان اس ام طرادلنك

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
رأسمايها : 100.000 درهم

زنق  مراكش شق  رقم 2 طابق 
1عمارة قدحر ايب6عامي م ديت
ايسذل ايتجاري بم ديت 1767

تغ ير املسير
بم ديت  املؤرخ   يلمداحي   طبقا 
2019 قرر ا ذمع  بتاريخ 26 ن6فمنبر 

ايعام اإلستثنائي يلشركاء ما للي :
ايس د  إستقاي   على  امل6افق  
 Mr. SHOVE ش6ف ماته6 ايكسندر  
 MATTHEW ALEXANDER
 Mr. حكم  ا ذ6اد  عبد  حايس د 
ABDELJAWAD HAKM من مهامهما 

كمسيرلن يلشرك .
 PATEL ايس د  تع ين 
 ASHISHKUMAR BALVANTBHAL
رقم  ايسفر  ا حامل  ذ6از 
يفترة  يلشرك   مسيرا   507717716

غير محدحدة.

يدى كتاب    : تم اإللداع ايقان6ني 

ايضبط باملحكم  اإلبتدائ   بم ديت  

رقم  تحت   2021 لنالر   27 بتاريخ 

.2021/27
 من أجل ايتلخ ص حاإلشهار

املسير
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G24S
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
طبقا يلعقد املؤرخ في 16 سبتمبر 

األسا�سي  ايقان6ن  حضع  تم   2020

املحدحدة  املسؤحي    جات  يلشرك  

على ايشكل ايتالي :

.G2 S :  إسم ايشرك

غرض  لكمن   : ايشرك   غرض 

ايشرك  في:

ا حراس .

املقر اإلجتماعي يلشرك  : عمارة 8 

 8 و شارع حسن ايثاني ك6ملا  ايطابق 

ب6زن ق .

رأس املال : حدد رأسمال ايشرك  

حقسم إلى  درهما،   100.000 في مبلغ 

يكل  اإلسم    ايق م   حص ،   1000

حص  هي 100 درهما قسمت كايتالي:

 500 ايس د عبد ايعزيز صعصاع 

حص .

ايس د صا ح امل م6ني 500 حص .

عبد  ايس د  تع ين  تم   : ايتس ير 

صا ح  حايس د  صعصاع  ايعزيز 

يلشرك   مسيران  امل م6ني كشريكان 

يفترة غير محددة.

ايسن   تبتدئ   : املاي    ايسن  

املاي   في ايفاتح من لنالر حتنتهي في 

1و ديسمبر من كل سن .

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايقان6ني يلشرك  يدى كتاب  ايضبط 

باملحكم  اإلبتدائ   ببنسل مان ل6م 

22 سبتمبر 2020 تحت رقم وو59.
املقتطف بمثاب  إعالن
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STE.NN CONCEPTION
ش.ج.م.م
تأسيس

على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شرك    ،2022 فبرالر   18
بايصبغات  محدحدة  مسؤحي    جات 

ايتاي   :
: ايشرك    إسم 

.NN CONCEPTION 
: هدف ايشرك  باملغرب  امل6ض6ع 

أحبا خارج.
ايترحيج حايتس ير ايعقاري.

 ،18 شق    ،22  : املقر اإلجتماعي 
حاد  حزنق   فاس  حادي  زنق   ملتقى 

درع  أكدال ايرباط.
درهم   100.000.00  : املال  رأس 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  
كلها  يكل حاحدة حررت  درهم   100

حمقسم  بين ايشركاء كايتالي : 
ايس دة ندى بنجل6ن 500 حص .
ايس د ن6فل أشهبار 500حص .

99 سن  من تاريخ إنشائها   : املدة 
ما عدا في حاي  تمدلدها أح فسخها 

مسبقا.
ايتس ير : ايشرك  مسيرة من طرف 

ايس د ن6فل أشهبار.
اإللداع  أنجز   : ايقان6ني  اإللداع 
ايقان6ني باملحكم  ايتجاري  بايرباط، 
في  1 ل6ن 6 2022 تحت رقم ايسذل 

ايتجاري 70 125.
من أجل املستخرج حاإلنجاز

83 P

STE. AMAYJI
ش.م.م

مؤرخ  عرف  عقد  بمقت�سى 
قد   2022 فبرالر   18 بايرباط بتاريخ 
املسؤحي    جات  شرك   تأسيس  تم 

املحددة بشريك حح د.
.AMAYJI :   ايتسم
ايهدف اإلجتماعي : 

مقهى.
قاع  األيعاب.

 100.000.00  : ايشرك   رأسمال 
حص  من   1000 إلى  درهم مقسم  

فئ  100درهم يلحص  اي6احدة.
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ايس د أحمد أمين ايص6في 1000 
حص .

من  إبتداء  سن    99  : املدة 
ايـتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري.
من فاتح لنالر إلى   : ايسن املاي   
1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.
املقر : زنق  ب6خاريست إقام  27 

رقم و املح ط ايرباط.
أمين  أحمد  ايس د   : املسير 

ايص6في.
 : ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 

7و1610.
84 P

 SOCIETE BOOSTER
TECHNOLOGIES

SARL AU
 SIEGE SOCIAL : 15 AV AL ABTAL

APPT N°4 AGDAL RABAT
ايصادر  اإلدارة  قرار  بم6جب 
شرك   حافقت   ،2022 ماي  في  2 
 BOOSTER TECHNOLOGIES
درهم   10.000 رأسمايها   SARL AU
15 شارع األبطال شق     ايكائن  ب 

أكدال ايرباط.
باإلجماع على ايقرارات ايتاي   :

سهم   100 تح6يل  على  امل6افق  
من قبل ايس د حطح6ط عبد ايقادر 
برأسمال  بنكيران  املهدي  ايس د  إلى 
ثابت 10.000 درهم مقسم  إلى 100 
يلس د  بايكامل  حمخصص   سهم 

املهدي بنكيران.
ايس د  إستقاي   عل  امل6افق  
منصبه  من  ايقادر  عبد  حطح6ط 
حتع ين ايس د املهدي بنكيران مسير 

جدلد يلشرك .
تحدلث اينظام األسا�سي يلشرك .
سذل  في  ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  املحكم  ايتجاري  بايرباط بتاريخ 
 RC 125 80 2022 تحت رقم  ل6ن 6 

5وو101.
85 P

MSL MINERALS
شرك  جات مسؤحي  محدحدة

رأسمايها : 0.000.00 7.  درهم
املقر اإلجتماعي : 8و شارع شاي  

إقام  رياض حسن ب ايطابق األحل 
ايشق  و حسان ايرباط
ايسذل ايتجاري 59و105

ا ذمع  قرارات  محضر  على  بناء 
ايعام بتاريخ   أبريل 2022 فقد تقرر 

ما للي :
املمن6ح   ايصالح ات  إيغاء 
من   MOHAMED ZANINE يلس د 

طرف ا ذمع ايعام.
 MSL من  ايشرك   إسم  تغ ير 
 POTASSE DE إلى   MINERALS

.KHEMISSET
 ROBERT ايس د  بإستقاي   إقرار 
من   CHRISTOPHER WRIXON

مهامه كمسير يلشرك .
 JAMES EDWARD تع ين ايس د 

 .MEYNELL VYNN
.GRAHAM CLARKE ايس د

LAHCEN ALLOUBANE حايس د
يلشرك  مع تحدلد  كمسيرلين جدد 

ايصالح ات.
اينظام  ص اغ   حإعادة  تعدلل 

األسا�سي يلشرك  .
إلتمام  ايصالح ات  إعطاء 

اإلجراءات ايقان6ن  .
يدى كتاب    : تم اإللداع ايقان6ني 
بايرباط   ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   17 بتاريخ 

.125598
قصد اينشر حاإلعالن

86 P

MINE DE CENTRE
شرك  جات مسؤحي  محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رأسمايها : 510.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 8و شارع شاي  
إقام  رياض حسن ب ايطابق األحل 

ايشق  و حسان ايرباط
ايسذل ايتجاري 12689

ا ذمع  قرارات  محضر  على  بناء 
ايعام بتاريخ   أبريل 2022 فقد تقرر 

ما للي :

من  اي6ح د  ايشريك  إسم  تغ ير 

 POTASSE DE إلى MSL MINERALS

.KHEMISSET

املمن6ح   ايصالح ات  إيغاء 

من   MOHAMED ZANINE يلس د 

طرف ايشريك اي6ح د.

 JAMES EDWARD تع ين ايس د 

. MEYNELL VYNN

.GRAHAM CLARKE ايس د

LAHCEN ALLOUBANE حايس د

يلشرك  مع تحدلد  كمسيرلين جدد 

ايصالح ات.

اينظام  ص اغ   حإعادة  تعدلل 

األسا�سي يلشرك  .

إلتمام  ايصالح ات  إعطاء 

اإلجراءات ايقان6ن  .

يدى كتاب    : تم اإللداع ايقان6ني 

بايرباط   ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   17 بتاريخ 

.125602
قصد اينشر حاإلعالن

87 P

ABSA HOTELLERIE
SARL

رأسمال ايشرك  : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتماعي :  5 شارع مدغشقر 

إقام  أنس شق  رقم 15 ايرباط

ايسذل ايتجاري 6797و1

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر ما   2022 ماي   6 املنعقد بتارخ 

للي :

ا حل املسبق يلشرك .

تع ين ايس د عبد ايرحمان قنجاع 

كمصفي يلشرك .

بايعن6ان  ايتصف    مقر  تحدلد 

ايتالي  5 شارع مدغشقر إقام  أنس 

شق  رقم 15 ايرباط.

باملحكم    : ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري  بايرباط  تحت رقم 125621 

بتاريخ 20 ل6ن 6 2022.

88 P

IAROTECH
رشكة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2022 ل6ن 6   10 بايرباط بتاريخ 
إنشاء شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ا خاص ات ايتاي   :
.IAROTECH : االسم

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 
مسؤحي   محدحدة.

امل6ض6ع االجتماعي :
هندس  عل6م ايكمب 6تر.

عل6م  مصمم  محلل،  مبرمج، 
ايكمب 6تر.

ل6م  من  ابتداء  سن    99  : املدة 
ايتق  د في ايسذل ايتجاري.

فرنسا  شارع    5 عمارة   : املقر 
شق  8 أكدال ايرباط.

درهم   100.000  : ايرأسمال 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  

100 درهم يلحص  اي6احدة.
ا حصص : ايس د عصام اي6ق6اق 

500 حص .
 500 ايكراحي  املهدي  ايس د 

حص .
ايس د عصام اي6ق6اق   : ايتس ير 
تع  نهما  تم  ايكراحي،  حاملهدي 

كمسيرلن يلشرك  يفترة غير محددة.
ايسذل ايتجاري رقم 161109.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر من كل سن .

يلشرك   ايقان6ني  اإللداع  تم 
باملحكم  ايتجاري  بايرباط.

89 P

PRO-COURTAGE
ش م م

   زنق  اكلمان س دي علي رقم 7 
ايطابق األحل أكدال ايسفلى ايرباط

حل ايشرك 
بايرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
يلذمع   2022 ماي   10 بتاريخ 
PRO- يشرك   ايعادي  ايغير  ايعام 
شرك  جات مسؤحي     COURTAGE
درهم،   60.000 رأسمايها  محدحدة، 
اكلمان  زنق   االجتماعي     مقرها 
األحل  ايطابق   7 رقم  علي  س دي 

أكدال ايسفلى ايرباط.
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تم اإلقرار باإلجماع على ما للي :

حل ايشرك .

تع ين مصفي ايشرك  في شخص 

ايس د سعد مبارك املنص6ري.

في     ايشرك   حل  مقر  تحدلد 

 7 رقم  علي  س دي  أكلمان  زنق  

ايطابق األحل أكدال ايسفلى ايرباط.

مكتب  يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   16 بتاريخ 

.125561

90 P

STE OUBOULLAH BOIS

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

بشـريك حح د

رأس مال ايشرك  : 100.000  درهم 

15 شارع ابطال شق    ايرباط 

اكدال

ل6م   حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بايرباط  1/05/2022و 

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

بشـريك حح د با خصائص ايتاي  :

OUBOULLAH BOIS : ايتسم   

إنشاءات  أح  أعمال  ايهدف:  

متن6ع  - نجارة - نقل ايبضائع.

 00  ,100.000 رأس مال ايشرك : 

حص  من   1000 إلى  درهم مقسم  

فئـ  100, 00 درهم يلحص  اي6احدة 

 .............. احباله عبد هللا   : ايس د 

1000 حص 

15 شارع ابطال   : املقر االجتماعي 

شق    ايرباط اكدال

ايتس ير : احباله عبد هللا 

املدة: مدة ايشرك  99 سنـ 

ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  تم 

باملحكم  ايتجاري  بايرباط تحت رقم: 

.161105

91 P

ASTIBA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

بشريك حح د
رأس مال ايشرك  : 100.000 درهم
حي ايرحم  قطاع س رقم 98و1 

مكرر سال
ل6م  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
5 ماي 2022 بسال تم تأسيس شرك  
بشريك  محدحدة  مسؤحي    جات 

حح د با خصائص ايتاي   :
.ASTIBA :   ايتسم

ايهدف : املباني، مط6ر ايعقارات، 
نقل  مختلف ،  إنشاءات  أح  أعمال 

ايبضائع.
 100.000  : ايشرك   مال  رأس 
حص  من   1000 إلى  درهم مقسم  

فئ  100 درهم يلحص  اي6احدة.
 1000 ال6ب  ايدحماني  ايس د 

حص .
املقر االجتماعي : حي ايرحم  قطاع 

س رقم 98و1 مكرر سال.
ايتس ير : ايدحماني ال6ب.

املدة : مدة ايشرك  99 سن .
ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  تم 
باملحكم  االبتدائ   بسال تحت رقم 

و605و.
92 P

AZ BT SERVICES
قرر ا ذمع ايعام االستثنائي ايعام 

املنعقد في  2 ماي 2022.
اضاف  اينشاط االجتماعي ايتالي : 

نقل ايبضائع يفائدة ايغير.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بت فلت 
ل6ن 6   20 بتاريخ  8و   رقم  تحت 

.2022
93 P

STE UNIC-STATE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

بشريك حح د
ا خاص  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املنعقد  ايعادي  ايغير  ايعام  با ذمع 
قرر ايشريك   ،2022 ماي  و2  بتاريخ 

ما للي :

ايزيادة في رأسمال ايشرك  حايتي 
ي صبح  درهم   900.000 ب  تقدر 

رأسمال ايشرك  1.000.000 درهم.
دف6عات ايشركاء تقسم كايتالي :

 900.000 عزيز  دحماني  ايس د 
درهم.

املذم6ع : 900.000 درهم.

املذم6ع : 900.000 درهم.
رأسمال  ايزيادة لصبح  بعد هذه 

ايشرك  كايتالي :
 10.000 عزيز  دحماني  ايس د 
 1.000.000 يعادل  ما  أي  حص  

درهم.
املذم6ع : 1.000.000 درهم.
ايسذل ايتجاري رقم 2597 .

حقد تم اإللداع ايقان6ني يلشرك  
باملحكم  االبتدائ   بايقن طرة بتاريخ 
 1 ل6ن 6 2022، تحت رقم 91708.

94 P

STE IMMO LAHOUAOURA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

بشريك حح د
ا خاص  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املنعقد  ايعادي  ايغير  ايعام  با ذمع 
قرر ايشريك   ،2022 ماي  و2  بتاريخ 

ما للي :
ايزيادة في رأسمال ايشرك  حايتي 
ي صبح  درهم   990.000 ب  تقدر 

رأسمال ايشرك  1.000.000 درهم.
دف6عات ايشركاء تقسم كايتالي :

 990.000 ايس د ملقدم ب6سلهام 
درهم.

املذم6ع : 990.000 درهم
رأسمال  ايزيادة لصبح  بعد هذه 

ايشرك  كايتالي :
 10.000 ب6سلهام  ملقدم  ايس د 
 1.000.000 يعادل  ما  أي  حص  

درهم.
املذم ع : 1.000.000 درهم.
ايسذل ا ذاري رقم و789 .

حقد تم اإللداع ايقان6ني يلشرك  
باملحكم  االبتدائ   بايقن طرة بتاريخ 

9 ل6ن 6 2022، تحت رقم   916.
95 P

GREEN INGENIERIE
SARL

راس مايها : 100.000 درهم
RC : 53597

ملخص محضر ا ذمع ايعام 
االستثنائي يلشرك 

االستثنائي  ايعام  ا ذمع  إطار  في 
يشرك  GREEN INGENIERIE شرك  
املنعقد  محدحدة  مسؤحي    جات 
زاحي   ايكائن    2022 ماي   25 بتاريخ 
و10  زنق  يبنان حزنق  غاندي إقام  
ايعل ا  املدلن   و  رقم  مكتب  ط ب  
ايشرك   مساهم6  تداحل  ايقن طرة، 

باإلجماع على ما للي :
تغ ير مقر ايشرك .

يبنان  زنق   زاحي    : ا ذدلد  املقر 
ط ب   و10  إقام   غاندي  حزنق  
مكتب رقم و املدلن  ايعل ا ايقن طرة.
ايس د  املشترك  املسير  استقاي  

عثمان ريحاني.
ايس د  اي6ح د  املسير  إستمرار 

ت6ف ق أجعير.
تغ ير ايفص6ل رقم  ، و1 ح16 من 

ايفص6ل األساس  .
تحدلث ايفص6ل.
م6اض ع مختلف .

تم اإللداع ايقان6ني يلشرك  يدى 
االبتدائ    باملحكم   ايضبط  كتاب  
2022، تحت  و1 ل6ن 6  بايقن طرة في 

رقم 91691.
96 P

AWN CONSULTING
SARL AU

رأسمايها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 7  زنق  عمر

ابن ايعاص إقام  إسماع ل
مكتب رقم   ايقن طرة

تأسيس ايشرك 
سذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 ماي   11 بتاريخ  بايقن طرة 
يشرك   األسا�سي  ايقان6ن  حرر 
تحمل  املحدحدة  املسؤحي    جات 

امل6اصفات ايتاي   :
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 AWN CONSULTING :   ايتسم
SARL AU، شرك  محدحدة املسؤحي   

بشريك حاحد.
هدف ايشرك  :

في  مصمم  محلل  مبرمج 
اإلعالم ات.

خدمات خارج  .
املقر االجتماعي : 7  زنق  عمر ابن 
ايعاص إقام  إسماع ل مكتب رقم   

ايقن طرة.
املدة : 99 سن .

في  حدد   : االجتماعي  املال  رأس 
على  م6زع  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 بق م   حص    1000
يلحص  اي6احدة م6زع  بين شريك 

حاحد على ايشكل ايتالي :
ايس د ب6حزيل  حس م عبد ايقادر 

1000 حص .
املذم6ع : 1000 حص .

قبل  من  ايشرك   تدار   : اإلدارة 
عبد  حس م  ب6حزيل   ايس د  املسير 

ايقادر.
من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  
ايتسذ ل  تاريخ  من  تبتدئ  األحلى 

بايسذل ايتجاري.
كاف   تسدلد  تم   : ا حصص 
 100.000 ا حصص نقدا بمال قدره 

درهم أحدعت في حساب ايشرك .
باملدلري   تم   : ايقان6ني  اإللداع 
بتاريخ  بايقن طرة  يلضرائب  ايعام  
و1 ماي 2022، حتم تسذ ل ايشرك  
بتاريخ  بايقن طرة  ايتجاري  بايسذل 
15 ل6ن 6 2022، تحت رقم 65695.

97 P

Z. IMPORT
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

بشريك حح د
رأسمايها : 100.000 درهم
B املقر االجتماعي : سكت6ر

رقم 188، املنزه، ايطابق األحل، 
ايقن طرة

تأسيس شرك 
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بايقن طرة، تم حضع ايقان6ن األسا�سي 
املحدحدة  املسؤحي    جات  يشرك  
امل6اصفات  جات  حح د  بشريك 

ايتاي   :

 Z.IMPORT SARL  : ايتسم   
.AU

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 
املسؤحي   املحدحدة بشريك حح د.

رقم   B سكت6ر   : االجتماعي  املقر 
188، املنزه، ايطابق األحل، ايقن طرة.

م6ض6ع ايشرك  :
االستيراد حايتصدلر.

رأسمال ايشرك  :
مبلغ  في  ايشرك   رأسمال  حدد 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بق م   اجتماع    حص  
مكتتب ،  بكاملها،  محررة  يل6احدة، 

حم6زع  على ايشركاء كايتالي :
ايس د زكرياء حيزان 1000 حص .

املدة : 99 سن .
أسند إلى ايس د زكرياء   : ايتس ير 
ا حامل  مغرب  ،  ا ذنس    حيزان، 
.LT 800يلبطاق  اي6طن   رقم و9و

ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  تم 
باملحكم  االبتدائ   بايقن طرة تحت 
رقم 5 67  بتاريخ 22 فبرالر 2017.
98 P

 KENITRA LUX RESIDENCES
K L R

ش ج م م
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 ل6ن 6   9 بتاريخ  بايقن طرة 
 KENITRA LUX شرك   تأسيس  تم 

RESIDENCES K L R ش ج م م.
املقر االجتماعي : 59 إقام  م6الي 
عبد ايعزيز شارع م6الي عبد ايعزيز 

مكتب رقم   ايقن طرة.
اإلنعاش   : االجتماعي  ايهدف 

ايعقاري.
ايعمل ات  كل  عام   حبصف  
يها  ايتي  حاملاي    حايعقاري   ايتجاري  
من  حايتي  ايشرك ،  بنشاط  عالق  

شأنها املساهم  في تنم   ايشرك .
من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي.
عبد  مغراحي  إلى  أسند  ايتس ير 

ايعالي.

فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  
لنالر إلى 1و ديسمبر من كل سن .

رأس املال حدد في مبلغ 100.000 
حص    1000 إلى  مقسم   درهم، 
سدد  يل6احدة،  درهم   100 بق م  

اكتتابها حت6زيعها كايتالي :
ايس د مغراحي محمد 500 حص .
 500 ايعالي  عبد  مغراحي  ايس د 

حص .
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايقان6ني 
ايتجاري  بايسذل  حق د  بايقن طرة 
بتاريخ   65691 بايقن طرة تحت رقم 

15 ل6ن 6 2022.
99 P

 STE FRERES BOUDOUMA
DE TRANSPORT

SARL
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2022 ل6ن 6   6 بايقن طرة بتاريخ 
ا خصائص  تحمل  شرك   تأسيس 

ايتاي   :
 STE FRERES  : ايتسم   
 BOUDOUMA DE TRANSPORT

.SARL
ايشكل ايقان6ني : ش م م.

رقم   F2 بل6ك   : االجتماعي  املقر 
ايعربي  املغرب   2 ايطابق  و26 

ايقن طرة.
تقل ايبضائع   : ايهدف االجتماعي 
مختلف   أشغال  ايغير،   حساب 

حأشغال ايبناء، ب ع م6اد ايبناء.
من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي.
ايتس ير : أسند إلى ايس د ب6دحم  
محمد، ا حامل يبطاق  ايتعريف رقم 

.AB1955 7
فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  

لنالر إلى 1و ديسمبر من كل سن .
مبلغ  في  حدد   : ايشرك   رأسمال 
 1000 مقسم  إلى  درهم،   100.000
يل6احدة،  درهم   100 بق م   حص  
حت6زيعها  اكتتابها  حتم  ثمنها  سدد 

كايتالي :

ايس د ب6دحم  محمد 250 حص .
ايس د ب6دحم  حسن 250 حص .
 250 ا حق  عبد  ب6دحم   ايس د 

حص .
 250 ايس د ب6دحم  عبد ايرح م 

حص .
بايسذل  ق د   : بايسذل  ايتق  د 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايتجاري 
بتاريخ  و6571  بايقن طرة تحت رقم 

16 ل6ن 6 2022.
100 P

 STE SAJAB TRAVAUX
SARL AU

تأسيس
بايقن طرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   ،2022 ماي   25 بتاريخ 

شرك  تحمل ا خصائص ايتاي   :
 STE SAJAB TRAVAUX :   ايتسم

.SARL AU
ايشكل ايقان6ني : ش م م يشريك 

حاحد.
و  رقم  مكتب   : االجتماعي  املقر 
يعق6ب  شارع   25 لاسمين  إقام  
عند  مساكن   ايقن طرة  املنص6ر 

.CCAM SARL AU  شرك
أشغال   : االجتماعي  ايهدف 
ايتجارة  ايبناء،  حأشغال  مختلف  

بصف  عام .
من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي.
ايتس ير : أسند إلى ايس د بعط6ط 
سع د، ا حامل يبطاق  ايتعريف رقم 

.GN1181 5
فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  

لنالر إلى 1و ديسمبر من كل سن .
مبلغ  في  حدد  ايشرك   رأسمال 
 1000 مقسم  إلى  درهم،   100.000
يل6احدة،  درهم   100 بق م   حص  
حت6زيعها  اكتتابها  حتم  ثمنها  سدد 

كايتالي :
 1000 سع د  بعط6ط  ايس د 

حص .
بايسذل  ق د   : بايسذل  ايتق  د 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايتجاري 
بتاريخ   65671 بايقن طرة تحت رقم 

 1 ل6ن 6 2022.

101 P
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STE TAZI SEPT TRAVAUX
SARL AU
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2022، تم  25 ماي  بايقن طرة بتاريخ 
ا خصائص  تحمل  شرك   تأسيس 

ايتاي   :
 STE TAZI SEPT  : ايتسم   

.TRAVAUX SARL AU
ايشكل ايقان6ني : ش م م يشريك 

حاحد.
و  رقم  مكتب   : االجتماعي  املقر 
يعق6ب  شارع   25 لاسمين  إقام  
عند  مساكن   ايقن طرة  املنص6ر 

.CCAM SARL AU  شرك
أشغال   : االجتماعي  ايهدف 
ايتجارة  ايبناء،  حأشغال  مختلف  

بصف  عام .
من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي.
ايتس ير : أسند إلى ايس د اي6دلني 
ا حامل يبطاق  ايتعريف رقم  منير، 

.GN15و79و
فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  

لنالر إلى 1و ديسمبر من كل سن .
مبلغ  في  حدد  ايشرك   رأسمال 
 1000 مقسم  إلى  درهم،   100.000
يل6احدة،  درهم   100 بق م   حص  
حت6زيعها  اكتتابها  حتم  ثمنها  سدد 

كايتالي :
ايس د اي6دلني منير 1000 حص .

بايسذل  ق د   : بايسذل  ايتق  د 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايتجاري 
بتاريخ   65689 بايقن طرة تحت رقم 

15 ل6ن 6 2022.
102 P

HRK SERVICES MAROC
ش ج م م جات شريك حح د

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 ماي   26 بتاريخ  بايقن طرة 
 HRK SERVICES تم تأسيس شرك  
شريك  جات  م  م  ج  ش   MAROC

حح د.

املقر االجتماعي : 59 إقام  م6الي 
عبد ايعزيز شارع م6الي عبد ايعزيز 

رقم   ايقن طرة.
ايهدف االجتماعي : مطعم، ايتعهد 

حتنظ م ا حفالت.
ايعمل ات  كل  عام   حبصف  
يها  ايتي  حاملاي    حايعقاري   ايتجاري  
من  حايتي  ايشرك   بنشاط  عالق  

شأنها املساهم  في تنم   ايشرك .
من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي.
أسند إلى ايس د صغير   : ايتس ير 

ا حسن.
فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  

لنالر إلى 1و ديسمبر من كل سن .
رأس املال حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسم  إلى 1000 حص  بق م  
اكتتابها  سدد  يل6احدة،  درهم   100

حت6زيعها كايتالي :
 1000  : ا حسن  صغير  ايس د 

حص .
اإللداع ايقان6ني : تم يدى املحكم  
بايسذل  حق د  بايقن طرة  االبتدائ   
ايتجاري بايقن طرة تحت رقم 5 657 

بتاريخ 20 ل6ن 6 2022.
103 P

 AFRICA NORD
ENGINEERING CONSEIL
شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

بشريك حح د
رأسمايها االجتماعي : 100.000 

درهم
مقرها االجتماعي : بايقن طرة زنق  
محمد ايعمراحي ايطابق األحل، 

مكتب رقم 2
تغ ير عن6ان املقر االجتماعي يلشرك 

بتاريخ  املحرر  املحضر  بمقت�سى 
21 أبريل 2022، قرر ايشريك اي6ح د 
يلشرك   االجتماعي  املر  عن6ان  تغ ير 
إلى ايعن6ان ايتالي : حي مبرحك  عمارة 
رقم 1و ايطابق األحل، ت فلت حبايتالي 
ايقان6ن  من  ايرابع  ايفصل  لتغير 

األسا�سي يلشرك .

بايسذل  ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ    يلمحكم   ايتجاري 

 ،2022 ل6ن 6   9 بتاريخ  بايقن طرة 

تحت رقم 91665.

104 P

STE CAFE OUIAMA SNC
رأسمايها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : إقام  نس م ايبحر 

 0 شق  12 عمارة د بئر ايرامي، 

ايقن طرة

ايسذل ايتجاري رقم 251   

ايقن طرة

تصف   ايشرك 
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر  فاتح  بتاريخ  ايعادي  ايغير 

 CAFE OUIAMA يشرك    2021

.SNC

تقرر ما للي :

املصادق  على تصف   ايشرك .

ماجدة،  دام6  ايس دة  تع ين 

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  
بإقام   حايساكن    G 82812 رقم 

د  عمارة   12 شق   ايبحر  0  نس م 

ايقن طرة بصفتها مصفي  بئر ايرامي، 

يلشرك .

ايشرك   تصف    مقر  تحدلد 

بايعن6ان ايتالي :

 12 شق   إقام  نس م ايبحر  0 

عمارة د بئر ايرامي، ايقن طرة.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 28 بتاريخ  بايقن طرة  االبتدائ   

ديسمبر 2021، تحت رقم 6099.

105 P

Z.H.K TRANSPORT
SARL AU

رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم

ايشكل ايقان6ني يلشرك  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

املقر االجتماعي : رقم 156 تجزئ  

شعبي اطلس 2 ايقن طرة
رقم ايسذل ايتجاري 50015

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

تقرر   ،2022 ماي  فاتح  في  املؤرخ 

جات مسؤحي    حتصف   شرك   حل 

محدحدة جات ايشريك اي6ح د مبلغ 

حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

تجزئ    156 رقم  االجتماعي  مقرها 

شعبي اطلس 2 ايقن طرة نت ج  عدم 

تحق ق ايهدف.
زغل6ل  حف ظ  ايس د  حعين 

عن6انه دحار ايهماسيس احالد اسالم  

ايقن طرة كمصفي يلشرك .

حقد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

مقرها  في   2022 ماي  فاتح  بتاريخ 

شعبي  تجزئ    156 رقم  االجتماعي 

اطلس 2 ايقن طرة.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بتاريخ 8 ل6ن 6 2022 تحت 

رقم 29و2.
يإللداع حايب ان

106 P

ELITE MEETINGS ALLIANCE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رأسمايها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : إقام  أي انس دارنا

عمارة A7 S1 / 22 شق  17 

 ايقن طرة

تأسيس شرك 
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بايقن طرة، تم حضع ايقان6ن األسا�سي 

املحدحدة  املسؤحي    جات  يشرك  

جات امل6اصفات ايتاي   :

  ELITE MEETINGS  : ايتسم   

ALLIANCE SARL

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

املسؤحي   املحدحدة.

أي انس  إقام    : االجتماعي  املقر 

  ،17 A7 S1 / 22 شق   دارنا، عمارة 

ايقن طرة.

م6ض6ع ايشرك  :

ايتك6ين املستمر.

االستشارات اإلداري .

تنظ م ا حفالت.
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رأسمال  حدد   : ايشرك   رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  ايشرك  

اجتماع    حص    1000 إلى  مقسم 

بق م  100 درهم يل6احدة.

املدة : 99 سن .

أسند إلى ايس دة ح اة   : ايتس ير 

بن نقرح.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر.
ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  تم 

باملحكم  االبتدائ   بايقن طرة تحت 
رقم 65715.

107 P

ROOM OFFICE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
رأسمايها : 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : زاحي  زنق  محمد 

B ايقري حشارع أن6ال إقام  املنار

مكتب رقم 2، ايقن طرة

تأسيس شرك 
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بايقن طرة، تم حضع ايقان6ن األسا�سي 

املحدحدة  املسؤحي    جات  يشرك  

جات امل6اصفات ايتاي   :

 ROOM OFFICE  : ايتسم   

SARL

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

املسؤحي   املحدحدة.
املقر االجتماعي : زاحي  زنق  محمد 

B املنار  إقام   أن6ال  حشارع  ايقري 

مكتب رقم 2، ايقن طرة.

م6ض6ع ايشرك  :

ب ع ي6ازم املكتب بايتقس ط.

ي ث6  حذري ،  طباع   مطبع ، 

كرحم في اينقش ايعائر أح عن طريق 

عمل ات ايص6ر اينم6جج  ، ايتجارة.
رأسمال  حدد   : ايشرك   رأسمال 

درهم   1.000.000 مبلغ  في  ايشرك  

حص  اجتماع     10000 مقسم إلى 

بق م  100 درهم يل6احدة.

املدة : 99 سن .

ايس دة  إلى  أسند   : ايتس ير 

.LAMIA ERRGANA

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر.
ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  تم 

باملحكم  االبتدائ   بايقن طرة تحت 
رقم 65719.

108 P

STE EL BOUDALI ZAKARIA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

بشريك حح د
رأسمايها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زاحي  زنق  

االستقالل حشارع املرص  إقام  

البيرال A مكتب رقم 8 ايقن طرة

تأسيس شرك 
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بايقن طرة، تم حضع ايقان6ن األسا�سي 

املحدحدة  املسؤحي    جات  يشرك  

امل6اصفات  جات  حح د  بشريك 

ايتاي   :

 STE EL BOUDALI  : ايتسم   

ZAKARIA SARL AU

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

املسؤحي   املحدحدة بشريك حح د.
زنق   زاحي    : االجتماعي  املقر 

إقام   املرص   حشارع  االستقالل 

البيرال A مكتب رقم 8 ايقن طرة.

م6ض6ع ايشرك  :

منعش عقاري.

األشغال املختلف  أح ايبناء.

تاجر.
رأسمال  حدد   : ايشرك   رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  ايشرك  

اجتماع    حص    1000 إلى  مقسم 

بق م  100 درهم يل6احدة.

املدة : 99 سن .

عبد  ايس د  إلى  أسند   : ايتس ير 

ايسالم ايبدالي.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر.
ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  تم 

باملحكم  االبتدائ   بايقن طرة تحت 
رقم 65705.

109 P

META FAIRS AND EVENTS
RC 161135

تأسيس شرك  
بتاريخ  ايعرفي  ايعقد  بمقت�سى 
شرك   تأسيس  تم   21/06/2022
املميزات  جات  املسؤحي    محدحدة 

ايتاي   : 
 META FAIRS AND  : ايتسم   

 EVENTS
اي6ضع ايقان6ني : شرك  محدحدة 

املسؤحي  .
ا حفالت،   : ايشرك   غرض 
االستشارات  ا خدمات،  تقدلم 
اي6يب  حل6ل  حاالسترات ج ات، 
حايتغط    اإلعالنات  حايتط6ير، 

اإلعالم  .
شق   0و  عمارة   : املقر االجتماعي 
شارع م6الي احمد ي6ك لي حسن   8

ايرباط.
رأسمال  تحدلد  تم   : ايرأسمال 

ايشرك  في 100.000 درهم.
من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي.
مسيرحن  تع  نهم  تم   : اإلدارة 
ايس د  محدحدة،  غير  يفترة  يلشرك  
محمد أمين ايضح6ي حايس د كمال 

ايشرقاحي ترماستي.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايقان6ني 
تحت   2022 ل6ن 6   21 ل6م  بايرباط 

رقم 125678.
ايشرك   تسذ ل  تم   : ايتسذ ل 
بايسذل ايتجاري باملحكم  ايتجاري  

بايرباط تحت رقم 5و1611.
110 P

STE SALIA AGDAL
SARL AU

رقم ايسذل ايتجاري 1 1611
تك6ين شرك  محدحدة املسؤحي  

جات ايشريك اي6ح د
بايرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
حضع  تم   2022 ماي  1و  بتاريخ 
ايق6انين األساس   يشرك  محدحدة 
املسؤحي   جات ايشريك اي6ح د جات 

املميزات ايتاي   :

ايهدف : م6اد غدائ   عام .
شق  رقم  0و  عمارة رقم   : املقر 
زنق  م6الي احمد اي6ك لي حسان   8

ايرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 10.000 درهم.
غير  ملدة  ايشرك   تدار   : ايتس ير 

محدحدة من طرف :
اييس 6 انس6يني.

بكتاب   تم   : ايقان6ني  اإللداع 
بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
 : تحت رقم   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

.125687
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NIVOTRAD
SARL AU

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
7 ل6ن 6 2022 بسال، تم إنشاء شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
املميزات  تتضمن  ايتي  اي6ح د، 

ايتاي   :
NIVOTRAD :   ايتسم

األعمال   : ايشرك   م6ض6ع 
املختلف  أح ايبناء - تاجر.

9، شارع محمد   : املقر االجتماعي 
شق     ي6نج ن ف  تجزئ   ا خامس 

تابريكت سال.
رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم 
1000 حص  اجتماع    مقسم  على 
100 درهم يلحص  اي6احدة  من فئ  

حمقسم  كايتالي :
حص    1000  : مريم  امك عش 

100.000 درهم.
تم تع ين ايس دة امك عش مريم 

كمسيرة حح دة يلشرك .
من  ابتداء  سن    99  : املدة 

تأسيسها.
فاتح  من  ابتداء   : املاي    ايسن  

لنالر إلى 1و ديسمبر.
تم ايتسذ ل باملحكم  االبتدائ   

بسال تحت رقم : 6111و.
من أجل االستخالص حايب ان

112 P
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األستاج عثمان املعزحزي

م6ثق

 ،II طريق سبت  إقام  حدائق مرجان عمارة

ا2 ايطابق األر�سي شق  رقم و، قباي  مرجان، 

تط6ان

ايهاتف : 85/88. 9/97.2و05

ايفاكس : 88. 9.97.2و05

PORTORICO IMMOBILIER
SARL

ب6رت6ريك6 ايعقاري  ش.م.م

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص اجتماع  
مؤرخ  ت6ث قي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 ن6فمبر   29 في  بتط6ان 

طرف  من  حص    100 تف6يت  تم 

ا ب م ه6يدلنغ«   « ايشرك  املسماة 

ش.م.م.ش.ح املمثل  من طرف ايس د 

ايس د  يفائدة  اعافر  امللك  عبد 

مصطفى ا ذراري.
6 ح7 من ايقان6ن  تعدلل ايفصل 

األسا�سي يلشرك .

في ايشرك   حبهذا صادق ايشركاء 

املذك6رة أعاله بمقت�سى نفس ايعقد 

املشار إي ه أعاله.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ديسمبر   9 االبتدائ   بتط6ان بتاريخ 

2021، تحت رقم 665و.
يلخالص  حايب ان :
ج. عثمان املعزحزي

113 P

األستاج عثمان املعزحزي

م6ثق

 ،II طريق سبت  إقام  حدائق مرجان عمارة

ا2 ايطابق األر�سي شق  رقم و، قباي  مرجان، 

تط6ان

ايهاتف : 85/88. 9/97.2و05

ايفاكس : 88. 9.97.2و05

 DEVELOPPEMENT DU

NORD
SARL

تنم   ايشمال ش.م.م

محضر ا ذمع ايعام االستثنائي
بمقت�سى عقد عرفي ا ذمع ايعام 

 2022 مارس   6 بتاريخ  االستثنائي 

في ايشرك  املذك6رة  صادق ايشركاء 

أعاله :

ايسالم  عبد  ايس د  ي6فاة  تبعا 

ايدهري ايذي كان شريكا في ايشرك  

ش.م.م  ايشمال«  »تنم    املسماة 

صادق  حص    500 ل  مايكا  كان 

ا ذمع ايعام االستثنائي على انتقال 

حصصه أي 500 حص  ي6رثته.

تم تف6يت جم ع حصص اي6رث  

من طرف ايس د انس ايدهري أصاي  

سع دة  ايس دة  يفائدة  حباين اب  

ا ذامعي أي 6   حص .

تبعا ي6فاة ايس د ايع ا�سي اف الل 

ايذي كان شريكا في ايشرك  املسماة 

مايكا  كان  ش.م.م  ايشمال«  »تنم   

ايعام  ا ذمع  صادق  حص    75 ل 

االستثنائي على انتقال حصصه أي 

75 حص  ي6رثته.

تم تف6يت جم ع حصص اي6رث  

من طرف ايس د صالح ايدلن اف الل 

أصاي  حباين اب  يفائدة ايس د صبحي 

اف الل أي 62 حص  كهب .

استدراكي  ملحق  عقد  بمقت�سى 

تنازل   2022 لنالر   17 بتاريخ  عرفي 

جم ع  عن  ب6سلهام  محمد  ايس د 

حصصه أي 160 حص  ايتي لمتلكها 

»تنم   ايشمال«  في ايشرك  املسماة 

امللك  عبد  ايس د  يفائدة  ش.م.م 

اعافر.

إعالن حفاة املسير املشارك ايس د 

ايع ا�سي اف الل.

استقاي  ايس د عبد امللك اعافر 

من مهامه كمسير مساعد في ايشرك  

املذك6رة أعاله.

تع ين ايس د حمادي ج د حايس د 

احمد اي 6سفي حايس د علي ايتمدلتي 

كمسيرلن جدد في ايشرك  املذك6رة 

أعاله.

تح ين ت6زيع رأسمال ايشرك .

تعدلل ايفصل 6 ح7 ح 1 ح16 من 

ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

في ايشرك   حبهذا صادق ايشركاء 

املذك6رة أعاله بمقت�سى نفس ايعقد 

املشار إي ه أعاله.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
مارس  و2  االبتدائ   بتط6ان بتاريخ 

2022، تحت رقم 6 9.
يلخالص  حايب ان :

ج. عثمان املعزحزي
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األستاج عثمان املعزحزي

م6ثق

 ،II طريق سبت  إقام  حدائق مرجان عمارة

ا2 ايطابق األر�سي شق  رقم و، قباي  مرجان، 

تط6ان

ايهاتف : 85/88. 9/97.2و05

ايفاكس : 88. 9.97.2و05

ZAIBEID PROMO
SARL

زيب د برحم6 ش.م.م
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص اجتماع  
حتح6يل املقر االجتماعي

مؤرخ  ت6ث قي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2022 فبرالر  ح16  و  بتط6ان في 
حص  كهب  من طرف   100 تف6يت 
طارق  ايس د  يفائدة  زيطان  االمين 

زيطان.
تح6يل املقر االجتماعي من تط6ان 
تط6ان شارع  إلى  اإلنارة،  تجزئ    52

طارق بن زياد رقم 2.
6 ح7 من ايقان6ن  تعدلل ايفصل 

األسا�سي يلشرك .
في ايشرك   حبهذا صادق ايشركاء 
املذك6رة أعاله بمقت�سى نفس ايعقد 

املشار إي ه أعاله.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
مارس   15 االبتدائ   بتط6ان بتاريخ 

2022، تحت رقم 821.
يلخالص  حايب ان :

ج. عثمان املعزحزي

115 P

STE KAZZA MARBRE
SARL AU

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي، 
 KAZZA شرك   شركاء  اتفق 

MARBRE SARL AU على ما للي :
 50.000 رفع رأسمال ايشرك  من 
درهم عن طريق  50.000و  درهم إلى 
00.000و  بما قدره  حساب ايشركاء 

درهم.

ايشرك   رأسمال  ي صبح 

500و  إلى  مقسم   درهم  50.000و 

حص  م6زع  على ايشكل ايتالي :

حص   500و  ايس د قازة ادريس 

50.000و درهم.

ت6س ع اينشاط ايتجاري بإضاف  

نقل ايبضائع  حساب ايغير.

تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم  حقد 

املحكم  ايتجاري  بايرباط تحت رقم 

278 بتاريخ 21 ل6ن 6 2022.

116 P

LOG EXPERT
SARL

بمقت�سى عقد جمع عام استثنائي 

شركاء   قرر   2022 ل6ن 6   17 بتاريخ 

شرك  LOG EXPERT ش.م.م ما للي :  

ت6س ع اينشاط أصبح كايتالي :

امل6اد  حشراء  ايل6جيست ك 

حايل6ازم.

خدمات تقن  .

ته ئ .

إنشاءات  أح  أعمال  مقاحل 

مختلف .

تجارة.

أعمال مختلف .

زراع .

استيراد حتصدلر.

ايتبرع باألسهم

كامل،  سارة  ايس دة  حهبت 

سهما إلى ايس د عزيز   500 صاحب  

ايشت6اني )زحجها) 500 سهما.

بنج اللي،  يسرى  ايس دة  حهبت 

صاحب  500 سهما إلى ايس د محمد 

ايشت6اني )زحجها) 500 سهما.

من  و1  ح   7  ،6 و،  تعدلل امل6اد 

ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

.125677
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AD CAPITAL
أدي كابيتال

AD SELECT BANQUES
تغ ير تسم   صندحق ايت6ظ ف 

ا ذماعي
كابيتال،  أدي  إدار  مجلس  قرر 
برأسمال  مساهم   شرك  
تجاري  سذل  درهم،   10.000.000
رقم 272221 ايدار ايب ضاء، حمقرها 
ا ذدلدة،  طريق    11 االجتماعي ب 
ايدار  اي6ازيس،  األحل،  ايطابق 

ايب ضاء، ما للي :
ايت6ظ ف  صندحق  تسم    تغ ير 
 AD ل AD SELECT BANK ا ذماعي

.SELECT BANQUES
و  ححفقا يذيك تم تعدلل ايفصل 
من قان6ن ايتدبير ا خاص بايصندحق 

املذك6ر.
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
تحت   ،2022 ل6ن 6   21 في  ايب ضاء 

رقم 828662.
ايرئيس املدلر ايعام

118 P

SMART LAYOUT
SARL

في مسذل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
قد حضع  بايرباط،   2022 ل6ن 6   15
تحمل  يشرك   األسا�سي  ايقان6ن 

ا خصائص ايتاي   :
 SMART LAYOUT  : ايتسم   

SARL
جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  

مسؤحي   محدحدة.
ايهدف االجتماعي : 

تاجر.
مقاحل األعمال املتن6ع  حايبناء.

بائع سلع املخ مات.
درهم   100.000  : املال  رأس 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  
درهم يلحص  اي6احدة م6زع    100

على ايشكل ايتالي :
عزيز االزهادي 55.000 درهم.

شع ب االزهادي 5.000  درهم.

ايتأسيس  من  سن    99  : املدة 
اينهائي.

من فاتح لنالر إلى  :  ايسن  املاي   
ما عدا  سن ،  كل  من  ديسمبر  1و   
تاريخ  من  تبتدئ  األحلى  ايسن  

ايتسذ ل.
شق   0و  عمارة   : املقر االجتماعي 
ي6ك لي  أحمد  م6الي  شارع   8 رقم 

حسان ايرباط.
املسير شع ب االزهادي.

 : ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 
.1611 7
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ANNAZRI CAFE
SARL AU

في مسذل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
حضع  قد  بايرباط،   2022 لنالر   25
تحمل  يشرك   األسا�سي  ايقان6ن 

ا خصائص ايتاي   :
 ANNAZRI CAFE  : ايتسم   

SARL AU
جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  

مسؤحي   محدحدة يشخص حاحد.
ايهدف االجتماعي : 

مقهى.
مم6ل ا حفالت.

املخب6زات حاملعذنات.
رأس املال : 10.000 درهم مقسم  
درهم   100 حص  من فئ    100 إلى 
يلحص  اي6احدة م6زع  على ايشكل 

ايتالي :
 10.000 عنازري  املنعم  عبد 

درهم.
ايتأسيس  من  سن    99  : املدة 

اينهائي.
من فاتح لنالر إلى  :  ايسن  املاي   
ما عدا  سن ،  كل  من  ديسمبر  1و   
تاريخ  من  تبتدئ  األحلى  ايسن  

ايتسذ ل.
رقم  ك  بل6ك   : االجتماعي  املقر 
يعق6ب  حي  ايشماي    ايقامرة   28

املنص6ر ايرباط.
املسير عبد املنعم عنازري.

 : ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 
و15880.
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أو 3 ب أنفست
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

لقدر رأسمايها ب 100.000 درهم
تأسيس شرك 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شرك   تأسيس  تم   2022 أبريل   12
محدحدة املسؤحي   لقدر رأسمايها ب 

100.000 درهم.
ب  و  »أح  شرك    : ايتسم   

أنفست«.
ايهدف : اإلنعاش ايعقاري.

5  شارع  عمارة   : املقر االجتماعي 
فرنسا شق  8 أكدال ايرباط.

املدة : ايشرك  99 سن  ابتداء من 
ل6م ايتأسيس.

حدد   : االجتماعي  ايرأسمال 
 100.000 في  االجتماعي  ايرأسمال 
حص    1000 إلى  مقسم  درهم 
يكل  درهم   100 بمقدار  اجتماع   

حص .
ايسن  االجتماع   : من فاتح لنالر 

إلى 1و ديسمبر.
تم تع ين ايس د   : تس ير ايشرك  
بلغربي  أل6ب  حايس د  بلغربي  هذر 

كمسيران يلشرك  ملدة غير محددة.
ت6زيع األرباح : من األرباح ايصاف   
تؤخذ 5% يتك6ين االحت اط ايقان6ني 

حايباقي ل6زع بين ايشركاء.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   20 بتاريخ 

.125619
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EXTRA IMPORT
SARL

س.ت بايرباط : 106251
نقل حصص ايشرك 

تع ين مسير جدلد يلشرك 
تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة في 
7 ل6ن 6 2022، قرر ايشريك اي6ح د 
 EXTRA IMPORT SARL يشرك  
درهم،   20.000 رأسمايها  ش.ج.م.م، 
مقرها بتمارة حي اينهض  2 رقم 1   

ما للي :

نقل حصص ايشرك  :

تنازل ايس د املعطاحي عادل عن 

ت6يجر ايس د  يصا ح  حص    100 

عبد االيه.

تع ين مسير جدلد يلشرك  :

االيه  عبد  ت6يجر  ايس د  تع ين 

كمسير ثاني يلشرك  ملدة غير محدحدة.

اي6كاي   مع  ايت6ق ع  مهم   تسند 

املاي    املؤسسات  حجم ع  ايبنك   

يلس د  اي6احد  ايت6ق ع  خالل  من 

ت6يجر ايس د  أح  عادل   املعطاحي 

عبد االيه.

تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك .

تح6يل  اي6ح د  ايشريك  قرر 

ايقان6ني يلشرك  من شرك   ايشكل 

جات  املحدحدة  املسؤحي    جات 

 EXTRA IMPORT اي6احد  ايشريك 

إلى شرك  جات املسؤحي     SARLAU

.EXTRA IMPORT SARL املحدحدة

مصلح   يدى  ايشرك   تق  د  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 

بتاريخ  و12567  رقم  تحت  بايرباط 

21 ل6ن 6 2022.
من أجل االستخالص حايب ان
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KHAYMA MATERIAUX
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT HIBAT

ELLAH 22 ETG II APPT N°26

CITE EL HANAE BOUZNIKA

RC : 6871 - IF : 50273949

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

و ماي 2021، تم تأسيس شرك  جات 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د بامل6اصفات ايتاي   :

 KHAYMA  : ايتسم   

MATERIAUX SARL AU

املقر ايتجاري : هب  هللا 22 ايطابق 

2 ايشق  رقم 26 حي ايهناء ب6زن ق .
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ايهدف ايتجاري :

ب ع م6اد ايبناء.

حمعدات  املكتب    ايل6ازم  ب ع 

املكاتب.

نقل ايبضائع يآلخرين.

ايعام   حشبه  ايعام   األشغال 

حا خاص .

أعمال ايتبل ط.

أعمال ا ذص.

أعمال اينجارة.

األعمال املدن  .

أعمال ايتط6ير.

عمل كهربائي.

أعمال ايعزل.

أعمال اإلصالح.

تسل م ا خدمات.

تجارة.

استيراد حتصدلر.

 100.000 في  محدد   : ايرأسمال 

حص   1000 إلى  مقسم    درهم 

كما للي :

 1000 علي  ايعشاحي  ايس د 

حص .

املدة : 99 سن  من تاريخ تأسيسها.

ايتس ير : ايس د ايعشاحي علي.

املحكم    : ايقان6ني  اإللداع 
االبتدائ   ببنسل مان، سذل تجاري 

رقم 6871.

123 P

S.S KHADAMATES
SARL

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة

بتاريخ  ايشركاء  قرار  بم6جب 

شرك   تأسيس  تقرر   2022.05.16

محدحدة املسؤحي  . حتبعا يذيك فإنها 

املحافظ  سارة  ايس دة  من  تتك6ن 

حايس دة ايسعدل  ت6كدة.

 S.S  : ايشرك   تسم   

KHADAMATES SARL

نشاط ايشرك  :

 أعمال ايتنظ ف يشتى املؤسسات 

ايعم6م   ح ا خاص .

أعمال ايبستن .

ايتجارة ايعام .

مقر ايشرك  : 12 مكرر زنق  يبنان 
رقم و حي املح ط ايرباط.

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

إحداثها ايفعلي.
درهما   100.000  : املال  رأس 

مقسم على 1000 حص  بق م  100 

درهم يل6احدة. 

ايس دة سارة املحافظ   : ايتس ير 

تس ير  ت6كدة  ايسعدل   حايس دة 

مزدحج.

ايس دة سارة املحافظ   : ايت6ق ع 

ت6ق ع  ت6كدة  ايسعدل   حايس دة 

مزدحج.

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ   بايرباط   ايتجاري   املحكم   

15/06/2022 تحت رقم 1و1610.
حهذا بمثاب  مقتطف ح ب ان

124 P

2BTP
SARL AU

س.ت. ايرباط : 6281 1

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 
استقاي  حتع ين مسير جدلد يلشرك 
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 

ايشريك  قرر   ،2022 ل6ن 6  و1  في 

 2BTP SARL يشرك   اي6ح د 
رأسمايها  ش.ج.م.م.ش.ح،   AU

بايرباط  مقرها  درهم،   1.000.000
زنق  األشاري شق     عمارة رقم  1 

أكدال ما للي :

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

يلشرك   االجتماعي  املقر  تح6يل 
من مدلن  ايرباط عمارة رقم  1 زنق  

مدلن   إلى  أكدال  شق     األشاري 
تمارة حي املسيرة 2 رقم 220.

جدلد  مسير  حتع ين  استقاي  

يلشرك .

عبد  مل6ل  ايس د  استقاي  

ايرحمان حتع ين ايس د مل6ل محمد 

غير  ملدة  يلشرك   جدلد  كمسير 

محدحدة.

اي6كاي   مع  ايت6ق ع  مهم   تسند 

ايبنك   حجم ع املؤسسات املاي   من 
يلس د مل6ل  اي6ح د  ايت6ق ع  خالل 

محمد.

مصلح   يدى  ايشرك   تق  د  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 

بتاريخ  0و1256  رقم  تحت  بايرباط 

21 ل6ن 6 2022.
من أجل االستخالص حايب ان

125 P

A.N.2.I AGRICOLE
SARL

على إثر قرار ا ذمع ايعام املنعقد 

 A.N.2.I  ل6م  2 مارس 2022 يشرك

جات  شرك    AGRICOLE SARL

رأسمايها  املحدحدة،  املسؤحي   

حمقرها االجتماعي  درهم،   100.000

س دي  األمير  شارع  مكرر،  و2  رقم 

محمد، حي ايرشاد، ايقري ، سال تقرر 

ما للي :

حل ايشرك  ؛

إعالن ايس د احمام عبد ايكبير 

أحمد يلشرك .

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بسال  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 

بتاريخ 6 ل6ن 6 2022 تحت رقم 9011و.

126 P

STE CHAGDALI SERVICE
املنعقد ل6م  إثر قرار اإلدارة  على 

 CHAGDALI يشرك    2022 ماي   20

درهم،   20.000 رأسمايها   SERVICE

تقرر ما للي :

باعت ايس دة نالت ا ح6س مريم 

100 حص  يفائدة ايس د ايشكدالي 

 100 ل6سف  ايض6  حايس د  محمد 

حص .

ا ح6س  نل ت  ايس د  استقاي  

مريم  ا ح6س  نالت  حايس دة  أحمد 

من تس ير ايشرك .

محمد  ايشكدالي  ايس د  تع ين 

مسير يلشرك  ملدة غير محدحدة.

يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تغ ير 
من شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
بشريك حاحد إلى شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة.
تح ين اينظام األسا�سي يلشرك .

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بسال  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   15 بتاريخ 

9089و.
127 P

مكتب االستشارة FIDUTEMA ش.م.م
رقم 6و1 شارع ايقاهرة، ايطابق األحل، شق  

رقم 1 ك6مطراف 1، تمارة
ايهاتف : 8  2   6 7و05
ايفاكس :  6 7   6 7و05

CLM PRO
 SARL AU

إعالن عن تصف   ايشرك 
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 CLM شرك   قررت   2022 ل6ن 6  و 

PRO SARL AU على ما للي :
 CLM PRO SARL  تصف   يشرك
ادريس  م6الي  ايس د  حتع ين   AU
حعن6ان  يلشرك   كمصفي  ا ذرف 
ايتصف   ه6 رقم 6و1 شارع ايقاهرة، 

ك6مطراف 1، تمارة.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايضبط  بكتاب   األحل  ايقان6ني 
بتاريخ  بايرباط  ايتجاري    باملحكم  
17 ل6ن 6 2022 تحت رقم 125607.
128 P

C Z PROMO
س زاد برحم6

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
تأسيس شرك 

يقد تم بم6جب عقد عرفي تأسيس 
محدحدة  مسؤحي    جات   شرك  
بايدار ايب ضاء بتاريخ 10 أبريل 2021 
يها  برحم6«  زاد  »س  االسم  تحمل 

ا خصائص ايتاي   :
ايهدف االجتماعي : منعش عقاري.
رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  
درهم يلحص  اي6احدة م6زع    100

بين ايشركاء على ايشكل ايتالي :



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022)الجريدة الرسمية   12228

ايس د غزاحي محمد 800 حص  ؛
حايس د غزاحي مصطفى 200 حص .
ايتأسيس  من  سن    99  : املدة 
ايسذل  حضع  تاريخ  من  أي  اينهائي 

ايتجاري.
 ،5 رقم   7 زنق    : املقر االجتماعي 
ايطابق ايثاني، شق  رقم  ، سعادة 

ايبرن6�سي، ايدار ايب ضاء.
ايتس ير : يلس د غزاحي محمد.

رقم ايتق  د بايسذل ايتجاري : تم 
تق  د ايشرك  بايسذل ايتجاري تحت 
 2021 أغسطس   2 في  و78856   رقم 
رقم  على  ححصل  ايب ضاء  بايدار 

ايسذل ايتجاري 512199.
129 P

 MENUISERIE ALUMINIUM 
   MESBAHI
ش.م.م.ش.ح 

 املقر االجتماعي :  زنق  ا حري  
ايرقم 29 قطاع اينهض  ايع الدة 

- سال-
ايغير  ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 
ايعادي املنعقد بتاريخ 20 أبريل 2022 
 MENUISERIE ››    قرر شركاء شرك
ALUMINIUM MESBAHI›› ما للي :

1 - تصف   ح إغالق ايشرك  :
ايعادي  ايغير  ايعام  ا ذمع  قرر 
 MENUISERIE›› ايشرك   تصف   
 ‹‹ALUMINIUM MESBAHI

حإغالقها بصف  نهائ  .
2 - إبراء املصفي : 

حم د  ايس د  املصفي  إبراء  تم 
املصباحي.     

يلشرك   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  بسال  االبتدائ     باملحكم  

15 ل6ن 6 2022 تحت رقم9087و.
130 P

STE AMLAHANE MAADIDE
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
برأسمال : 10.000 درهم

ايعن6ان : مركز تايس نت، تايس نت
RC : 603

IF : 26166578
إن ا ذمع ايعام يلشرك  املسماة 
 STE AMLAHANE MAADIDE
 SARL حاملنعقد بتاريخ  2 مارس 2022 

تقرر ما للي :

تف6يت 15 حص  :
اغش6ي  ا حسين  طرف  من 

 10 غزل  علي  حايس د  حصص   5

حصص.

ايزهراء  فاطم   ايس دة  يفائدة 

ايباز 15 حص .

تبعا يهذا ايتف6يت تصبح ا حصص 

االجتماع   املك6ن  يرأسمال ايشرك  

مقسم  على ايشكل اآلتي :

ب  حص   0و  اغش6ي  ا حسين 

100 درهم أي 000و درهم ؛
زالد اغش6ي 10 حصص ب 100 

درهم أي 1000 درهم ؛

علي غزل 15 حص  ب 100 درهم 

أي 1500 درهم ؛

 100 10 حصص ب   خضر حاجا 

درهم أي 1000 درهم ؛

 100 20 حص  ب   خضر  خضر 

درهم أي 2000 درهم ؛

فاطم  ايزهراء ايباز 15 حص  ب 

100 درهم أي 15000 درهم ؛

املذم6ع 100 حص  ب 100 درهم 

أي 10.000 درهم.

األسا�سي  اينظام  من  ايتحدلث 

امل6حد.

تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ايضبط 

يدى املحكم  االبتدائ   ب6عرف  تحت 
رقم 151 بتاريخ 9 ل6ن 6 2022.

131 P

SAGA COMMUNICATION 
SA

شرك  مساهم 
تجدلد تع ين متصرفين

تجدلد تع ين رئيس مدلر عام
تجدلد تع ين املدلر ايعام املف6ض

تحدلد صالح ات رئيس مدلر عام  
حاملدلر ايعام املف6ض

تجدلد تع ين كاتب  املذلس اإلداري
قرر ا ذمع ايعام ايعادي ايسن6ي 

بتاريخ و2 ماي 2022، يلشرك  املسماة 

 »SAGA COMMUNICATION«

رأسمايها  مساهم   شرك   ش.م، 

2.000.000 درهم، مقرها االجتماعي

ادريس  شارع   ،80 ايب ضاء،  بايدار   
سالحي، مسذل  في ايسذل ايتجاري 
 ،70. 97 رقم  تحت  ايب ضاء  بايدار 
املسماة  ايشرك   تع ين  تجدلد 
»أدفست« ش.م.م، ممثل  من طرف 
ايس د شكير ايفا�سي ايفهري، ايس د 
شكير ايفا�سي ايفهري، ايس دة فالزة 
دالل  ايس دة  ا حسني،  ايب6ك لي 
ل6سف  حايس د  ايفهري  ايفا�سي 
ايفا�سي ايفهري كمتصرفين يلشرك ، 
اجتماع  إلى  أي  سن6ات،  ست  ملدة 
في  يلمداحي   ايعادي  ايعام  ا ذمع 

حسابات ايسن  املاي   2027.
في  املنعقد  اإلداري  املذلس  قرر 

و2 ماي 2022 : 
تجدلد تع ين ايس د شكير ايفا�سي 
ايفهري كرئيس مدلر عام، ملدة حكايته 
ا ذمع  اجتماع  إلى  أي  كمتصرف، 
في حسابات  يلمداحي   ايعادي  ايعام 

ايسن  املاي   2027 ؛
ايفا�سي  ل6سف  ايس د  تع ين 
ملدة  مف6ض،  عام  كمدلر  ايفهري 
حكاي  ايرئيس املدلر ايعام، مع جم ع 

ايصالح ات؛
بديع   ايس دة  تع ين  تجدلد 
اإلداري،  املذلس  ككاتب   ايتدالحي 
أي  ايعام،  املدلر  ايرئيس  حكاي   ملدة 
ايعادي  ايعام  ا ذمع  اجتماع  إلى 
املاي    ايسن   في حسابات  يلمداحي  

.2027
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
 ،2022 ل6ن 6   15 بتاريخ  ايب ضاء 

تحت رقم 827867.
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 SOCIETE IMMOBILIERE
ANPASSAN

 SA
االستثنائي  ايعام  ا ذمع  قرر 
يلشرك    ،2000 ن6نبر   10 بتاريخ 
 SOCIETE IMMOBILIERE « املسماة
شرك  مجه6ي    ،ANPASSAN « SA
درهم،  00.000و  رأسمايها  اإلسم 
ايب ضاء،  بايدار  االجتماعي  مقرها 
زاحي  زنق  إم ل برحنيت ح إلمي فيرح:

رفع رأسمال ايشرك  من 100.000 

درهم بإدماج احت اط  00.000و  إلى 

ايشرك  حبرفع ايق م  االسم   أليف 

سهم م6ج6د من 100 إلى 00و درهم 

يكل سهم؛

6 من  ايفصل  تبعا يذيك؛  تغ ير، 

ايقان6ن األسا�سي؛

على  مختلف   تعدلالت  اعتماد 

تطب ق  نت ج   األسا�سي  ايقان6ن 

أحكام ايقان6ن رقم 95-17؛
يلقان6ن  جدلد  نص  اعتماد 

األسا�سي املعدل؛

اي6ح د  املتصرف  حكاي   إنهاء 

 ،Michel HERPET ايس د  حتع ين 

حايس دة  نص ف  اسماع ل  ايس د 

Francine GRANA كمتصرفين جدد 

اجتماع  إلى  أي  سن6ات،  ست  ملدة 

ايسن   يلمداحي  في حسابات  ا ذمع 

املاي   2006.

قرر ا ذمع ايعام املختلط ايعادي 

املنعقد استثنائ ا ح االستثنائي بتاريخ 

27 لنالر 2022 :   

ايس د  حفاة  االعتبار  بعين  أخذ 

 Francine حايس دة Ignace GRANA

GRANA مساهمين في ايشرك ؛

ايس د  حفاة  االعتبار  بعين  أخذ 

حايس دة   Michel HERPET

في  متصرفين   Francine GRANA

ايشرك ؛

أخذ بعين االعتبار ايتقس م ا حالي 

يألسهم؛

حايتصدلق  االعتبار  بعين  أخذ 

على قرارات ا ذمع ايعام االستثنائي 

بشأن   2000 ن6نبر   10 في  املؤرخ 
 100.000 زيادة رأسمال ايشرك  من 
ايقان6ن  تغ ير  درهم،  00.000و  إلى 

أحكام  تطب ق  نت ج   األسا�سي 

ايقان6ن رقم 95-17 حتبني نص جدلد 

يلقان6ن األسا�سي املعدل؛

تثب ت ايس د اسماع ل نص ف في 

مهامه كمتصرف، ملدة ست سن6ات، 

أي إلى اجتماع ا ذمع ايعام ايعادي 

ايسن6ي يلمداحي  في حسابات ايسن  

املاي   2026؛
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املسماة  ايشرك   تع ين 

 SOCIETE CHERIFIENNE«

 D’AMEUBLEMENT ET DE

LITERIE« »SOCHEAL« SA ، ممثل  

أيبير  ماري  فل ب  ايس د  طرف  من 

كرانا  كل6د  سرج  ايس د  فليشر، 

فليشر  أيبير  ماري  فل ب  حايس د 

أي  ملدة ست سن6ات،  كمتصرفين، 

ايعادي  ايعام  ا ذمع  اجتماع  إلى 

ايسن6ي يلمداحي  في حسابات ايسن  

املاي   2026؛

محمد  ايس د  حكاي   تجدلد 

ممثل ف دحماك كمراقب  ايت6هاللي، 

أي  سن6ات،  ثالث  ملدة  حسابات 

 2020  ،2019 املاي    يلسن6ات 

ح2021.

في  املنعقد  اإلداري  املذلس  قرر 

27 لنالر 2022 :

أن تسند اإلدارة ايعام  يلشرك  

حايذي  اإلداري  املذلس  رئيس  إلى 

لحمل يقب رئيس مدلر عام؛

أيبير  ماري  فل ب  ايس د  تع ين 

يلمدة  عام  مدلر  كرئيس  فليشر 

اجتماع  إلى  أي  ي6كايته،  ايباق   

في  يلمداحي   ايعادي  ايعام  ا ذمع 

مع   ،2026 املاي    ايسن   حسابات 

جم ع ايصالح ات؛

كرانا  كل6د  سرج  ايس د  تع ين 

كمدلر عام مف6ض، ملدة حكاي  ايرئيس 

املدلر ايعام، مع جم ع ايصالح ات؛

تع ين ايس د حسن بنم6�سى زهر 

ايرئيس  حكاي   ملدة  يلمجلس  ككاتب 

ا ذمع  إلى اجتماع  أي  ايعام،  املدلر 

في حسابات  يلمداحي   ايعادي  ايعام 

ايسن  املاي   2026.

باملركز  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايدار  ب6الل   يالستثمار  ا ذه6ي 

ايب ضاء بتاريخ 15 ل6ن 6 2022.

ايسذل  في  ايشرك   تسذ ل  تم 

تحت رقم  ايب ضاء،  بايدار  ايتجاري 

1و68 5 بتاريخ 15 ل6ن 6 2022.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par L’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui-

 Résidence Nizar

  TEL 05 37  90  12  20 &0537 37 87  81

FAX 0520  12  90  7و

   KENITRA

EMA CAFE  
 املقر االجتماعي : حي انج م ، 
رقم 151، س6ق أربعاء ايغرب

 EMA  «  يعقد تأسيس شرك 
ً
تبعا

تقرر   ،2022 ماي  و2  بتاريخ   »CAFE
املسؤحي    جات  شرك   تأسيس 
اي6ح د،  ايشريك  جات  املحدحدة 

مميزاتها هي كايتالي :
شرك    : ايشكل ايقان6ني يلشرك  
جات  املحدحدة  املسؤحي    جات 

ايشريك اي6ح د.
.EMA CAFE  :   ايتسم

امل6ض6ع ايرئي�سي : مقهى.
انج م ،  حي   : االجتماعي   املقر 

رقم 151 - س6ق أربعاء ايغرب.   
املدة : 99 سن .

تبدأ ايسن  املاي     : ايسن  املاي   
ديسمبر من  1و  لنالر حتنتهي في   1 في 

كل سن .
رأسمال  حدد   : ايشرك   رأسمال 
درهم،   50.000 مبلغ  في  ايشرك  
مقسم  إلى 500 حص  اجتماع   من 

فئ  100 درهم يل6احدة.
ايشكل  على  ا حصص  تخصص 

ايتالي :
انزران،  بئر  شارع  حذاج هشام، 
عمارة اينجاعي، ايطابق ايثاني، شق  
 500 ايغرب  أربعاء  س6ق   ،5 رقم 

حص  اجتماع   ؛
املذم6ع : 500 حص  اجتماع  .

هشام،  حذاج  ايس د   : اإلدارة 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 
بس6ق  ايقاطن   ،GB-38212رقم
انزران،  بئر  شارع  ايغرب،  أربعاء 
عمارة اينجاعي، ايطابق ايثاني، شق  

رقم 05.
حقد تم اإللداع ايقان6ني يق6انين 
بس6ق  االبتدائ    باملحكم   ايشرك  
أربعاء ايغرب، بتاريخ 26 ماي 2022، 

تحت رقم 2022/و6.
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 IDYOUSS MAROC PRINT
NEGOCE
SARL

 شرك  جات مسؤحي   محدحدة 
رأسمايها : 100.000 درهم

املنعقد  ايعام  ا ذمع  من  بقرار 
تم تأسيس   ،2022 أبريل  بتاريخ  1 
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

با خصائص ايتاي   :
ادل6س   : ايتجاري  االسم   -  1
 IDYOUSS نك6ص  برانت  مارحك 

.MAROC PRINT NEGOCE
- ايشكل ايقان6ني : شرك  جات   2

مسؤحي   محدحدة.
أشغال   : االجتماعي  ايغرض   - و 
ايطباع  حصناع  اي6رق حايكارط6ن.

تجزئ    202  : املقر االجتماعي   -   
املعم6رة، رقم 1، حصالن، سال.

 : االجتماعي  ايرأسمال   -  5
100.000 درهم.

6 - ت6زيع ايرأسمال :
 510 املساع د  ف صل  ايس د 

حص  ؛
ايس دة خدلج  حبيب 90  حص .

تسير   : ايشرك   تس ير   -  7
ف صل  ايس د  طرف  من  ايشرك  
املساع د ملدة غير محدحدة مع جم ع 

ايصالح ات.
8 - املدة : 99 سن .

بايسذل  ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايتجاري 
تحت   2022 ل6ن 6  و1  بتاريخ  بسال 

رقم و906و.
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مركز الفحص التقني السالم
ش.م.م

تأسيس شرك 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شرك   تأسيس  تم   2022 ماي   10
محدحدة املسؤحي   جات ا خصائص 

ايتاي   :
»مركز ايفحص ايتقني   : ايتسم   

ايسالم« ش.م.م.

ايصف  ايقان6ن   : شرك  محدحدة 
املسؤحي  .

مقر ايشرك  : ايحي ايصناعي تمارة 
رقم 17، تمارة.

ايهدف االجتماعي : مركز ايفحص 
ايتقني يلس ارات.

رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم.
املدة : 99 سن  ابتداء من تأسيس 

ايشرك .
ايشرك   تس ير  أحكل   : ايتس ير 
يلس د عمر ايسنتي�سي حايس د جمال 

ايسنتي�سي ملدة غير محدحدة.
ايت6ق ع  مهام  أسندت   : ايت6ق ع 
ايس د  أح  ايسنتي�سي  عمر  من  يكل 

جمال ايسنتي�سي.
فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  
لنالر إلى غال  1و ديسمبر من كل سن .
كاتب  يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتمارة  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
ل6م 20 ل6ن 6 2022 تحت رقم 69و8.
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CABRESOFT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

رأسمايها 100.000 درهم
املقر االجتماعي: 6 زنق  ضال  

ع6ا، ايطابق ايرابع، شق  رقم 16، 
أكدال، ايرباط

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
ايقان6ن  حضع  تم   2022 ماي  0و 
األسا�سي يشرك  محدحدة املسؤحي   

خاص تها كايتالي :
ايشركاء:

CABRESHOES ش.م.م ؛
مسع6دي عبد ايعزيز.

ايهدف: يلشرك  األهداف ايتاي  :
شبكات  اتصاالت،  تط6ير، 
أنظم   حتنف د  ترك ب  االتصال، 

ايكمب 6تر ؛
تس6يق حتجارة املعدات حاألنظم  

املعل6مات  .
املدة : 99 سن .

ف ما  محدد   : ايشرك   رأسمال 
الى  مقسم  درهم   100.000 قدره 
درهم   100 فئ   من  حص    1000
يل6احدة م6زع  بين املساهمين على 

ايشكل ايتالي :
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 990 ش.م.م   CABRESHOES-
حص  بمبلغ 99.000 درهم ؛

مسع6دي عبد ايعزيز 10 حصص 
بمبلغ 1000 درهم ؛

بمبلغ  حص    1000 املذم6ع 
100.000 درهم.

ايتس ير : تس ير ايشرك  من طرف 
ايس د مسع6دي عبد ايعزيز.

ايقان6ني  اإللداع  تم   : اإللداع 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بكتاب  
تحت   2022 ل6ن 6   21 ل6م  بايرباط 

رقم 125686.
ايتجاري.  بايسذل  ايتق  د  رقم 

9و1611.
بمثاب  مقتطف حب ان
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OCTANET
 شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات شريك حاحد
رأسمايها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 7و، زنق  ايرايس 
سبات ، متجر رقم 1 ايقبيبات، 

ايرباط
ايتس ير  محضر  ملداحي   تبعا 
قرر   ،2022 ل6ن 6  و  بتاريخ  املنعقد 

ايشريك اي6ح د ما للي :
من  نقدا  ايشرك   رأسمال  رفع 

100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم.
تغ ير بايتالي ايفصل 7 من اينظام 

األسا�سي.
تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ايضبط 
ل6م  بايرباط  ايتجاري    باملحكم  
22 ل6ن 6 2022، تحت رقم 125706.

بمثاب  مقتطف حب ان 
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خبير محاسب
أد ايشركاء

12 ، شارع ب6رك6ن، ايدار ايب ضاء

LOTARK 1
شرك  املساهم  املبسط 
رأسمايها : 8000 درهم

مقرها االجتماعي : مركز األعمال 
ايهب ، 10 زنق  ا حري ، ايطابق و، 

ايشق  5، ايدار ايب ضاء
ايسذل ايتجاري : 9و65 5

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
اينظام  حضع  تم   2022 ل6ن 6  و 
مبسط   مساهم   يشرك   األسا�سي 

خصائصها كايتالي :
.LOTARK 1 :   ايتسم

ايهدف االجتماعي : ايتط6ير ايعقاري.
األعمال  مركز   : االجتماعي  املقر 
و،  ايطابق  زنق  ا حري ،   10 ايهب ، 

ايشق  5، ايدار ايب ضاء.
ل6م  من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتسذ ل بايسذل ايتجاري.
رأسمال  تحدلد  تم   : ايرأسمال 
ايشرك  بمبلغ 8000 درهم مقسم إلى 
80 سهم بق م  100 درهم يكل ق م  

اسم  ، مكتتب بها، محررة كايتالي :
 ARKHE REAL ESTATE شرك  

79 سهم ؛
ايس دة Soumaya TAZI 1 سهم.

ايتس ير : رئيس  ايشرك  يفترة غير 
محددة :

 ARKHE REAL ESTATE شرك  
 Soumaya املمثل  من طرف ايس دة

.TAZI
مدراء ايشرك  ملدة ثالث سن6ات :
 ARKHE REAL ESTATE شرك  
 Soumaya املمثل  من طرف ايس دة

TAZI ؛
.Soumaya TAZI ايس دة

ايسن  االجتماع   : من فاتح لنالر 
إلى 1و ديسمبر من كل سن .

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  بايدار 
 2022 ل6ن 6  بتاريخ  1   ايب ضاء 
تحت رقم 827570 ايسذل ايتجاري 

رقم 9و65 5.
من أجل املستخرج حاإلشارة
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خبير محاسب
أد ايشركاء

12 ، شارع ب6رك6ن، ايدار ايب ضاء

DISTRA
SA

شرك  مجه6ي  اإلسم
رأسمايها : 90.000.000 درهم 

مقرها االجتماعي :  ايدار ايب ضاء 
5-7 زنق  ابن طف ل

ايسذل ايتجاري رقم : 215897
ايعام  ا ذمع  يقرارات  حفقا   -  I
ل6ن 6  و  ايغير ايعادي املنعقد بتاريخ 

2022، تم اتخاج ايقرارات ايتاي   :
االجتماعي  ايهدف  تمدلد   -  1

يلشرك  يألهداف ايتاي   :
املخصص   ا خام  امل6اد  استيراد 
ايتجم ل  مستحضرات  يتصن ع 
ايشخص    اينظاف   حمستحضرات 
حت6زيع  حتصدلر  حاستيراد 
حمنتجات  ايتجم ل  مستحضرات 

اينظاف  ايشخص  .
األسا�سي  اينظام  تنس ق   -  2

يلشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   -  II
ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  بايدار 
 2022 ل6ن 6  بتاريخ  1   ايب ضاء 

تحت رقم 827661.
من أجل املستخرج حاإلشارة

ايتس ير
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خبير محاسب

أد ايشركاء

12 ، شارع ب6رك6ن، ايدار ايب ضاء

ARADE ECO AGRI
شرك  محدحدة املسؤحي  

رأسمايها : 100.000 درهم 
املقر االجتماعي :  6  شارع 

ايزرقط6ني، ايطابق ايثايث، ايشق  
رقم 6، ايدار ايب ضاء

ايسذل ايتجاري : 7215و5
ا ذمع  مجلس  يقرارات  حفقا   -  I
بتاريخ  املنعقد  ايعادي  ايغير   ايعام 

0و ماي 2022، تقرر ما للي :
بمبلغ  ايشرك   رأسمال  زيادة 
من  ينقله  درهم   11.600.000
 11.700.000 إلى  درهم   100.000

درهم.
ا ذدد  ايشركاء  على  املصادق  

يلشرك .
تنس ق اينظام األسا�سي يلشرك .

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   -  II
ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  بايدار 
 2022 ل6ن 6   21 بتاريخ   ايب ضاء 

تحت رقم 828599.
من أجل املستخرج حاإلشارة

ايتس ير
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خبير محاسب

أد ايشركاء

12 ، شارع ب6رك6ن، ايدار ايب ضاء

SONS
 شرك  محدحدة املسؤحي   

جات شريك حاحد
رأسمايها : 100.و21 درهم 

مقرها االجتماعي :  بني عمار أنفيرل6ر 
2 املنص6ري ، بن سل مان

ايسذل ايتجاري رقم : 69 و
I - حفقا يقرارات ايشريك اي6ح د 

بتاريخ 0و ماي 2022، تقرر ما للي :
أصبح  ايشرك   حضع  أن  معالن  
أقل من ربع  /1 رأسمايها حاستمرار 

نشاطها.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   -  II
االبتدائ    املحكم   يدى  ايضبط 
 2022 ل6ن 6   7 بتاريخ   ببني سل مان 

تحت رقم 17و.
من أجل املستخرج حاإلشارة

ايتس ير
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خبير محاسب

أد ايشركاء

12 ، شارع ب6رك6ن، ايدار ايب ضاء

MACHALAR
شرك  محدحدة املسؤحي   
رأسمايها : 10.000 درهم 

مقرها االجتماعي :  6و أ، شارع أنفا، 
ايدار ايب ضاء

ايسذل ايتجاري : 00571و
حفقا يقرار ا ذمع ايعام ايغير   -  I
مارس  فاتح  بتاريخ  املنعقد  ايعادي 

2022، تم اتخاج ايقرارات ايتاي   :
يلشرك   املبكر  ا حل  قرار  إيغاء 
نشاط  حاستمرار  اي6دل   حتصف تها 

ايشرك .
 ALAIN ATTIAS إنهاء مهام ايس د

مصفي ايشرك .
 ALAIN ATTIAS ايس د  تع ين 

كمسير ايشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   -  II
ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  بايدار 
 2022 ل6ن 6   20 بتاريخ   ايب ضاء 

تحت رقم 97و828.
من أجل املستخرج حاإلشارة

ايتس ير
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خبير محاسب

أد ايشركاء

12 ، شارع ب6رك6ن، ايدار ايب ضاء

 BAYBRIDGEDIGITAL
MAROC ex BBD CLOUD

شرك  محدحدة املسؤحي   
جات رأسمال : 15.800و درهم 

مقرها االجتماعي :  6و أ، شارع أنفا، 
ايطابق األحل، ايدار ايب ضاء
ايسذل ايتجاري : 17و85 

ايغير  ايعام  ا ذمع  بمقت�سى   -  I
 ايعادي املنعقد بتاريخ 21 أبريل 2022، 

تقرر ما للي :
بمبلغ  ايشرك   رأسمال  زيادة 
00.000و  من  ينقله  درهم   15.800

درهم إلى 15.800و درهم.
يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تح6يل 
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك   من 
جات  شرك   إلى  حاحد  شريك  جات 

مسؤحي   محدحدة.
 BBD من  ايشرك   تسم    تغ ير 
 BAYBRIDGEDIGITAL إلى   CLOUD

.MAROC
األسا�سي  اينظام  ص اغ   إعادة 

يلشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   -  II
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
 2022 8 ل6ن 6   بايدار ايب ضاء بتاريخ 

تحت رقم 826956.
من أجل املستخرج حاإلشارة

ايتس ير
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STE PORTLANDIA
SARL

تجزئ  أمين سكن، ملك »مالك - 1« 
تازة

ايرسم املنهي :  1560692
ايتعريف ا ذبائي :  و5 5250

ايسذل ايتجاري : 6571
ايتعريف ا ذبائي امل6حد : 
000080و6وو07و00

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
1و ماي 2022 بتازة تم تأسيس شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة يألشخاص 
امل6قعين على املحضر حعلى ايقان6ن 
األسا�سي يلشرك  املذك6ر خصائصها 

كايتالي :

 : يلشرك   ايقان6ن    ايتسم   
»STE PORTLANDIA SARL«  شرك
 : يلشرك   االجتماعي  امل6ض6ع 

مقهى يشغل شخصين أح أكثر.
استغالل مطعم.

حل6يات مشترك  )صنع ...) حايب ع 
بايتقس ط.

تجزئ    : يلشرك   االجتماعي  املقر 
أمين سكن، ملك »مالك - 1« تازة.

ايشرك   مدة  إن   : ايشرك   مدة 
محددة في 99 سن .

يلشرك   االجتماعي  ايرأسمال 
100.000 درهم مقسم إلى  محدد في 
1000 حص  ق م  كل منها 100 درهم 

حتت6زع على ايشكل ايتالي :
 500  : ايراشدي  ايسالم  عبد 

حص .
 Mme RACHDI PATRICIA

ALICE : 500 حص .
تس ير ايشرك  : إن ايشرك  مسيرة 
حمدارة من طرف ايس د عبد ايسالم 

ايراشدي.
بكتاب   تم   : ايقان6ني  اإللداع 
بتازة  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   16 بتاريخ 

.2022/281
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مكتب األستاج نب ل ب6ع اد م6ثق بفاس

5 ، شارع ا حسن ايثاني، عمارة اي6طن  
ايطابق ايثاني، رقم-202  فاس -

ايهاتف 7.68و. 5.9و.05  

ايفاكس 7.72و. 5.9و.05

 SOCIETE ECOLE
 D’ENSEIGNEMENT PRIVE

FATIMA ZAHRA
S.A.R.L.A.U 

تأسيس شرك  محدحدة املسؤحي   
جات ايشريك

1- بمقت�سى عقد رسمي حرر من 
م6ثق  ب6ع اد،  نب ل  األستاج  طرف 
تم حضع    ،2022 ماي   28 بفاس في 
محدحدة  يشرك   األسا�سي  اينظام 
اي6ح د  ايشريك  جات  املسؤحي   

باملميزات ايتاي   :

ايشرك  تسمى شرك    : ايتسم   

 ECOLE D’ENSEIGNEMENT

 PRIVE FATIMA ZAHRA«

محدحدة  شرك    .S.A.R.L.A.U

املسؤحي   جات ايشريك اي6ح د.

امل6ض6ع : غرض ايشرك : ايتك6ين 

املستمر حايتعل م بأن6اعه  :

االبتدائي،  األحلي،  ايتعل م 

أن6اع  حجم ع  حايثان6ي  االعدادي 

ايتعل م - األنشط  املدرس   - أنشط  

ايدعم ايتعل مي - شراء أي منق6ل أح 

عقار متعلق بتحق ق غرض ايشرك  - 

جم ع األنشط  ايداخل   حا خارج   

املتعلق  بايدراس  مهما كانت.

املعامالت  جم ع  عام  حبشكل 

ايتجاري  حاملنق6ي  حايعقاري  حاملاي   

املتعلق  بشكل مباشر أح غير مباشر، 

ب6احدة أح أخرى من  كل ا أح جزئ ا، 

ايعمل ات املشار إييها سابقا.

املقر االجتماعي   : املقر االجتماعي 

املرين ين،  مقاطع   بفاس،  ل6جد 

تجزئ  املنتزه 2، ايقطع  و6 أ، طريق 

مكناس، متجر بايطابق األر�سي.

مدة ح اة ايشرك  : محدحدة في 99 

بايسذل  تق  دها  من  ابتدءا  سن ، 

ايتجاري.

رأس املال : حدد رأس مال ايشرك  

مائ  أيف  درهم)   100.000( في مبلغ 

أيف   (1000( على  مقسم   درهم 

حص  اجتماع   من فئ  )100) مائ  

درهم، حايتي ست6زع حسب مساهم  

ايشريك اي6ح د يفائدة ايس د محمد 

حص   أيف   (1000( بنسب   ايبرك  

اجتماع  .

بفاس  ايقان6ني  اإللداع  تم   -  2  

215و  2022 تحت رقم  ل6ن 6   17 في 

بايسذل  تق  دها  تم  حايشرك  

ايتحل لي تحت عدد 72957.
يلخالص  حايب ان

األستاج نب ل ب6ع اد
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SOFIGEX

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

رأسمايها : 100.000 درهم

رقم 6و شارع عالل بن احمد - جليز - مراكش

 CABINET D’ASSURANCE

 HADJ MOHAMED

AOUROUD
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رأسمايها 500.000 درهم

ايشق  101-102 إقام  اي6طن   

5 2 شارع محمد ا خامس جليز 

مراكش

رقم ايسذل ايتجاري و959

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

أبريل   28 االستثنائي بمراكش بتاريخ 

2022، تم تقرير ما للي  :

محمد  املرح6م  ب6فاة  إقرار 

احرحض.

إقرار بايت6زيع ا ذدلد يلرأسمال.

اإلقرار ب6فاة املدلر حتع ين مدلرين 

مشاركين جدد.

ايت6ق ع االجتماعي.

احرحض،  محمد  املرح6م  حفاة 

 ( 000( ايبايغ   بايشرك   حصصه 

تع6د ي6رثته حجيك طبقا يسند اإلرث 

ايصادر في 26 مارس 2022.

أندهم6،  فاطن   ايس دة   -  1

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  

حص    667 أي   ،E167556 رقم 

اجتماع  .

2 - ايس دة زهراء ايباعق لي رجاء، 

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  

حص    500 أي   ،E81099 رقم 

اجتماع  .

احرحض،  جهان  ايس دة   - و 

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  

حص    708 أي   ،E628529 رقم 

اجتماع  .

احرحض،  مل اء  ايس دة   -   

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  

حص    708 أي   ،E527558 رقم 

اجتماع  .
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احرحض،  عماد  ايس د   -  5

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

حص    1 17 أي   ،E527821 رقم 

اجتماع  .

ا حالي  املال  رأس  فإن  حبايتالي، 

حه6  درهم،   500.000 بمبلغ  ثابت 

 100 حص  بق م    5000 مقسم إلى 

إلى   1 من  مرقم   منها،  يكل  درهم 

5000 م6زع  على اينح6 ايتالي :

 667 ايس دة فاطن  أندهم6   -  1

حص  اجتماع   66.700 درهم.

2 - ايس دة زهراء ايباعق لي رجاء 

750 حص  اجتماع   75.000 درهم.

 1.667 ايس د عماد احرحض   - و 

حص  اجتماع   166.700 درهم.

 958 احرحض  مل اء  ايس دة   -   

حص  اجتماع   95.800 درهم.

 958 احرحض  ايس دة جهان   -  5

حص  اجتماع   95.800 درهم.

املذم6ع : 5000 حص  اجتماع   

500.000 درهم.

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

املسير  حفاة  إلى  نشير  االستثنائي 

حتع ين  احرحض  محمد  ايراحل 

ايس دة جهان احرحض مسيرة جدلدة 

يلشرك  حايس د عماد احرحض مسيرا 

مشاركا يلشرك  يفترة غير محددة.

حايس د  احرحض  جهان  ايس دة 

في  ا حاضران  احرحض  عماد 

االجتماع، يعلنان أنهما لقبالن املهام 

ايتي تم تكل فهما بها يلت6.

بجم ع  قان6ن ا  ايشرك   تلتزم 

بايت6ق ع  بها  املتعلق   األعمال 

احرحض  جيهان  من  يكل  املشترك 

حعماد احرحض حمريم اي6دغيري.

تح ين اينظام األسا�سي يلشرك .

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

باملحكم   ايضبط  بكتاب   ايقان6ني 

ايتجاري  بمراكش ل6م 1و ماي 2022 

تحت رقم و1و6و1.
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 606 -

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41

STE AIN TRID TRANS
 SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

بشريك حاحد 

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1 

بب 6كرى حررت   2022 ديسمبر   16

ق6انين شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

بشريك حاحد خصائصها كايتالي :

 STE AIN TRID شرك    : االسم 

 .TRANS

نقل ايبضائع  حساب   : األهداف 

ايغير.

ايثاني  ايطابق   : االجتماعي  املقر 

تجزئ  االخالص ب 6كرى اشت6ك  الت 

باها.

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املــدة 

ايتأسيس اينهائي.

في  حدد   : االجتماعي  ايرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حص  بثمن 100 درهم يل6احد 

م6زع كايتالي :

 1000 خادري  ادريس  ايس د 

حص .

املذم6ع : 1000 حص .

فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  

ديسمبر من كل  1و  لنالر ح تنتهي في 

سن .

ايشرك   بتس ير  لق6م   : ايتس ير 

ادريس  ايس د  محدحدة  غير  حملدة 

خادري.

اإلمضاءات  تك6ن   : اإلمضاءات 

ايس د  فقط  حاالجتماع    ايبنك   

ادريس خادري.

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

باملحكم   ايضبط  بكتاب   ايقان6ني 

االبتدائ   بانزكان بتاريخ  2 ديسمبر 

2020 تحت رقم 0وو2.
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 BIG CONTACT ET

RENOVATION
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

 ،2022 ل6ن 6   8 بتاريخ  ايرباط  في 

مسؤحي    جات  شرك   تأسيس  تم 

محدحدة بشريك حاحد :

 BIG CONTACT ET«  : ايتسم   

.»RENOVATION SARL AU

أعمال   : االجتماعي  ايهدف 

حتشي د متن6ع.
رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم 

مقسم  إلى 1000 حص  من فئ  100 

بين  م6زع   اي6احدة  يلحص   درهم 

ايشريك اي6ح د على ايشكل ايتالي :

داهي احمد 1000 حص .

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املــدة 

ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.

ساح  اب6  املقر االجتماعي : 21، 

أكدال،   ،8 ايشق   ايصدلق،  بكر 

ايرباط.

املسير : داهي احمد.
 : ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 

161125 بتاريخ 21 ل6ن 6 2022.
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ECOFOUR MAROC
ش.م.م

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ في و2 

ماي  0و  حاملسذل بتاريخ   2022 ماي 

 ECOFOUR  2022 تم تأسيس شرك

MAROC ش.م.م.

هدفها : االستيراد حايتصدلر.

مفاحض.

ص ان  حإصالح اآلالت ايصناع  .

ايعن6ان ايتجاري : رقم 98 بل6ك 

هللا  عبد  شارع  ايقصب   درب  و 

االبراه مي ألت مل6ل.

رأسمايها : 100.000 درهم م6زع  

إلى 1000 حص  ق م  كل حص  100 

درهم اكتتبت على ايشكل اآلتي :

  00  : حفا�سي  أنس  ايس د 

حص .

 : ايرحمان  عبد  حفا�سي  ايس د 

00  حص .

 200  : حفا�سي  سلمى  اآلنس  

حص .

حفا�سي  أنس  ايس د  تع ين  تم 

حفا�سي  ايرحمان  عبد  حايس د 

كمسيرلن يلشرك  ملدة غير محدحدة.

أنس  ايس د  ت6ق ع  اعتماد  تم 

حفا�سي  ايرحمان  حعبد  حفا�سي 

اإلداري   حاي6ثائق  ايعق6د  جم ع  في 

حايبنك  .

املدة : 99 سن  ابتدأ من تسذ لها 

بايسذل ايتجاري .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائ   

2022 تحت رقم  1196.

- ايسذل ايتجاري اإللضاحي رقم 

87و26.
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SOFRA WHOLESALE
SARL AU

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة بشريك حاحد

اي6احد  ايشريك  قرار  بم6جب 

بتاريخ 7 ل6ن 6 2022  تقرر تأسيس 

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

فإنها  يذيك  حتبعا  حاحد.  بشريك 

تتك6ن من ايس د محمد دلب لاسين.

 SOFRA  : ايشرك   تسم   

  .WHOLESALE SARL AU

نشاط ايشرك  :

 - استيراد حتصدلر.

- تجارة.

0و  رقم  ايعمارة   : ايشرك   مقر 

احمد  م6الي  زنق    8 رقم  ايشق  

اي6ك لي حسان ايرباط.

املدة : 99 سن  ابتداء من تاريخ 

إحداثها ايفعلي.
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درهما   100.000  : املال  رأس 
مقسم على 1000 حص  بق م  100 

درهم يل6احدة. 
محمد  ايس د   : ايت6ق ع  ايتس ير 

دلب لاسين.
يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  بايرباط  ايتجاري   املحكم  
2022/06/16 تحت رقم 161075.

ح هذا بمثاب  مقتطف ح ب ان 
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 AMAL MEDIC
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة 
بشريك حاحد 

رأسمايها 100.000 درهم
املقر االجتماعي: رقم 9و1 حي األمل 

طريق ايقن طرة سال
-حل ايشرك  –

تبعا ملا جاء في محضر ا ذمع ايعام 
االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ 10 ابريل 2022 تقرر ما للي :
ابريل   10 من  حل ايشرك  ابتداء 

.2022
منح ايس دة ايزمراني سميرة ابرءا 
بدال   تاريخ  من  تحفظ  حدحن  تاما 

نشاط ايشرك  حتى ل6منا هذا.
بايعن6ان  ايتصف    مكان  تع ين 
طريق  االمل  حي  9و1  رقم   : ايتالي 

ايقن طرة سال.
تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  
 2022 ل6ن 6   8 في  بسال  االبتدائ   

تحت رقم 9029و.
 حهذا بمثاب  مقتــطف حبـــ ان
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 MATERIEL MEDICAL
SERVICES
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة 
بشريك حاحد 

رأسمايها 100.000 درهم
املقر االجتماعي: 7 زنق  عمر 

ا ذدلدي قبيبات ايرباط
-حل ايشرك  –

تبعا ملا جاء في محضر ا ذمع ايعام 

االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ 10 ابريل 2022 تقرر ما للي:

أبريل   12 من  حل ايشرك  ابتداء 

.2022

منح ايس دة ايزمراني سميرة ابرءا 

بدال   تاريخ  من  تحفظ  دحن  ح  تاما 

نشاط ايشرك  حتى ل6منا هذا.

بايعن6ان  ايتصف    مكان  تع ين 

ايتالي : 7 زنق  عمر ا ذدلدي قبيبات 

ايرباط.

تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  

 2022 ل6ن 6   20 في  االبتدائ   بسال 

تحت رقم  12562.
   حهذا بمثاب  مقتــطف حبـــ ان 
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 BENAMZ
شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

بشريك حاحد 

رأسمايها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ايطابق األر�سي 

شارع املقاحم , ح زنق  ايك6يت, إقام  

ف دال, بل6ك د, املتجر رقم و ايرباط

-حل ايشرك  –
تبعا ملا جاء في محضر ا ذمع ايعام 

االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ 05 ماى 2022 تقرر ما للي:

ماي   05 من  ابتداء  حل ايشرك  

.2022

ابراء  زينب  بنعمار  ايس دة  منح 

بدال   تاريخ  من  تحفظ  دحن  ح  تاما 

نشاط ايشرك  حتى ل6منا هذا.

بايعن6ان  ايتصف    مكان  تع ين 

شارع  االر�سي،  ايطابق   : ايتالي 

إقام   ايك6يت،  حزنق   املقاحم ، 

ف دال، بل6ك د، املتجر رقم و ايرباط.

تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  

 2022 15 ل6ن 6  ايتجاري  بايرباط في 

تحت رقم 0و125.

حهذا بمثاب  مقتــطف حبـــ ان
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ARDU RENOVATION
تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة 
بتاريخ   ايشركاء  قرار  بم6جب 
تأسيس  تقرر    2022 2 ل6ن 6  
حتبعا  املسؤحي  .  محدحدة  شرك  
يذيك فإنها تتك6ن من ايس د حمزة 
تتميز  اشه بي  عزيز  حايس د  اشه بي 

با خصائص ايتاي   :
 ARDU  : ايشرك   تسم   

.RENOVATION SARL
نشاط ايشرك  :

أعمال ايصباغ  حا ذبص.
اعمال متعددة.

شارع االبطال   15  : مقر ايشرك  
رقم   اكدال ايرباط.

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 
إحداثها ايفعلي.

  100.000 حدد في     : رأس املال 
حص    1000 على  مقسم   درهما 

بق م  100  درهم يل6احدة. 
اشه بي  حمزة  حايت6ق ع:  ايتس ير 

حايس د عزيز اشه بي.
تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  
ل6ن 6    16 بتاريخ  ايتجاري  بايرباط  

2022  تحت رقم 161077.  
حهذا بمثاب  مقتطف حب ان
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T.M PROJECT
SARL AU

تأسيس  على  االتفاق  تم  يقد 
شرك  حسب املعط ات ايتاي   :

 T.M PROJECT : شرك   ايتسم   
.SARL AU

ايهدف : 15 شارع األبطال، شق  
رقم  ، أكدال، ايرباط.

ايهدف : أشغال مختلف  - تجارة.
املدة : 99 سن  ابتداء من تاريخ 

تأسيس.
املال  رأس  عدد   : ايرأسمال 

100.000 درهم.
ايس د  تسير من طرف   : ايتس ير 
املزداد  ايت6يجر  ايش خ  بن  محمد 

بتاريخ فاتح ماي 1988 بايرباط.

يقد تم اإللداع ايقان6ني باملحكم  

ايتجاري  بايرباط في 22 ل6ن 6 2022 

تحت رقم و12571.
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مكتب األستاجة حسناء كرين

م6ثق  بايدار ايب ضاء

SKINA PROMOTION
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

رأسمايها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ايدار ايب ضاء، 

زاحي  زنق  أم ايرب ع حزنق  يبنان، 

)16 زنق  ي6فان سابقا) بن جدل 

تف6يت حصص اجتماع  
استقاي  مسير  ايشرك  حتع ين مسير 

جدلد
تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك 

بتاريخ بمقت�سى عقد رسمي   -  1 

ايس دة  ف6تت   ،2021 ن6فمبر   25  

ا حصص  مجم6ع  بنيس  أمال 

االجتماع   ايتي تمتلكها في ايشرك  

اجتماع    حص    166 في  حاملمثل  

يفائدة ايس د سع د بنيس.

بتاريخ بمقت�سى عقد رسمي   -  2 

ايس دة  ف6تت   ،2021 ن6فمبر   25  

ا حصص  مجم6ع  بنيس  مري  

االجتماع   ايتي تمتلكها في ايشرك  

اجتماع    حص    166 في  حاملمثل  

كيران  بن  صفاء  ايس دة  يفائدة 

حايس دة مها بن كيران.

و - قرر ا ذمع ايعام املنعقد ف6ق 

ايعادة بتاريخ 25 ن6فمبر 2021 :

تف6يت  عقد  على  املصادق  

ا حصص االجتماع  .

تعدلل ايفصلين 6 ح 7 من ايقان6ن 

األسا�سي يلشرك .

تع ين ايس د سع د بنيس كمسير 

حح د يلشرك  ملدة غير محدحدة.

  - بمقت�سى عقد رسمي بتاريخ 25 

ايقان6ن  تح ين  2021،تقرر  ن6فمبر 

األسا�سي يلشرك .
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بكتاب   ايقان6ني  اي6ضع  تم   -   

ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  بايدار 

ايب ضاء بتاريخ و2 مارس 2022 تحت 
رقم 5و8187.

من أجل ا خالص  حايب ان

األستاجة حسناء كرين

157 P

SKINA PROMOTION
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
رأسمايها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ايدار ايب ضاء، 
زاحي  زنق  أم ايرب ع حزنق  يبنان، 

)16 زنق  ي6فان سابقا) بن جدل 

تف6يت حصص اجتماع  
استقاي  مسير  ايشرك 

 حتع ين مسير جدلد
بتاريخ  بمقت�سى عقد رسمي   -  1

2007، ف6ت ايس د تكم6تي  6 ل6ي 6 

ادريس مجم6ع ا حصص االجتماع   

في  حاملمثل   ايشرك   في  لمتلكها  ايتي 

ايس د  يفائدة  اجتماع    حص    50

محمد بنيس.

ادريس  تكم6تي  ايس د  استقاي  

من منصب مسير ايشرك .

تع ين ايس د محمد بنيس كمسير 

حح د يلشرك .
تقرر تعدلل ايفصل 7 من ايقان6ن 

األسا�سي يلشرك  كايتالي :

محدد  ايشرك   رأسمال  لبقى 

إلى  درهم مقسم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئ   من  حص    1000

يلحص  اي6احدة، م6زع  على ايشكل 

ايتالي :

ايس د محمد بنيس : 950 حص .

ايس د سع د بنيس : 50 حص .

بكتاب   ايقان6ني  اي6ضع  تم   -  2

ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  بايدار 

ايب ضاء بتاريخ 7 ن6فمبر 2007 تحت 
رقم 5و0و0و.

من أجل ا خالص  حايب ان

ايتس ير

158 P

SKINA PROMOTION
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
رأسمايها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ايدار ايب ضاء، 
زاحي  زنق  أم ايرب ع حزنق  يبنان، 

)16 زنق  ي6فان سابقا) بن جدل 

تف6يت حصص اجتماع  
استقاي  مسير  ايشرك 

بتاريخ  بمقت�سى عقد رسمي   -  1 

6 ح 7 مارس 2007، ف6ت ايس د  حل6 

االجتماع    ا حصص  مجم6ع  علي 

في  حاملمثل   ايشرك   في  لملكها  ايتي 

ايس د  يفائدة  اجتماع    حص    50

محمد بنيس.

من  علي  ايس د  حل6  استقاي  

منصب مسير ايشرك .
تقرر تعدلل ايفصل 7 من ايقان6ن 

األسا�سي يلشرك  كايتالي :

محدد  ايشرك   رأسمال  لبقى 

إلى  درهم مقسم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئ   من  حص    1000

يلحص  اي6احدة، م6زع  على ايشكل 

ايتالي :

ايس د ادريس تكم6تي : 50 حص .

ايس د محمد بنيس : 900 حص .

ايس د سع د بنيس : 50 حص .

بكتاب   ايقان6ني  اي6ضع  تم   -  2

ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  بايدار 

ايب ضاء بتاريخ 12 مارس 2007 تحت 
رقم 19و291.

من أجل ا خالص  حايب ان

ايتس ير

159 P

MERCURY CAPITAL
SARL

رقم ايسذل ايتجاري 9557 1

15 شارع األبطال شق    أكدال 

ايرباط

حل ايشرك 
ايعام  ا ذمع  ملحضر  تبعا 

في  حاملؤرخ  يلشرك    االستثنائي 

و2 ماي 2022 تم تقرير ما للي :

ا حل املسبق يلشرك .
اإلبراه مي  ت6ف ق  ايس د  تع ين 

كمصفي يها.
تم ا حل باملقر االجتماعي يلشرك  
15 شارع األبطال شق      : ايكائن في 

أكدال ايرباط.
تم اإللداع ايقان6ني بمقر املحكم  
ايتجاري  بايرباط ل6م 21 ل6ن 6 2022 

تحت رقم 125671.
يلب ان

160 P

CAFE LES VOISINS
SARL

رقم ايسذل ايتجاري 9و58 1
زنق  ناب6لي عمارة 57 رقم   ح 5 

املح ط ايرباط
تصف   ايشرك 

ايعام  ا ذمع  ملحضر  تبعا 
و1  في  حاملؤرخ  يلشرك   االستثنائي 

ل6ن 6 2022 تم تقرير ما للي :
تصف   ايشرك .

إبراء يلمصفي ايس د عبد  إعطاء 
ايلط ف باملذدحب بإتمام املهم .

تم اإللداع ايقان6ني بمقر املحكم  
ايتجاري  بايرباط ل6م 21 ل6ن 6 2022 

تحت رقم 125666.
يلب ان

161 P

COFFEE GASSE
SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
رأسمايها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئ  رياض احالد 
مطاع س 2 ايطابق األر�سي رقم 10و 

تمارة
ايسذل ايتجاري : 6577 -

IF : 48515661 
ايعام  ا ذمع  ملحضر  طبقا 
بتاريخ املؤرخ  يلشرك    االستثنائي 

  1 مارس 2022 تقرر ما للي :
املقر االجتماعي يلشرك  : تم تغ ير 
تجزئ   من  يلشرك   االجتماعي  املقر 
آدم 11 عمارة F ايطابق األر�سي 127 
حي ب6تين  1 ب6زن ق  إلى تجزئ  رياض 
احالد مطاع س 2 ايطابق األر�سي رقم 

10و بتمارة.

ايس د  تف6يت   : ايرأسمال 
حص    167 ايفغل6مي  ايدلن  عز 
حص    500 أصل  من  اجتماع   

يفائدة ايس د هشام ايفرحي.
ايفرحي  سع د  ايس د  تف6يت 
166 حص  اجتماع   من أصل 500 

حص  يفائدة ايس د هشام ايفرحي.
ايس د  إضاف   تم   : ايتس ير 
هشام ايفرحي مسير يلشرك  ملدة غير 

محدحدة.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايقان6ني 
بتاريخ 56و  رقم  تحت   ببنسل مان 

 و1 ماي 2022.
162 P

AIN HAROUDA GAZ
SARL

رأسمايها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : بل6ك زبدي رقم 

17 ايصخيرات
RC : 57139 IF : 3376621
ICE : 001869317000063

ايعام  ا ذمع  ملحضر  طبقا 
املؤرخ  أعاله  يلشرك   االستثنائي 

بتاريخ 7 ل6ن 6 2022 تقرر ما للي :
مجم6عه  ما  تف6يت   : ايرأسمال 
من حصص  اجتماع    حص    550

ايشرك  على ايشكل ايتالي :
يـ  امل6دن  محمد  ايس د  تف6يت 
200 حص  اجتماع   يفائدة ايس د 

احمد امل6دن.
يـ  امل6دن  يط ف   ايس دة  تف6يت 
50و حص  اجتماع   يفائدة ايس د 

احمد امل6دن.
قب6ل استقاي  ايس دة   : ايتس ير 
يط ف  امل6دن من مهامها كمساعدة 

مسيرة يلشرك .
تم تع ين ايس د ام6س املحف6ظ 
مسير حح د يلشرك  ملدة غير محدحدة.
املحكم    : ايقان6ني  اإللداع 
سذل تجاري رقم  ايتجاري  يلرباط، 
9و571 إلداع قان6ني رقم 9و1256 

بتاريخ 20 ل6ن 6 2022.
163 P
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BIKERRAGE
ايسذل ايتجاري : 87105 

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

محرر  عرفي  عقد  بـــمـــقـــتـــضـــى 
ايقان6ن  تأسيس  تم  ايب ضاء  بايدار 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
املحدحدة حايتي تحت6ي على املميزات 

ايتاي   :
.BIKERRAGE :   ايتسم

ابن  شارع   ،56  : املقر االجتماعي 
اي6نان عين ايسبع ايدار ايب ضاء.

إصالح   : االجتماعي  ايهدف 
ايدراجات حب ع قطع ايغ ار.

درهم   100.000  : ايرأسمال 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  

100 درهم مقسم  كايتالي :
حص    100 ايس دة زينب طايب 

اجتماع   من فئ  100 درهم.
املدة : 99 سن .

ايتس ير : ايس دة زينب طايب.
من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر.
باملركز  ايشرك   ملف  إلداع  تم 

ا ذه6ي يالستثمار بايدار ايب ضاء.
164 P

PITCHME
ايسذل ايتجاري : 8699و5

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

محرر  عرفي  عقد  بـــمـــقـــتـــضـــى 
ايقان6ن  تأسيس  تم  ايب ضاء  بايدار 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
املحدحدة حايتي تحت6ي على املميزات 

ايتاي   :
.PITCHME :   ايتسم

املقر االجتماعي : شارع عبد امل6من 
زنق  سم   عمارة 82 طابق 2 شق    

بايمي ايدار ايب ضاء.
االستشارات   : االجتماعي  ايهدف 

ايتس ير.
درهم   100.000  : ايرأسمال 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  

100 درهم مقسم  كايتالي :

 500 ايس د م6الي كريم حسنين 
حص  اجتماع   من فئ  100 درهم.

500 حص   ايس د رضا سعد هللا 
اجتماع   من فئ  100 درهم.

املدة : 99 سن .
كريم  م6الي  ايس د   : ايتس ير 

حسنين.
ايس د رضا سعد هللا.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر.

باملركز  ايشرك   ملف  إلداع  تم 
ا ذه6ي يالستثمار بايدار ايب ضاء.

165 P

CHAUDE CREPE
ايسذل ايتجاري : 1و21و5

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

محرر  عرفي  عقد  بـــمـــقـــتـــضـــى 
ايقان6ن  تأسيس  تم  ايب ضاء  بايدار 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
املحدحدة حايتي تحت6ي على املميزات 

ايتاي   :
.CHAUDE CREPE :   ايتسم

ج6هرة ايرحم    : املقر االجتماعي 
مجم6ع  1 عمارة 1 طابق 2 رقم  1 

دار ب6عزة ايدار ايب ضاء.
محل  مقهى،   : ايهدف االجتماعي 

مأك6الت سريع  حمخبزة.
درهم   100.000  : ايرأسمال 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  

100 درهم مقسم  كايتالي :
 250 ا حسني  ايسعدل   ايس دة 
حص  اجتماع   من فئ  100 درهم.

حص    500 غالب  هند  ايس دة 
اجتماع   من فئ  100 درهم.

 250 ا حسني  ا حنفي  ايس د 
حص  اجتماع   من فئ  100 درهم.

املدة : 99 سن .
ايتس ير : ايس دة هند غالب.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر.

باملركز  ايشرك   ملف  إلداع  تم 
ا ذه6ي يالستثمار بايدار ايب ضاء.

166 P

TRAMATLAS

SARL AU

رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : تكلمان مزارع الت 

ب6فراح الت مرححل حاد افران

تأسيس شرك  محدحدة املسؤحي   
جات ايشريك اي6ح د

ايتأسي�سي  ايقان6ن  حضع  تم 

جات  املسؤحي    محدحدة  يشرك  

عرفي  يعقد  تبعا  اي6ح د  ايشريك 

جات   2022 ماي   20 بتاريخ  مؤرخ 

ا خاص ات ايتاي   :

اسم  ايشرك   تأخذ   : ايتسم   

.TRAMATLAS

جات  املسؤحي    محدحدة  شرك  

ايشريك اي6ح د.

ا خاص   ايبضائع  نقل   : ايهدف 

ا خاصين  األشخاص  نقل  حغيرها، 

حغيرهم، اينقل ايس احي.

املقر  لقع   : االجتماعي  املقر 

مزارع  بتكلمان  يلشرك   االجتماعي 

الت ب6فراح الت مرححل حاد افران.

في ايشرك   مدة  حددت   :  املدة 

 99 سن .

 100.000  : االجتماعي  ايرأسمال 

1000 حص  من  درهم مقسم  على 

اي6احدة  يلحص   درهم   100 ق م  

على ايشكل ايتالي :

شع ب حسن : 1000 حص .

املذم6ع : 1000 حص .

عين بمقت�سى ايقان6ن   : ايتس ير 

غير  ملدة  مسيرا  يلشرك   األسا�سي 

حسن  شع ب   : ايس د  محدحدة 

 : رقم  اي6طن    يلبطاق   ا حامل 

.DA70622

بكتاب   تم   : ايقان6ني  اإللداع 

بأزرح  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   17 بتاريخ 

ايسذل ايتجاري و179.

167 P

MERA VERRE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رأسمايها 1100000 درهم
حي   112 رقم   : مقرها االجتماعي 

عبادي بريك  تمارة
جات  ايشرك   رأسمال  في  ايزيادة 

ايسذل ايتجاري رقم 57و127
تبعا ملا جاء في محضر ا ذمع ايعام 
االستثنائي باملقر االجتماعي بتاريخ  2 
ماي 2022 بتمارة قرر شركاء ايشرك  
املسماة  املحدحدة  املسؤحي    جات 

MERA VERRE ما للي :
ايزيادة في ايرأسمال ايشرك  من 
 1.100.000 إلى  درهم   100.000
 1.000.000 درهم حجيك بزيادة مبلغ 
درهم في رأسمال ايشرك  عن طريق 
 comptes courantes créditeurs
ا ذاري  ا حساب   des associes

يلشركاء.
اينظام  تح ين  جيك  عن  نتج 
 10000 بزيادة  يلشرك   األسا�سي 
اي6احدة  يلحص   درهم  بمئ   حص  
 11000 ا حصص  مجم6ع  ي صبح 

حص  مقسم  كايتالي :
ايسع دي  اينبي  عبد  ايس د 
ايهادي  حايس د عبد  حص    55000

ايسع دي 5500 حص .
تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  
ل6ن 6   8 بتاريخ  بتمارة  االبتدائ   

.D8298 2022 تحت رقم
168 P

شركة دلتا موطورز ش.م.م.
ايرأسمال االجتماعي 5.000.000 

درهم
ق د رفعه إلى 7.000.000 درهم

املقر االجتماعي : ملتقى شارع م6الي 
عبد ايعزيز حشارع سع د ايداحدي 

020 1، ايقن طرة
ايزيادة في ايرأسمال االجتماعي

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 ،2022 ل6ن 6   9 بتاريخ  االستثنائي 
املحدحدة  ايشرك   في  ايشركاء  قرر 
ش.م.م. م6ط6رز  ديتا  املسرحي   
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 املذك6رة أعاله زيادة مبلغ 2.000.000 
درهم في رأسمال ايشرك  يرفعه من 
 7.000.000 إلى  درهم   5.000.000
درهم، حجيك بإصدار 20.000 حص  
 100 فئ   من  جدلدة  اجتماع   
مرقم  من  اي6احدة،  يلحص   درهم 
اكتتب بأكملها   70.000 إلى   50.001
ححررت كل ا عن طرق إدماج حساب 

ايتأج ل من جدلد.
اكتتبت  ا ذدلدة  ا حصص 
حسب  كل  ايشركاء  على  ححزعت 
نسبته في رأسمال ايشرك  حجيك على 

اينح6 ايتالي :
بنسب   ا حراتي  سمير  ايس د 
بق م   اجتماع    حص    10.000

1.000.000 درهم.
بنسب   ا حراتي  هشام  ايس د 
بق م   اجتماع  ،  حص    10.000

1.000.000 درهم.
ا حصص  تخضع  س6ف 
ا ذدلدة  ذم ع  االجتماع   
حسيتم  ايتأسيس    ايق6انين  أحكام 

است عابها كا حصص ايقدلم .
ايفصلين  تعدلل  تم  يذيك  حتبعا 
ايق6انين  من  حايسابع  ايسادس 

ايتأسيس  .
تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ضبط 
املحكم  االبتدائ   بايقن طرة بتاريخ 

20 ل6ن 6 2022 تحت رقم 2512.
ملخص من أجل اينشر

ايتس ير

169 P

ATWAJIL TRANS
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة بمساهم حاحد
بتاريخ ايعرفي  يلعقد   تبعا 
ق6انين  حضع  تم   2022 ل6ن 6  و1   

ايشرك  جات املميزات ايتاي   :
.ATWAJIL TRANS :   ايتسم

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 
املسؤحي   املحدحدة بمساهم حاحد.

نقل ايبضائع  حساب   : امل6ض6ع 
ايغير.

نقل أشخاص عن ايغير.

حايدحلي  ذم ع  املحلي  اينقل 

ايبضائع ......ا خ.

شارع  حي ايفتح،   : املقر ايرئي�سي 
عمر املختار،زنق  29 رقم 28 ايع 6ن.

ايرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حص  من   1.000 درهم مقسم  إلى 

بايكامل  حتملكها  درهم   100 فئ  

ايس دة فاطم  لداس  .

تسير من طرف ايس دة   : اإلدارة 

فاطم  لداس  .

بكتاب   تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بايع 6ن 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

حتم تسذ لها بايسذل  7و2022/18 

 : رقم  ايتحل لي  رقم  تحت  ايتجاري 

. 2189

170 P

ALAYSA
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة بمساهم حاحد
بتاريخ ايعرفي  يلعقد   تبعا 

ق6انين  حضع  تم   2022 ل6ن 6  و1   

ايشرك  جات املميزات ايتاي   :

.ALAYSA :   ايتسم

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

املسؤحي   املحدحدة بمساهم حاحد.

امل6ض6ع : جم ع األنشط  املتعلق  

ا حل6يات  املقاهي،  باملطاعم، 

حاملخابز.

استيراد أي مادة تتعلق باملخابز، 

املطاعم حاملقاهي.

شراء، ب ع، استيراد حإصالح جم ع 

املطابخ  ايفنادق،  املطاعم،  معدات 

حاملخابز............ ا خ.
املقر ايرئي�سي : زنق  ايغردق ، رقم 

و، حي االسماعل  ، ايع 6ن.

ايرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حص  من   1.000 درهم مقسم  إلى 

بايكامل  حيملكها  درهم   100 فئ  

ايس د علي ايتباعي.

ايس د  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

علي ايتباعي.

بكتاب   تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بايع 6ن 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

حتم تسذ لها بايسذل   2022/1787

 : رقم  ايتحل لي  رقم  تحت  ايتجاري 

و 21 .

171 P

AIS MAROC
تعدلالت قان6ن  

اي6احد  املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم   2022 ل6ن 6   20 بتاريخ 

AIS MAROC« شرك  جات   « شرك  

املسؤحي   املحدحدة بمساهم حاحد، 

درهم   1.000.000 رأسمايها  ايبايغ 

 ،1 اي6كاي   تجزئ    : مقرها  حايكائن 
بل6ك D، رقم D 191، ايع 6ن، تقرر : 

ييشمل  ايشرك   نشاط  ت6س ع 

األنشط  ايتاي   :

أعمال  أعمال اإلشارات األفق  ، 

ترك ب  ايسالم ،  حمعدات  ايالفتات 

إعالن    الفتات  املرحر،  عالمات 

إشارات  تس6يق  تصن ع،  مضيئ ، 

حأعمال  ايطرق  حص ان   ايطرق   

ايص ان  ............... ا خ.

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بايع 6ن 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

 و2022/18.

172 P

EL GARGARAT TRANS
تعدلالت قان6ن  

اي6احد  املساهم  قرار  إثر  على 

بتاريخ 20 ل6ن 6 2022 ملساهم شرك  

شرك    »EL GARGARAT TRANS  «

بمساهم  املحدحدة  املسؤحي    جات 

 100.000 رأسمايها  ايبايغ  حاحد، 

مالر  شارع   : مقرها  حايكائن  درهم 
م6الي عبد هللا، ساح  ا حري ، رقم 

  مكرر، ايع 6ن،  تقرر : 

ييشمل  ايشرك   نشاط  ت6س ع 

األنشط  ايتاي   :

حمعا ذ   استخراج،  ايبحث، 

حاملعادن  األساس    املعادن  خامات 

جم ع  ايصناع  ،  حاملعادن  ايثم ن  

األنشط  املتعلق  بصناع  املعادن، 

جات  املعدن    امل6اد  استخراج 

ايصلب  أح ايسائل   األصل ايطب عي، 

حإنتاج  ايرمال  استغالل  ايغازي ،  أح 

حايتس6يق  االستغالل  مك6ناتها، 

حايت6زيع استيراد حتصدلر جم ع م6اد 

لتعلق  ما  حكل  حمك6ناتها  االسمنت 

بصناع  االسمنت ....... إ خ.

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايضبط باملحكم  االبتدائ   بايع 6ن 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

وو2022/18.

173 P

OUADNOUN ENERGY

تعدلالت قان6ن  
اي6احد  املساهم  قرار  إثر  على 

2022 ملساهم شرك   26 ماي  بتاريخ 

OUADNOUN ENERGY« شرك    «

بمساهم  املحدحدة  املسؤحي    جات 

 100.000 رأسمايها  ايبايغ  حاحد، 

درهم حايكائن مقرها : زنق  ايسمراء، 

رقم 18، حي اإلداري ، ايع 6ن، تقرر : 

ييشمل  ايشرك   نشاط  ت6س ع 

األنشط  ايتاي   :

املدن  ،  حايهندس   ايبناء  أعمال 

ايصرف  أعمال  عم6م  ،  أشغال 

ايصرف  اينجارة،  أعمال  ايصحي، 

ايصحي حت6فير م اه ايشرب، ايطرق، 

أعمال  ايرئيس    ايبناء  م6اقع 

ايتجارة  ايت6زيع،  بأن6اعها،  ايص ان  

اي6طن   حايدحي  .........ا خ .

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايضبط باملحكم  االبتدائ   بايع 6ن 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

6و2022/18.

174 P
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NORNOW
تعدلالت قان6ن  

اي6احد  املساهم  قرار  إثر  على 
2022 ملساهم شرك  26 ماي   بتاريخ 
»NORNOW« شرك  جات املسؤحي   
ايبايغ  حاحد،  بمساهم  املحدحدة 
حايكائن  درهم   100.000 رأسمايها 
حي   ،18 رقم  اكف6ل،  زنق    : مقرها 

خط ايرمل  1، ايع 6ن،  تقرر : 
ييشمل  ايشرك   نشاط  ت6س ع 

األنشط  ايتاي   :
نقل حكراء جم ع املركبات حاآلالت 

حجم ع م6اد ايبناء.
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بايع 6ن 
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

2و2022/18.
175 P

MORE JOBS
تعدلالت قان6ن  

اي6احد  املساهم  قرار  إثر  على 
2022 ملساهم شرك  ل6ن 6   8  بتاريخ 
جات  شرك    »MORE JOBS«
املسؤحي   املحدحدة بمساهم حاحد، 
درهم   100.000 رأسمايها  ايبايغ 
حايكائن مقرها : زنق  اكف6ل، رقم 28، 

حي خط ايرمل  1، ايع 6ن،  تقرر : 
1000 حص  حهي مجم6ع  تف6يت 
ا حصص ايس د شع ب عزحز يفائدة 

ايس د عمر ايكسدي.
ايكسدي  عمر  ايس د  تع ين 

كمسير حح د يلشرك .
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بايع 6ن 
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

8و2022/18.
176 P

SOGEOUS MAROC شركة
رأسمايها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 0و ايشق  
8 شارع م6الي احمد اي6ك لي ايرباط

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
يلشرك  املؤرخ في 9 ماي 2022 تمت 

املصادق  على ماللي :

حل املسبق يلشرك .
اس مح  محمد  ايس د  تع ين 

مصف ا يلشرك .
تحدلد مقر ايتصف   في عمارة 0و 
8 شارع م6الي احمد اي6ك لي  ايشق  

ايرباط.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

2022 تحت رقم 5 1256.
177 P

3DC
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها االجتماعي : ايطابق 
األر�سي، رقم و105 مجم6ع  األحد، 

حي اينهض  1، ايرباط
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
اتخاج  تم   2020 ماي  في    املؤرخ 

ايقرارات ايتاي   :
قرار رقم 1 : ايذي لنص على ماللي:
  نقل مقر ايشرك  من عمارة 0و، 
زنق  م6الي احمد ي6ك لي،   ،8 شق  
األر�سي،  ايطابق  إلى  ايرباط  حسان 
حي  األحمد،  مجم6ع   و105  رقم 

اينهض  1، ايرباط.
قرار رقم 2 : ايذي لنص على ماللي : 

تعدلل اينظام األسا�سي يلشرك .
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي   :
بند رقم   : ايذي لنص على ماللي 
: تحدلد عن6ان مقر ايشرك  »ايطابق 
و105 مجم6ع  األحد،  األر�سي، رقم 

حي اينهض  1، ايرباط«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ ايب ضاء  بايدار   ايتجاري  
في  ايتق  د  رقم   2022 أبريل   21

ايسذل ايتجاري : 6291و1.
178 P

SOCIETE SALA CASH
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بعض  تغ ير  تم   ،2022 فبرالر   16
 SALA CASH ايشرك   خصائص 

SARL AU كايتالي :

ف دالي  يسرى  ايس دة  ف6تت 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  
حصصها  جم ع   KB12222و رقم 
1000 حص  إلى  االجتماع   حقدرها 
ايس د امين ممدحح ا حامل يبطاق  
.AB272091 ايتعريف اي6طن   رقم

ف دالي  يسرى  ايس دة  استقاي  
من منصبها كمسيرة يلشرك .

تع ين ايس د امين ممدحح مسير 
جدلد يلشرك  ملدة غير محدحدة.

أيف  مائ    : ايشرك   رأسمال 
 1000 إلى  مقسم   درهم   100.000
 (100( حص  ق م  كل حاحدة مائ  
حم6زع   بايكامل  تحريرها  تم  درهم 

كما للي :
 1000  : ممدحح  امين  ايس د 

حص .
املذم6ع : 1000 حص .

من  ح  1   7  ،6 ايفص6ل  تغ ير 
ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

بمكتب  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايسذل ايتجاري يلمحكم  االبتدائ   

بسال تحت رقم و909و.
قصد اينشر حاإلعالن

179 P

شركة أحمد بودراع إموبليير
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

رأسمايها 600.و5  درهم
مقرها االجتماعي بايدار ايب ضاء

رقم 8 ،زنق   ، حي ايسعادة، ايحي 
ا حسني، ايدار ايب ضاء

ايسذل ايتجاري رقم : 7وو165 
ايدار ايب ضاء

انتقال حصص اجتماع   حتع ين 
مسيرلن

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املنعقد بتاريخ 20 لنالر 2012، تمت 

املصادق  على :
أحمد  ب6دراع  ايس د  حفاة  بعد 
حح د  حمسير  شريك  هللا،  رحمه 
ش.ج.م.م.  ب6دراع  أحمد  يشرك  
ص6دق على انتقال حصص املرح6م 
ب6دراع أحمد أي  26  حص  يفائدة 

حرثته على اينح6 ايتالي :

بطاق   عادل،  ب6دراع  ايس د 

 678  :  BKو0112و رقم  حطن   

حص .

ايس د ب6دراع كريم، بطاق  حطن   
رقم BK1 0267 : 678 حص .

بطاق   عثمان،  ب6دراع  ايس د 

 678  :  BK65696و رقم  حطن   

حص .

بطاق   صل ح ،  ب6دراع  ايس دة 

0 و   :  BK199265 رقم  حطن   

حص .

بطاق   زهيرة،  ب6دراع  ايس دة 

0 و    :  BK12866و رقم  حطن   

حص .

بطاق   مشراني،  فاطم   ايس دة 

 266  :  BK121160 رقم  حطن   

حص .

بطاق   خل قي،  سم    ايس دة 

حطن   رقم BE87016 : 266 حص .

ايس د ب6دراع محمد، 678 حص .

ايس د ب6دراع هذر : 0 و حص .

املذم6ع :  26  حص .

حبعد هذا االنتقال، أصبح رأسمال 

إلى  درهم مقسم  600.و5   ايشرك  

6و5  حص  على ايشكل ايتالي :

ايس د عادل ب6دراع :  81 حص .

ايس د كريم ب6دراع :  81 حص .

 678  : ب6دراع  عثمان  ايس د 

حص .

0 و   : ب6دراع  صل ح   ايس دة 

حص .

ايس دة زهيرة ب6دراع : 0 و حص .

 266  : مشراني  فاطم   ايس دة 

حص .

 266  : خل قي  سم    ايس دة 

حص .

ايس د محمد ب6دراع : 678 حص .

ايس دة هذر ب6دراع : 0 و حص .

أي ما مجم6عه : 6و5  حص .

تع ين مسيرلن يلشرك  حملدة غير 

محددة.

ا حامل  ب6دراع،  عادل  ايس د 

 ،BKو0112و يلبطاق  اي6طن   رقم 

املزداد بتاريخ 8 أغسطس و198.
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ايس د كريم ب6دراع، املزداد بتاريخ 

7 أغسطس 1976، ا حامل يلبطاق  

.BK1 0267 اي6طن   رقم

تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

ايب ضاء بتاريخ 0و لنالر 2012 تحت 
رقم  9186 .

180 P

شركة أحمد بودراع إموبليير
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

رأسمايها 600.و5  درهم

مقرها االجتماعي بايدار ايب ضاء
رقم 8 ، زنق   ، حي ايسعادة ايحي 

ا حسني، ايدار ايب ضاء

 ايسذل ايتجاري رقم 7وو165/

ايدار ايب ضاء

تف6يت حصص اجتماع  
بتاريخ مؤرخ  عقد   بمقت�سى 

5 مارس 2012، تم تف6يت ا حصص 

ايتاي   :

من طرف ايس دة صل ح  ب6دراع، 

 BKو0112و رقم  حطن    بطاق  

حايس دة زهيرة ب6دراع، بطاق  حطن   
حص )   680(  BK12866و رقم 

يفائدة :

بطاق   عادل،  ب6دراع  ايس د 

 227  :  BKو0112و رقم  حطن   

حص .

ايس د ب6دراع كريم، بطاق  حطن   
رقم BK1 0267 : 227 حص .

بطاق   عثمان،  ب6دراع  ايس د 

 226  :  BK65696و رقم  حطن   

حص .

مقسم  ايشرك   رأسمال  أصبح 

كما للي :

 10 1  : ب6دراع  عادل  ايس د 

حص .

ايس د كريم ب6دراع : 1 10 حص .

 90  : ب6دراع  عثمان  ايس د 

حص .

 266  : مشراني  فاطم   ايس دة 

حص .

 266  : خل قي  سم    ايس دة 

حص .

ايس د محمد ب6دراع : 678 حص .

ايس دة هاجر ب6دراع : 0 و حص .

املذم6ع : 6و5  حص .

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

ايب ضاء بتاريخ 29ديسمبر 2015.

181 P

شركة أحمد بودراع إموبليير
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

رأسمايها 600.و5  درهم

مقرها االجتماعي بايدار ايب ضاء

رقم 8 ، زنق   ، حي ايسعادة ايحي 

ا حسني، ايدار ايب ضاء

 ايسذل ايتجاري رقم 7وو165/

ايدار ايب ضاء

تف6يت حصص اجتماع  
بتاريخ مؤرخ  عقد   بمقت�سى 

ايشركاء  صادق  فبرالر  201،   18

ا حصص  تف6يت  على  باإلجماع 

ايتاي   :

من طرف ايس دة سم   خل قي، 

 266   BE87106 بطاق  حطن   رقم 

 678 محمد  ب6دراع  حايس د  حص  

0 و  هذر  ب6دراع  حاآلنس   حص  

ايس دة  طرف  من  ممثلين  حص  

سم   خل قي، يفائدة :

بطاق   عادل،  ب6دراع  ايس د 

78و   :  BKو0112و رقم  حطن   

حص .

ايس د ب6دراع كريم، بطاق  حطن   

رقم BK1 0267 : 78و حص .

بطاق   عثمان،  ب6دراع  ايس د 

78و   :  BK65696و رقم  حطن   

حص .

بطاق   مشراني  فاطم   ايس دة 

حطن   رقم BK121160 : 150 حص  

بعد ايتف6يتات املذك6رة أعاله أصبح 

رأسمال ايشرك  مقسم كايتالي :

 1 19  : ب6دراع  عادل  ايس د 

حص .

ايس د كريم ب6دراع : 19 1 حص .

 1282  : ب6دراع  عثمان  ايس د 

حص .

  16  : مشراني  فاطم   ايس دة 

حص .

املقر  نقل  ايشركاء  قرر  كما 

االجتماعي يلشرك  من حي ايسعادة، 
ايدار    8 زنق    رقم  ايحي ا حسني، 

ايب ضاء، إلى ايعن6ان ايتالي : املنطق  
 ،5 رقم  ا ذزء    ،1 حفاق  ايصناع  ، 

اي6يف  ايدار ايب ضاء.

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

2016 تحت  2 فبرالر  ايب ضاء بتاريخ 
رقم   9 59.
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 دل6ان االستاجة صباح ط6ك م6ثق  بايرباط
9و شارع رحال املسك ني ايطابق االحل

STE BMCI LEASING
.S.A

CAPITAL : 80.000.000 dhs

 SIEGE : CASABLANCA LA

 COLLINE II LOT N°3 SIDI

MAAROUF

االدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 

 BMCI االسم  املذه6ي   يلشرك  

مارس   8 بتاريخ  املنعقد   ،LEASING

ضمن  حضعه  تم  حايذي   ،2022

سذالت دل6ان االستاجة صباح ط6ك 

م6ثق  بايدارايب ضاء بتاريخ 29 أبريل 

2022، تم ما للي :

تجدلد ايتف6يض مهام حصالح ات 

عام  كمدلر  اشماع6  محمد  ايس د 

يلشرك  ملدة و سن6ات.

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  كتاب  

ل6ن 6   16 بتاريخ  بايدارايب ضاء 

2022، تحت رقم 827970.
اإللداع حاينشر

االستاجة صباح ط6ك
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دل6ان االستاجة صباح ط6ك م6ثق  بايرباط
9و شارع رحال املسك ني ايطابق االحل

STE FONCIERE DES PIERRES
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة.
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
م6ثق   ط6ك  صباح  االستاجة 
أبريل   29 بتاريخ  بايدارايب ضاء 
ا ذمع   محضر  تحرير  تم   ،2022
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي   ايعام 
27 ماي 2022 يشرك  جات املسؤحي   
 FONCIERE DES PIERRES املحدحدة
حجات ايرأسمال 20.000.000 درهم، 
و1  بايدارايب ضاء  االجتماعي  حاملقر 
االيب  اقام   املذاطي  احمد  زنق  
املعاريف  حي   8 رقم  االحل  ايطابق 

حايذي بمقتضاه تم :
االجتماعي  ايغرض  ت6س ع 
حإدارة  تشغ ل   : ييشمل  يلشرك  
شراء،  حا خدمات،  ايبنزلن  محطات 
ب ع حت6زيع اي6ق6د حايه درحكاب6نات 
حجم ع  مشتقاته  حكل  حايه درحجين 
امل6اد حاالكسس6ارات ايصغيرة حقطع 

غ ار ايس ارات.
اي6ق6د  حاستيراد  نقل 
حايه درحجين  ايه درحكارب6نات 
امل6اد  حجم ع  مشتقاته  حكل 
حاإلكسس6ارات ايصغيرة حقطع غ ار 

ايس ارات.
ايعربات،  ص ان   حأعمال  غسل 
م كان كا  حإصالحها،  حاالطارات  ب ع 

ايس ارات حكهرباء ايس ارات.
ايق ام بأنشط  املطاعم حايتم6ين 
املشرحبات  ب ع  االطعم ،  تقدلم 
ا ذاهزة  حاالطباق  املعذنات  حا خبز 

يلحمل أح استهالكها في امل6قع.
ايقان6ن  من   2 ايفصل  تعدلل 

األسا�سي يلشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بايدارايب ضاء 

2022، تحت رقم 827971.
ياللداع حاينشر

االستاجة صباح ط6ك
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دل6ان االستاجة صباح ط6ك م6ثق  بايرباط

9و شارع رحال املسك ني ايطابق االحل

STE  RIAD  EL MENZAH
SARL

CAPITAL : 484.000 dhs

  SIEGE SOCIAL : CASABLANCA

46 RUE DE CONTENAC

RC N° : 141691

IF N° : 2500580

ICE N° : 000165171000055

بمقت�سى عقد رسمي تلقاه االستاج 

بايدارايب ضاء  م6ثق  حذري  محمد 

بتاريخ 6 حو1 ل6ن 6 2017، تم تحرير 

االستثنائي  ايعام  ا ذمع   محضر 

املحدحدة  مسؤحي    جات  يشرك  

RIAD EL MENZAH ، تم بمقتضاه :

معالن  ايزيادة في رأسمال ايشرك  

  8 .000 الى  درهم  000. 8و  من 

درهم.

معالن  ايتقس م ا ذدلد يرأسمال 

ايشرك .

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  كتاب  

 2017 ل6ي 6   2 بتاريخ  بايدارايب ضاء 

تحت رقم 9569و006.

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 

م6ثق   ط6ك  صباح  االستاجة 

بايدارايب ضاء بتاريخ 27 ماي 2021، 

ايعام  ا ذمع  محضر  تحرير  تم 

املسؤحي    جات  يشرك   االستثنائي 

RIAD EL MENZEH، حتم  املحدحدة 

االجماع بمقتضاه على ما للي :

املصطفى   ايس د  حفاة   معالن  

ساجد شريك مسير حت6زيع حصصه 

على حرثته.

معالن  ايتقس م ا ذدلد يرأسمال 

ايشرك .

تأك د كل من ايسادة كريم ساجد 

ل6سف ساجد حعمر ساجد كمسيرلن 

يلشرك  ملدة غير محدحدة.

من  ح 1  ح7   6 ايفص6ل  تح ين 

ايقان6ن األسا�سي.

ايقان6ن  تعدلل  على  املصادق  

األسا�سي. 

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 

م6ثق   ط6ك  صباح  االستاجة 

بايدارايب ضاء بتاريخ 27 ماي 2021، 

2021، تم تح ين اينظام  ح10 ل6ن 6 

املسؤحي    جات  يلشرك   األسا�سي 

.riad el menzah املحدحدة

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  كتاب  

بايدارايب ضاء بتاريخ 8 ل6ي 6 2021، 

تحت رقم 786128.
ياللداع حاينشر

االستاجة صباح ط6ك
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ائتمان   أسفار ك6نا�سي

مقرها االجتماعي : شق  رقم   جنان اينهض  

1 ايرباط

ايهاتف : 7.72.97.60و.05

ايهاتف اينقال : 7و.و . 06.62.7

STE YAZIN
sarl

 تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة.

.YAZIN SARL : ايلقب االجتماعي

برني  خدلج   ايس دة   : ايشركاء 

ب.ح.ط. A50770 .... 600 سهم.

ب.ح..ط  عراقي  كريم  ايس د 

77050وA ....... 600 سهم.
املسيرة : ايس دة خدلج  برني.

رأسمال : 100.000 درهم.

اينشاط : مقهى.

ايعن6ان : تجزئ  اينس م رقم 15، 

ايطابق االر�سي اقام   و،  محل رقم 

ادم 1 تامسنا.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بتمارة ل6م 7 ل6ن 6 2022، 

ايتجاري  ايسذل   ،1187 رقم  تحت 

رقم و650و1.

186 P

STE JOUMA INVEST
SARL

شرك  جات مسؤحي    محدحدة
تأسيس شرك 

األسا�سي  اينظام   بمقت�سى 
حعقد   ،2022 ماي   6 يشرك  بتاريخ 
 (ACTE D’APPORT( املساهم  
املحرر بتاريخ 26 ماي 2022، حتقرير 
 commissariat( املحاسب  ا خبير 
تأسيس شرك   تم   ،  (aux apports
)طبقا  املحدحدة  املس6ؤي    جات 
يلفصل 161bis-II من ايقان6ن ايعام 

يلضرائب) با خصائص ايتاي   :
.STE JOUMA INVEST :   ايتسم
تم تحدلد   : ايرأسمال االجتماعي 
  8.172.800 في  ايشرك   رأسمال 
حص     81.728 درهم مقسم  على 
درهم يلحص  اي6احدة،   100 بق م  
ب6اسط   بايكامل  حمحررة  مكتتب  
يلفصل  )طبقا  ايع ن  ،  املساهم  
ايعام  ايقان6ن  من   161BIS-II
 SUITE A L’APPORT(.(يلضرائب
 DU TERRAIN OBJET DU TITRE

.(FONCIER N°90 و/C
مقسم  االجتماعي  ايرأسمال 

كايتالي :
...  2 .2و  ايس دة أم ن  ج6هر 

حص .
 71.02  ... ايس دة خدحج غراب  

حص .
ايس دة فاطم  ج6هر ...  2 .2و 

حص .
...  2 .2و  ايس دة راق   ج6هر  

حص .
 6 .8 8  ... ايس د  حسن  ج6هر 

حص .
ايس دة خدلج  ج6هر ...  2 .2و 

حص .
 6 .8 8  ... ج6هر  ايس د رش د  

حص .
...  2 .2و  ايس دة بشرى ج6هر 

حص .
ايس د ابراه م  ج6هر ... 8 8. 6 

حص .

 6562  ... ج6هر  أم ن   ايس دة 

حص .

ايس دة يط ف  خنجاري .... و05  

حص .

ايس دة شريف  ج6هر .....  6562 

حص .

 ... ج6هر  يرحمان  عبدا  ايس د 

 12.و1 حص .

 6562   .... م6ن ا ج6هر  ايس دة 

حص .

 17.177  ..... منير  ايس د محمد  

حص . 

املقر االجتماعي : زنق  سم   اقام  

 22 ايطابق ا خامس رقم  و  شهرزاد 

ايدارايب ضاء.

االستثمار   : االجتماعي  ايهدف 

ايعقاري بجم ع أشكايه.

شراء حب ع االر�سي حاملباني.

أشغال ايبناء.

شراء حب ع االرا�سي كما هي أح بعد 

ته ئتها.

ايعمل ات  جم ع  عام   حبصف  

ايتي يها هدف مباشر اح غير مباشر 

بهدف ايشرك .

ايتس ير : تم تع ين ايس دة ام ن  

ج6هر حايس د محمد منير كمسيرلن 

يلشرك  ملدة غير محدحدة.

املشترك  بايت6ق ع  تلتزم  ايشرك  

يلس دة أم ن  ج6هر حايس د محمد 

منير.

99 سن  من تاريخ تسذ ل   : املدة 

ايشرك  بايسذل ايتجاري.

فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  

كل  من  ديسمبر  1و  في  حتنتهي  لنالر 

سن .

بايسذل  ايشرك   تسذ ل  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايتجاري 

ل6ن 6  بتاريخ  1  بايدارايب ضاء 

2022، تحت رقم 6567 5.
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 STE ADOUMI NEGOCE
SARL AU

االستثنائي  ايعام  يلذمع  تبعا 
جات   ،ADOUMI NEGOCE يشرك  
حح د  بشريك  محدحدة  مسؤحي   
بفاس بتاريخ 10 ل6ن 6 2022، أفرزت 

ايقرارات ايتاي   :
ايفسخ املسبق يلشرك .

كمقر  االجتماعي  املقر  تحدلد 
ايتصف  .

تع ين ايس دة سعد زهرة كمصفي 
يلشرك .

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بفاس،  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
ل6ن 6   20 بتاريخ  9و26  رقم  تحت 

.2022
مدلر ايشرك 

ايس دة سعد زهرة
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 STE  DECO BOULAJOUL
EVENT

رأسمايها : 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : سعادة   ب رقم 

226 محام د مراكش 
بتاريخ   ايعرفي  ايعقد  بمقت�سى    
تمت  بمراكش،   2022 ل6ن 6  فاتح 
األسا�سي  ايقان6ن  على  املصادق  
املحدحدة   املسؤحي    جات  يلشرك  
ا خصائص  جات  حح د  يشريك 

ايتاي   :
شرك  دلك6   : ايلقب اإلجتماعي   
 SOCIETE ‘‘DECO  ب6يعذ6ل الف نت

.‘‘BOULAJOUL EVENT
ايشرك    : ايقان6ن    ايصف  
يشريك  املحدحدة  املسؤحي    جات 

حح د. 
املقر اإلجتماعي: سعادة   ب رقم 

226 محام د مراكش.    
املــــــــــــــــدة:  99 سن . 

املفرحشات   : اإلجتماعي  ايهدف 
إدارة  حمقاحل  بايتفص ل  )تاجر) 
)األحداث).  ا خدم   عمل ات 
 100.000  : اإلجتماعي  ايرأسمال 
حـص    1000 إلى  مـ6زعـ   درهم 

درهم    100 فئـ    من  اجتماع   

اي6ح د  يلشريك  مسندة  يل6احدة 

ايس د ابراه م ب6يعذ6ل على اينح6 

ايتالي:

                                        1000 ايس د ابراه م ب6يعذ6ل   

حص  إجتماع  .

ايتس ير : تسير ايشرك   من  طرف 

ابراه م  ايس د  اي6ح د  ايشريك 

بأكبر  ملدة غير محدحدة   ب6يعذ6ل  

عدد من ايصالح ات. 

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايضبط يلمحكم  ايتجاري  بمراكش 

ح جيك بتاريخ   17 ل6ن 6 2022   تحت  
رقم اإللداع   2 69و1. 

ايتجاري  بايسذل  تق  دها  حتم 

تحت رقم و12660.

189 P

عقد التسيير الحر
 SOCIETE      شرك    جي با ج ش.م.م

جات  شرك    GI.PA.GE S.A.R.L

مقرها  حايكائن  املحدحدة  املسؤحي   

باب دكاي  درب   10 االجتماعي برقم 

املق دة بايسذل  تيزحكارين مراكش، 

 61077 ايتجاري بمراكش تحت رقم 

 Pascal ايس د    حاملمثل  من طرف 

أصلها  بكراء  قامت     .   ELLENA

ايتجاري في إطار عقد ايتس ير ا حر 

 maison« ايض اف   بدار  املتعلق  ح 
رقم  بمراكش،  ايكائن    »d’hôtes

تيزحكارين  درب  دكاي   باب   10

  »OASIS 31 SARL«    يفائدة  شرك

بمراكش  ايتجاري  بايسذل  املق دة 

من  املسيرة  ح  رقم90201   تحت 

 Mr. Antonio Javier ايس د   : طرف 

لضم   .IBANEZ PALOMEQUE

املادل   ايعناصر  ا حر  ايتس ير   هذا 

ح املعن6ي  يألصل ايتجاري. حمدة هذا 

ايتس ير ا حر هي ثالث سن6ات قابل  

يلتجدلد  ابتداءا من تاريخ فاتح ل6ن 6 

2022، حايذي س متد الى غال   فاتح 

ل6ن 6 2025.
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 SETE R 2 C RESTAURATION 
 COLLECTIVE

CONTINENTALE
رأسمايها :  10.000درهم

املقر اإلجتماعي : 10 طريق حاد 
املخازن اقام  يفراحق شق  6 جليز  

مراكش 
بتاريخ  ايعرفي  ايعقد  بمقت�سى    
تمت  بمراكش   ،2010 فبرالر   8
األسا�سي  ايقان6ن  على  املصادق  
املحدحدة  املسؤحي    جات  يلشرك  
ا خصائص  جات  حح د   يشريك 

ايتاي   :
 2 ر  شرك   اإلجتماعي  ايلقب 
ك6ي كت ف  ريست6راس 6ن  س 

ك6نتين6نتال . 
ايشرك    : ايقان6ن    ايصف  
يشريك  املحدحدة  املسؤحي    جات 

حاحد. 
حاد  طريق   10 اإلجتماعي:  املقر 
املخازن اقام  يفراحق شق  6 جليز ، 

مراكش.    
املــــــــــــــــدة:  99 سن  

ايهدف اإلجتماعي : 
مطعم  ايطعام،  تقدلم  متعهد 

حتقدلم ا خدم  .
 10.000  : اإلجتماعي  ايرأسمال 
حـص     100 إلى  مـ6زعـ   درهم 
درهم     100 فئـ    من  اجتماع   
اي6ح د  يلشريك  مسندة  يل6احدة 

على اينح6 ايتالي :
                                         100 أح6د  بن  خل ل  ايس د 

حص  إجتماع  .
ايتس ير : تسير ايشرك   من  طرف 
بن  خل ل  ايس د  اي6ح د   ايشريك 
أح6د ملدة غير محدحدة  بأكبر عدد من 

ايصالح ات. 
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط يلمحكم  ايتجاري  بمراكش 
ح جيك بتاريخ  9 مارس 2010،    تحت  

رقم اإللداع   282296.  
ايتجاري  بايسذل  تق  دها  حتم 

تحت رقم 59و1 .
191 P

STE SESA LOGISTIC
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

بشريك حح د

اعالن متعدد ايقرارات
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 10 ل6ن 6 2022 تم :

تحدلد اينشاط ايتجاري يلشرك  :

نقل ايبضائع على حساب ايغير.
صبري  دي ل   ايس دة  تع ين 

كمسيرة يلشرك  ملدة غير محدحدة.

األسا�سي  ايقان6ن  ص اغ   إعادة 

يلشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  بايع 6ن  االبتدائ   

2022، تحت رقم 1862/22.

192 P

STE LA MAROCAINE 

 DES SERVICES MALAK 

 SERVICES
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

بشريك حح د
رأسمايها : 100.000 درهم

سذل تجار ي رقم : 161169 ايرباط

تمت   ،2022 ل6ن 6   8 بتاريخ 

يشرك  األسا�سي  اينظام   ص اغ  

 STE  LA MAROCAINE DES

 SERVICES MALAK SERVUCES

محدحدة  شرك    ،SARL AU

اي6ح د،  ايشريك  جات  املسؤحي   
مقرها  درهما،   100.000 رأسمايها 

االجتماعي :

 8 رقم  شق   0و  بعمارة  ت6طين   
حسان  ي6ك لي  احمد  م6الي  زنق  

ايرباط.

ايقنصل    ا خدمات   : امل6ض6ع 

االستشاري .

ايس دة ام ن    : ايشريك اي6ح د 

ايهادي، مغرب   ا ذنس  ، مزدادة في 

أبريل  198 بسال تابريكت سال،   28

اي6ط ن  ايتعريف  يلبطاق   حامل  
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بايحي  ساكن    ،AB و1 26و  رقم   
5 حي ايسالم  ايعسكري ا ذدلد رقم 
غير  ملدة  ايشرك   تس ير  سال.ف6ض 

محددة ل :
حامل   ايهادي  ام ن   ايس دة 
رقم  اي6ط ن   ايتعريف  يلبطاق  

.AB و1 26و
بايسذل  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايتجاري 
تحت   ،2022 ل6ن 6   22 في  بايرباط 

رقم 125720.
193 P

STE ONSSY GROUP
 SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : 45 AV DE FRANCE APPT

N°8 AGDAL RABAT
تأسيس شرك 

بتاريخ محرر  عرفي  عقد   حسب 
بتاريخ  حمسذل   ،2022 ماي   11  
اينظام  انشاء  تم   ،2022 ماي   19
املس6ؤي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة با خصائص ايتاي   :
 STE ONSSY GROUP :   ايتسم

.SARL
املدة : 99 سن  ابتداء من تسذ ل 

ايشرك  في ايسذل ايتجاري.
جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  

املسؤحي   املحدحدة.
ايغرض : املنص  ايرق م ، منص  
عام  حبشكل  االيكترحن    ايتجارة 
املاي    ايتجاري   ايعمل ات  جم ع 

ايصناع  .
املنق6ي  حغير املنق6ي  ايتي ترتبط 
يغرض  مباشرة  غير  أح  مباشرة 
اح  مماثل  غرض  أي  أح  اجتماعي 
نشاط  أح  ايتن م   يتعزيز  جات صل  

إجتماعي.
5  شارع فرنسا   : املقر االجتماعي 

شق  رقم 8 اكدال ايرباط.
درهم   100.000  : ايرأسمال 
مقسم  الى 1000 حص  بق م  100 
درهم يكل حص  كلها مكتتب  حمحررة 

حم6زع  على ايشركاء :

0 و حص  يس دة كام ل ا  عمارة.

0وو حص  يس د حم6مي حمزة.

0وو حص  يس د ايكرط ط منير.

حمزة  حم6مي  ايس د   : ايتس ير 

حايس دة كام ل ا عمارة.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   26 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

 : رقم  ايتجاري  بايسذل   ،2022

.160561
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 STE TRACORENOV

SARL

رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 15 شارع االبطال 

شق  رقم   اكدال ايرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بم6جب 

شرك    ،  TRACORENOV شرك  

و1  بتاريخ  محدحدة  مسؤحي    جات 

ماي 2022. جات املميزات ايتاي   :

االشغال املتن6ع  اح ايبناء.

من  مك6ن  ايشرك   رأسمال 

 1000 الى  مقسم  درهم   100.000

يلحص   درهم   100 فئ   من  حص  

اي6احدة مقسم  على ايشكل ايتالي :

 500  .. ايس د عبد اينبي ايت6ن�سي 

حص .

 500  .... زادا  ا حق  عبد  ايس د 

حص .

محددة  غير  ملدة  مسيرة  ايشرك  

من طرف ايس د عبد اينبي ايت6ن�سي 

حايس د عبد ا حق زادا.

سن    99 مدة ايشرك  محددة في 

ابتداء من تاريخ تسذ لها في ايسذل 

ايتجاري.

باملحكم   ايشرك   تسذ ل  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

2022 حتحت رقم 161087.

195 P

 STE LOG FIANELAM TRANS
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
بشريك حح د
تأسيس شرك 

تسذ له  تم  عرفي  عقد  إثر  على 
تم   ،2022 ل6ن 6   20 بايرباط بتاريخ  
»ي6ك  حضع اينظام األسا�سي يشرك  
ف انلم ترنس« شرك  جات املسؤحي   
محدحدة بشريك حح د. جات املميزات 

ايتاي   :
جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  

املسؤحي   املحدحدة بشريك حح د.
دحار الت حم6   : املقر االجتماعي 

ايصغير مرش6ش ايرماني.
 LOG ايتس م  : ي6ك ف انلم ترنس

.FIANELAM TRANS
اينقل   : ه6  االجتماعي  ايغرض 

اي6طني حايعايمي يلبضائع.
عم ل في اينقل اي6طني حايعايمي 

يلبضائع.
ايبري  باينقل  املتعلق   خدمات 

يلبضائع.
املدة : 99 سن  ابتداء من تأسيس 

ايشرك .
ايسن  االجتماع   : تبدأ من فاتح 
دلمسبر من كل  1و  لنالر حتنتهي ل6م 
سن  ماعدا ايسن  االحلى تبتدأ بتاريخ 

ت6ق ع قان6ن ايشرك .
في  محدد   : االجتماعي  ايرأسمال 
 1000 الى  مقسم  درهم   100.000
حص  اجتماع   من فئ  100 درهما 

كل حاحدة.
على  تت6زع  رأسمال   حصص 

ايشكل ايتالي :
 1000 ايرحاسلي  مراد  ايس د 

حص  اجتماع  .
: تم اسناد مهام ايتس ير  ايتس ير 
كمسير  ايرحاسلي  مراد  ايس د  الى 

حح د ملدة غير محدحدة.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بايرماني 
رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

.19
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CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN
HOMMANI

 SOUK AL ARBAA DU GHARB
TEL : 05.37.90.29.78
GSM : 06.61.25.96.46

 STE PHARMACIE SALAM
 2M

SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

بشرك حح د
 SIEGE : LOTISSEMENT SALAMA

2 N°895 BIS KSAR EL KEBIR
RC N° : 3413

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى    
بايقصر  حاملسذل   2022 ماي   27
تم   ،2022 ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايكبير 
حضع ايقان6ن األسا�سي يشرك  جات 
حح د،  بشريك  املحدحدة  املسؤحي   
 ،  PHARMACIE SALAMA 2M
ح ث ما للي :  تأسيس يشرك  تحمل 

ا خصائص ايتاي   :
 PHARMACIE  : ايتسم   

.SALAMA 2M
جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

مسؤحي   محدحدة بشريك حح د.
رأسمال : حدد في 100.000 درهم 
قسم  اجتماع     1000 مقسم  الى 

من فئ  100 درهم يفائدة :
 1000  .. طارق  ايدخلي  ايس د 

حص .
ايهدف : ص دي  .

املقر االجتماعي : تجزئ  ايسالم  2 
رقم 895 مكرر ايقصر ايكبير.

املــــــــــــــــدة:  99 سن . 
ايدخلي  ايس د  عين   : ايتس ير 
مسير   GM1بطاقته  798و طارق 

اي6ح د يلشرك .
تم اإللداع ايقان6ني مع ايتسذ ل 
بايسذل ايتجاري تم بكتاب  ايضبط 
ايكبير  بايقصر  االبتدائ    باملحكم  
رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   22 بتاريخ 
 17 بايسذل اإللداع ح99و بايسذل 

ايترت بي حو1 و بايسذل ايتحل لي.
197 P
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STE AGRI LAFKIHI
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
بشريك حح د

 ADRESSE : DOUAR HRAID
 SOUK TLET EL GHARB SOUK

EL ARBAA
RC N°  / 26405

عام  جمع  محضر   بمقت�سى 
 27 في  املنعقد  يلشرك   استثنائي 
بس6ق  حاملسذل   ،2021 ديسمبر 
االربعاء ايغرب بتاريخ 6 لنالر 2022، 

قرر ما للي :
جات  يشرك   اينهائي  ايتفك ك 
حح د،  بشريك  املحدحدة  املسؤحي   
، ش.ج.م.م. بشريك   AGRI LAFKIHI
ايفق هي  ايس د  حتع ين  حح د، 
تخ6يله  حتم  يلشرك   مفكك  خاي د 
جم ع ايصالح ات من أجل إنهاء كل 

ايعمل ات املتعلق  بايتفك ك.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بس6ق  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
 2022/06 رقم  تحت  ايغرب  أربعاء 

بتاريخ  1 لنالر 2022.
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CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN

HOMMANI

 SOUK AL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

 STE TRAITEUR BADOUI
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
بشريك حاحد

 ADRESSE : 101 AV MY
 ABDELAZIZ RCE SANAWBAR

BUREAU N°4 KENITRA
RC N° : 65711

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى     
بايقن طرة   حاملسذل   2022 ماي   18
بتاريخ  2 ماي 2022، حضع ايقان6ن 
املسؤحي    جات  يشرك   االسا�سي 
 TRAITEUR ،املحدحدة بشريك حح د
تأسيس    : ح ث ما للي   ،  BADOUI

يشرك  تحمل ا خصائص ايتاي   :

.TRAITEUR BADOUI :   ايتسم
جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

مسؤحي   محدحدة بشريك حاحد.
راسمال : حدد في 100.000 درهم 
قسم  اجتماع     1000 مقسم  إلى 
ايس دة  يفائدة  درهم   100 فئ   من 

بدحي ك6ثر : 1000 حص .
ا حفالت  تنظ م   : ايهدف 

حاملناسبات.
املقر االجتماعي : 101 شارع م6الي 
مكتب  ايصن6بر،  إقام   ايعزيز  عبد 

رقم   ايقن طرة.
املدة : 99 سن .

بدحي  ايس دة  ع نت   : ايتس ير 
بطاقتها  اي6ح دة  املسيرة  ك6ثر 

.GB22 29و
ايتسذ ل  مع  ايقان6ني  اإللداع 
بايسذل ايتجاري تم بكتاب  ايضبط 
باملحكم  االبتدائ   بايقن طرة بتاريخ 
7و917  تحت رقم   2022 ل6ن 6   16
بايسذل   2 57 ح  )اإللداع)  بايسذل 
ايترت بي ح 65711 بايسذل ايتحل لي.
199 P

 STE PERMERAV TRANS
SARL AU

شرك  مسؤحي   محدحدة 
بشريك حح د

 ADRESSE : COOPERATIVE
RAJAA SOUK TLET EL GHARB

SOUK EL ARBAA
RC N° : 27071

حصص  ب ع  عقد   بمقت�سى 
عام  جمع  حمحضر  اجتماع   
 2022 ل6ن 6  بتاريخ  1  استثنائي 
بتاريخ  أربعاء  بس6ق   حاملسذل 

16 ل6ن 6 2022، قرر ما للي :
باع   : اجتماع    حصص  ب ع 
ايس د ا ح مر ايط ب ا حامل يبطاق  
  GB866 7 رقم  اي6ط ن   ايتعريف 
 PERMERAV حص  في شرك  1000
مسؤحي    جات  شرك    TRANS
 100 بق م   حح د  بشريك  محدحدة 
ايس دة  حل6  يفائدة  يلحص   درهم 

ايتعريف  يبطاق   ا حامل   س6م   

.GN2008 2 اي6طن   رقم

ايتاي    ايتغ يرات  تمت  حعل ه 

بايقان6ن األسا�سي يلشرك  :

امل6ارد   : ح7   6 رقم  جدحل 

حرأسمال.

حرد يلشرك  مبلغ حقدره 100.000 

حص    1000 الى  مقسم   درهم 

درهم   100 بق م    1000 اجتماع   

يلحص  م6زع  كايتالي :

ايس دة  حل6 س6م   .... 100.000 

درهم تمثل 1000 حص  اجتماع  .

 .... درهم   100.000.. مجم6ع 

1000 حص  اجتماع  .

كما تقرر تع ين حتسم   ايس دة 

رقم  اي6طن    بطاقتها  س6م     حل6 

اي6ح دة  مسيرة   ،GN2008 2

ا ح مر  ايس د  حاستقاي   يلشرك . 

اي6طن    ايتعريف  ا حامل  ايط ب 

.GB866 7 رقم

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بس6ق  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 

ل6ن 6   20 بتاريخ  ايغرب  االربعاء 

2022، تحت رقم و2022/19.

200 P

STE   BAYA TRANS
 SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

 ADRESSE : CENTRE LALLA

MIMOUNA SOUK EL ARBAA

RC N° : 26809

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

استثنائي يلشرك  املنعقد في 9 ل6ن 6 

األربعاء  بس6ق  حاملسذل   ،2022

بتاريخ 9 ل6ن 6 2022، قرر ما للي :

جات  يشرك   اينهائي  ايتفك ك 

  BAYA TRANS محدحدة  مسؤحي   

ش.ج.م.م.، حتع ين ايس د ب   إبراه م 

اي6ط ن   ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

يلشرك   مفكك   ،GB18 775 رقم 

من  ايصالح ات  جم ع  تخ6يله  حتم 

املتعلق   ايعمل ات  كل  إنهاء  أجل 

بايتفك ك.

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بس6ق  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 

أربعاء ايغرب، تحت رقم 2022/ و1، 

بتاريخ و1 ل6ن 6 2022.
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 STE CAFE ABDESALEM

AMAL 1

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

تأسيس شرك 
بمقت�سى ايعقد ايعرفي تم إعداد 

نلخصه  يلشرك   األسا�سي  ايقان6ن 

كايتالي :

ايتسم   : مقهى عبد ايسالم أمال 

.1

ايشكل ايقان6ني : شرك  محدحدة 

املسؤحي  .

مقهى يب ع املشرحبات   : االهداف 

ايغازي  حب ع ايقه6ة بعين املكان.

 1 اآلمل  تجزئ    : املقر االجتماعي 

رقم  0  ايقن طرة.

درهم   100.000  : ايرأسمال 

كل  ق م   حص    100 الى  مقسم  

اينح6  على  مقسم    1000 حص  

ايتالي :

ايس د ايصغير عمر ... 50 حص .

 50  .... خدحج  محاسن  ايس دة 

حص .

املذم6ع ...... 100 حص .

ايتس ير  مهام  أسندت   : ايتس ير 

أحسع  حيه  عمر  ايصغير  يلس د 

ايصالح ات في ايت6ق ع حايتس ير.

ل6م  من  تبتدئ  سن    99  : املدة 

إنشائها اينهائي.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   26 االبتدائ   بايقن طرة بتاريخ 

رقم   ،91 90 رقم  تحت   ،2022

ايسذل ايتجاري و2 65.
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STE SOTERCO

شرك  خبرة في املحاسب  حايتدق ق حاالستشارات
سكت6ر 9 زاحي  شارع اينخ ل حمحمد اي ازدي، 

عمارة أ شق  رقم 8، ايطابق ايثاني حي ايرياض 

ايرباط

ايهاتف :  7.57.00.0و.05

  . 7.57.0و.05

STE MB ORIGINALS
SARL

حل ايشرك 
االستثنائي  ايعام  ا ذمع  قرر  
 STE MB ORIGINALS يشرك  
ديسمبر   22 بتاريخ  املنعقد   ،SARL
ايس د  حتع ين  ايشرك   حل   ،2021
يلشرك   كمصفي  رحم6ن  شك ب 

حتحدلد مقر املصفي.
ا خاص  ايقان6ني  اإللداع  أنجز 
يدى  ايضبط  بكتاب   ايشرك   بحل 
بتاريخ بايرباط،  ايتجاري    املحكم  
 21 ل6ن 6 2022، تحت رقم 97و5.

من أجل االستخالص حايب ان

203 P

 STE FALMAMS
SARL AU

سذل تجاري سال 29501
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

بشرك حح د
حل شرك 

بمقت�سى  عقد مؤرخ في ايرباط   
املسير  قرر   ،2022 ماي   16 بتاريخ 
 FALMAMS يشرك   اي6ح د 
 100.000 حايتي رأسمايها   ،SARLAU
ايطابق   10 درهم حمقرها شق  رقم 
ايثاني عمارة 110 سال ا ذدلدة طريق 

ب6قنادل سال ما للي :
حل ايشرك .

تع ين مصفي ايشرك  في شخص 
ايس د ايتاجي  حسن.

تحدلد مقر حل ايشرك  في شق  
 110 عمارة  ايثاني  ايطابق   10 رقم 

سال ا ذدلدة طريق ب6قنادل سال.
يلشرك   ايقان6ني   اإللداع  تم 
بتاريخ  بسال  االبتدائ     باملحكم  
16 ل6ن 6 2022، تحت رقم9092و.

204 P

STE SNZCOM
SARL

مقرها االجتماعي : رقم 12 تجزئ  
ح6يض املاء ايطابق االحل ايشق  

رقم 1 ايصخيرات
ايسذل ايتجاري : 105و 1

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي في 5 ماي 2022ـ بمؤسس  
مؤسس  جات مسؤحي     SNZCOM

محدحدة قررحا ما للي :
يلشرك   ايتجاري  ايعن6ان  تغ ير 
م6الي احمد   8 ايشق  رقم  0و  من 
 12 اي6ك لي حسان ايرباط الى ايرقم 
االحل  ايطابق  املاء  ح6يض  تجزئ  

ايشق  رقم 1 ايصخيرات.
تغ ير ايعقد ايتأسي�سي يلشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري  بايرباط، تحت رقم 2و1257 

حتحت ايرقم ايترت بي 68 5.
205 P

STE UNIVERS ZIZI
SARL

 SIEGE : 86 RUE SIJILMASSA
 BELVEDERE CASABLANCA

TEL : 05.22.40.20.34
FAX : 05.22.40.20.27

PATENTE N °: 37946220
RC N° : 105103

CNSS N° : 6281711
IDF : 01622474

ICE N° : 001534996000007
يشرك   ايشركاء  جم ع  عقد 
ن   UNIVERS ZIZI زيزي  إنفير 
بتاريخ عادي  حغير  عادي  عام   جمع 
ايشرك   بمقر   ،2022 أبريل   29  
ماس   سذ ل  زنق    86 ب  ايكائن 
ا ذدحل  على  ايدارايب ضاء  بلف در 

ايتالي :
ايسير  اي6ح د  املسير  تغ ير 
ايس د  حتع ين  يعك6بي  مصطفى 
جدلد  حح د  كمسير  حك م  يسين 

يلشرك .
ايصاف    اينت ج   املصادق  على 
يسن   املاي    ايعم6م    يلميزان   

2021 يلشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

رقم  تحت  بايب ضاء  ايتجاري  

25و/ 82 بتاريخ 17 ماي 2022.
املسير ا ذدلد يسين حك م

206 P

STE COSMETICLIN
SARL AU

شرك  مسؤحي   محدحدة 

بشريك حح د

TEKEQUIPEMENT م6طن يدى

مقرها : عمارة 0و شق  رقم 8 زنق  

م6الي أحمد ي6ك لي حسان ايرباط

تأسيس شرك  
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى     

  18 ماي 2022 بايرباط، تم تأسيس 

شرك  تحمل ا خصائص ايتاي   :

 STE COSMETICLINE :   ايتسم

.SARL AU

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

مسؤحي   محدحدة بشريك حح د.

تس6يق   : االجتماعي  ايهدف 

منتجات ايتجم ل.

شق   0و  عمارة   : املقر االجتماعي 

ي6ك لي  أحمد  م6الي  زنق    8 رقم 

حسان ايرباط

املدة : 99 سن .

رأسمال : حدد في 100.000 درهم 

فئ   من  حص    1000 الى  مقسم  

100 درهم.

 1000  .. نق مه  مريم  ايس دة 

حص .

ا حلف    حيد  ايس دة   : ايتس ير 

م ن  ملدة غير محدحدة.

ايسن  املاي   : تبدأ من فاتح لنالر 

الى 1و ديسمبر.

%يفائدة   5 بعد خصم   : االرباح 

االحت اط ايقان6ني ايفائض لتصرف 

بتاريخ ايشركاء  قرار  حسب   ف ه 

ايسذل  رقم   ،2022 ل6ن 6   22  

ايتجاري 161177.

207 P

SPIRAL WELDED PIPES
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
بتاريخ  املنعقد  اي6ح د  يلشريك 
تمت املصادق  على   ،2022 1و ماي 
 SWP  حسابات ا حل اينهائي يلشرك

كما أبرأت جم  املصفي يلشرك .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بتمارة  االبتدائ   

2022، تحت رقم 75و8.
208 P

HAMILTON CAR
SARL.AU

Au Capital  100.000 DH
 Siège Social : 2 Rue Abdelaziz
Fechtali Appt 13 Agdal Rabat

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بايرباط في 25 ل6ن 6 2020، تم ا ذمع 
 Hamilton  ايعام غير ايعادي يشرك

Car   ش.م.م.ش.ح حتقرر ما للي :
تغ ير املقر االجتماعي يلشرك  من 
2 زنق  عبد ايعزيز فشتالي شق  و1، 
 9 ايتالي:  ايعن6ان  إلى  ايرباط  اكدال 
9 حي اينهض   200 عمارة  زنق  ترغ  

1 اي 6سف   ايرباط.
مالئم  ايقان6ن األسا�سي يلشرك  
من  يهذا ايتغ ير خص6صا ايفصل   

ايقان6ن ايتأسي�سي يلشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   ،2020 ديسمبر   15 ل6م 

65و109.
209 P

Sté MFA ARCHITECTURE
SARL 

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 Siège Social : Rabat, Appt 12
N°08 Rue Al Oqsofia.Hassan

محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 MFA«  2020 يشرك ل6ن 6   9 بتاريخ 
جات  ش.م.م    »ARCHITECTURE
االجتماعي  باملقر  اي6ح د  ايشريك 

يلشرك   تم تقرير ما للي :



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022)الجريدة الرسمية   12244

ايزيادة في رأس مال ايشرك  من 
درهم   200.000 درهم الى   100.000
حص  جدلدة   1000 حديك بإصدار 
من ق م  100 درهم يلحص  اي6احدة   
حديك  بكاملها  حسددت  اكتتبت 
بمعاديتها مع دل6ن جاري  حمستحق  
اي6ح د  حاملسير  ايشريك  ح6زة  في 

ايس د مرزحق عبد املذ د.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 2020 21 ل6ن 6  ايتجاري  بايرباط في 

تحت رقم  12565.
210 P

MIARCO MAROC
شرك  محدحدة املسؤحي  

جات ايشريك اي6ح د
مقرها االجتماعي : 6، زنق  س بري، 

ايدار ايب ضاء
رأسمايها : 800.000 درهم

ايسذل ايتجاري : ايرباط 07219و
تح6يل املقر االجتماعي

بمقت�سى محضر قرارات ايشريك 
اي6ح د املحرر بمقر ايشرك  ايسابق 
لنالر   20 بتاريخ  ايب ضاء  بايدار 

2022، تقرر ما للي :
بنفس  االجتماعي  املقر  تح6يل 
شارع ايزرقط6ني،   ،271 املدلن  من 
ايثاني،  ايطابق  ييزلرحندلل،  إقام  
زنق    6 إلى  ايب ضاء،  ايدار   6 ايرقم 

س بري، ايدار ايب ضاء.
من  يلفصل    امل6ازي  ايتعدلل 

ايق6انين األساس   يلشرك .
تنق ح ايق6انين األساس   يلشرك .
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
 ،2022 ل6ن 6   20 بتاريخ  ايب ضاء 

تحت رقم 828508.
211 P

PROXER
SARL AU

رأسمايها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة B اينصر 

املستقبل شق  1 شارع طارق
 بن زياد تمارة
تأسيس شرك 

بتاريخ  ايعرفي  ايعقد  بمقت�سى 
ق6انين  حضع  تم   ،2022 1و ماي 

ايشرك  جات املميزات ايتاي   :

.PROXER SARL AU :   ايتسم
ايشكل ايقان6ني : شرك  محدحدة 

املسؤحي   جات شريك حح د.
ايغرض االجتماعي بإلجاز :

مقاحي  أشغال ايعام  حايبناء.
ايعمل ات  جم ع  عام   بصف  
ا خدمات ايصناع   ايتجاري  املاي   
بطريق   املرتبط   ايعقاري   املنق6ي  
بايهدف  مباشرة  غير  أح  مباشرة 
االجتماعي حبجم ع األهداف املشابه .

املدة : حددت في 99 سن .
اينصر   B : عمارة  املقر االجتماعي 
املستقبل شق  1 شارع طارق بن زياد 

تمارة.
ايرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسم  إلى 1000 حص  ق م  
كل حاحدة 100 درهم م6زع  كايتالي :

عات ق املسع6دي 1000 حص .
تسير ايشرك  من طرف   : اإلدارة 

ايس د عات ق املسع6دي.
تم يدى كتاب    : اإللداع ايقان6ني 
بتمارة  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   22 بتاريخ 

5و66و1.
212 P

M & H BUREAU
SARL

رأس املال : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : تجزئ  زردال قطاع 

  رقم 96 ب6قنادل، سال
تأسيس شرك 

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
األسا�سي  ايقان6ن  حضع  تم  بسال 
حجات  املسؤحي  ،  محدحدة  يشرك  

امل6اصفات ايتاي   :
تسم   ايشرك  : مكتب م & ه ش 

م م.
زردال  تجزئ    : االجتماعي  املقر 

قطاع   رقم 96 ب6قنادل سال.
 100.000 في  حدد   : ايرأسمال 
درهم مك6ن من 1000 حص  من فئ  

100 درهم يكل حص  يفائدة :
 500 ايش خ  بن  مريم  ايس دة 

حص .

ايس دة هند ايعل6ي ايبلغ تي 500 

حص .

ايغرض : ب ع ايل6ازم املكتب  .

ايتكن6ي6ج ا  األجهزة  ب ع 

حاملعل6مات  .

ب ع أجهزة حأثاث املكاتب.

املدة : 99 سن .

ايس دة  ايشرك   يسير   : املسير 
مريم بن ايش خ حايس دة هند ايعل6ي 

ايبلغ تي ملدة غير محدحدة.

باملحكم   تم   : ايقان6ني  اإللداع 

 ،2022 ل6ن 6   21 االبتدائ   بسال في 

تحت رقم 6125و.

213 P

E-PAYMENT SYSTEMS
SARL AU

RC : 110319

 E-PAYMENT  : ايتسم   

.SYSTEMS SARL AU
رقم   ،29 زنق    : االجتماعي  املقر 

املنص6ر،  يعق6ب  ايكرع ،  حي  8و، 

ايرباط.

في إطار ا ذمع االستثنائي يشرك  

 E-PAYMENT SYSTEMS SARL

AU حاملنعقد بتاريخ 22 أبريل 2022، 

تقرر ما للي :

حل ايشرك .

ايدلن  بهاء  حسني  ايس د  تع ين 

كمصف يلشرك .

بايسذل  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايتجاري   املحكم   يدى  ايتجاري 

125659 بتاريخ  بايرباط تحت ايرقم 

21 ل6ن 6 2022.

214 P

ANICOM DIGITAL
SARL

RC : 153969

 ANICOM DIGITAL  : ايتسم   

.SARL

املقاحم   شارع   : االجتماعي  املقر 
 ،21 رقم  عمارة  اب دجان،  زنق  

املح ط   ،08 ايشق   ايثايث  ايطابق 

ايرباط.

االستثنائي  ا ذمع  إطار  في 

 ANICOM DIGITAL SARL يشرك  
 ،2022 فبرالر   15 بتاريخ  حاملنعقدة 

تقرر ما للي :
حل ايشرك .

ايس دة   : تسم   مصف ايشرك  
حايس د  بنشقرحن  كريمي  متع  

أشرف بدراحي.
بايسذل  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايتجاري 

بايرباط تحت ايرقم     12.
215 P

BEYOND DIGITAL
SARL AU

رأسمايها : 100.000 درهم
ايسذل ايتجاري : و75و15

تعدلل في ايشرك 
االستثنائي  ايعام  ا ذمع  إطار  في 
 BEYOND DIGITAL SARL يشرك  
 ،2022 أبريل  حاملنعقد بتاريخ     AU

تقرر ما للي :
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك  :

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك  إلى 
 MAIL إقام    ،2 22، شق   عمارة ك 
LOG، شارع اينخ ل، محج ايرياض، 

حي ايرياض ايرباط.
تم اإللداع ايقان6ني يلشرك  يدى 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  كتاب  
بتاريخ  7وو125  رقم  تحت  بايرباط 

8 ل6ن 6 2022.
216 P

 DOMAINE AGRICOLE
KENZI-DOMAKENZ

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : تعاحن   ا خضراء 
ف ال رقم 1 حي كيش اي6دال  تمارة
رقم ايسذل ايتجاري : 51و90

ت6س ع نشاط ايشرك 
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
ماي   9 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
شرك   في  املساهم6ن  قرر   ،2022

 DOMAINE AGRICOLE KENZI

DOMAKENZ شرك  جات مسؤحي   

محدحدة كايتالي :



12245 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

ت6س ع نشاط ايشرك  إلى :
اينباتات  جم ع  حتس6يق  إنتاج 

)ف6اكه حنباتات ايزين ).
أعمال ايري في املذاالت ايزراع  .
ايزراع    املنتجات  تس6يق 

حايغذائ   داخل حخارج ايدحي .
تعاحن    من  ايشرك   مقر  تح6يل 
كيش  حي   1 رقم  ف ال  ا خضراء 
شق    7 اي6دال  تمارة إلى عمارة رقم 

رقم 7 تجزئ  ستار هللا 2 تمارة.
يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم  حقد 
بتاريخ  بايرباط  ايتجاري   املحكم  
ايرقم  تحت   ،2022 21 ل6ن 6 

.125662
217 P

 STE COMPLEXE NOUR
 ARRISSALA D’EDUCATION

 ET D’ENSEIGNEMENT
PRIVE
SARL

ايدهرى كلم  0 طريق مكناس
خن فرة

بمقتض محضر اجتماع غير عادي 
بتاريخ  2 ماي 2022، تم اتخاج ايقرار 

ايتالي :
ايقرار 1 : تف6يت 2000 حص  من 
بق م   ر�سى  ب6كل6  ايس د  حصص 
من  كل  يفائدة  يلحص   درهم   100
حص    1000 ايس دة دخ�سى صفاء 

حايس د ب6كل6 ايعربي 1000 حص .
تم يدى كتاب    : اإللداع ايقان6ني 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بخن فرة 
رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   16 بتاريخ 

.2022/2 8
ايسذل ايتجاري رقم 877.

218 P

STE ZOUHAR GRIFIL
SARL

املحل رقم 7 زنق  ابن ت6مرت، 
خن فرة

غير  اجتماع  محضر  بمقت�سى 
تم   ،2022 ل6ن 6   8 بتاريخ  عادي 

اتخاج ايقرارات ايتاي   :

تغ ير مقر ايشرك  من   :  1 ايقرار 
املحل حي مهرحق كاف اينس6ر س دي 
7 زنق   المين، خن فرة إلى املحل رقم 

ابن ت6مرت، خن فرة.
ايقرار 2 : إضاف  نشاط : ب ع م6اد 

ايبناء.
تم يدى كتاب    : اإللداع ايقان6ني 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بخن فرة 
رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

.2022/252
ايسذل ايتجاري و97و.

219 P

 JABRIEL FILM
PRODUCTIONS

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي :  75 شارع 
بلحسن اي6زاني حي ايسالم سال

ا حل املسبق
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
يشرك    2022 ل6ن 6   16 املؤرخ ل6م 
 JABRIEL FILM PRODUCTIONS

تم ما للي :
 JABRIEL يشرك   املسبق  ا حل 
.FILM PRODUCTIONS SARL AU

رش د  ايصغير  ابن  ايس د  عين 
حين  إلى  ابحل  هذا  عن  كمسؤحل 
اإلغالق اينهائي يلشرك  كما س ك6ن 

املصفي يهذه األخيرة.
شارع   59 حدد مقر ايتصف   ب 
م6الي اسماع ل شق  رقم و حسان، 

ايرباط.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بسال تحت رقم و911و.
ايسذل ايتجاري رقم 7 286.

220 P

STE ZARRA FRERES
SARL

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   ،2022 و مارس 
املسؤحي    محدحدة  شرك   عقد 

بامل6اصفات ايتاي   :

فرير،  زارة  شرك    : ايتسم   

ش م م.

ايكهربائ  ،  ايل6ازم  ب ع   : ايهدف 

عقاقير، أشغال مختلف  يلبناء.
تجزئ   رقم  16،   : املقر ايرئي�سي 

متجر  شارع طارق بن زياد،  ايتآخي، 
رقم و تمارة.

درهم   100.000  : املال  راس 

مقسم  إلى 1000 حص .

ايسن  االجتماع   : من فاتح لنالر 

إلى 1و من ديسمبر.

ل6م  من  ابتداء  سن    99  : املدة 

تأسيس ايشرك  ايفعلي إلى في حاي  

ايتصف   املسبق  أح ايتمدلد.

ايتس ير حاإلدارة : تسير ايشرك  من 

طرف ايس د زارة رش د حايس د زارة 

امحمد ملدة غير محدحدة.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   16 بتاريخ  بتمارة  االبتدائ   
ايتجاري   ايسذل  رقم   ،2022

6291و1.

221 P

ETIHAD ENERGTY
SARL

رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : ايبراهم  عامر 

ب6قنادل سال
رقم ايسذل ايتجاري : 29779

انحالل سابق ألحانه
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

ماي  1و  بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022، قرر باإلجماع ما للي :

يلشرك   ألحانه  سابق  انحالل 

حتع ين  ايتاريخ  نفس  من  ابتداء 

كمأم6ر  ب6شع ب  اإلدري�سي  ايس د 

االجتماعي  املقر  إبقاء  مع  ايتصف   

كمحل يتصف   ايشرك .

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بسال  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 

رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   15 بتاريخ 

9082و.

222 P

شركة توحيات

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

بشريك حاحد

رقم 77  حي ايبام س دي عالل 

ايبحراحي

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

ايغير ايعادي بتاريخ 16 ل6ن 6 2022، 

تم إقرار ما للي :

ت6س ع اينشاط االجتماعي يشرك  

ايبحث  بإضاف   حجيك  ت6ح ات 

حايتنق ب حاستغالل املحاجر إلى كل 

حأشغال  مختلف   أعمال  نشاط  من 

ايبناء، استيراد حتصدلر، ايتجارة.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  بت فلت  االبتدائ   

2022، تحت رقم 1  .

223 P

شركة ماني أمان هندسة

حعشرحن  حإثنين  أيفين  عام  في 

ل6م ايسادس عشر من ل6ن 6 اجتمعا 

ايس دان محمد عق ل حمحمد همار 

أعاله  املذك6رة  ايشرك   في  ايشركان 

بايرباط  يلشرك   االجتماعي  املقر  في 

يلتدق ق في املداحالت ايتاي   :

تجدلد مدة املرشحين يلتس ير:

بمقت�سى ايفصل و1 من ايقان6ن 

ايعام  ا ذمع  قرر  يلشرك   األسا�سي 

عق ل  محمد  ايس د  ترش ح  إعادة 

مدلن   م6اي د  من  ا ذنس    مغربي 

و199،  لنالر   25 بتاريخ  فاس 

زنق    15 هريرة  أبي  بشارع  ايساكن 

: س د  هالتي ايزه6ر فاس رقم ب ح 

حايس د  مشارك  مسير  17 67و، 

من  ا ذنس    مغربي  همار  محمد 

م6اي د مدلن  كلم م بتاريخ 0و ل6ي 6 

1992، عن6ان سكناه ايحي ايعسكري 

 150068 أ  ج  ح  ب  رقم  ب6يزكارحن 

مسير مشارك يلشرك  املذك6رة أعاله 

حايتس ير باملشارك  ملدة غير محدحدة.
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املشاركين  يلمسيرلن  حيرخص 
أعاله  املذك6رة  ايشرك   تس ير  في 
من  يهما  املخ6ي   ايصالح ات  بكل 
حايقان6ن األسا�سي   96-5 املادة  قبل 
تس ير  صالح    مدة  مدى  يلشرك  
لخدم مصلح   ما  بكل  األخيرة  هذه 
من  مباشرة  غير  أح  مباشرة  ايشرك  
عق6د حصفقات مع أخذ بعين اإلعتبار 

استشارة املشاركين.
املف6ض  يلترخ ص  امتداد 
يلمسيرلن املشاركين املذك6رين أعاله 
 96.5 و6 من ايقان6ن  حطبقا يلفصل 
األسا�سي  ايقان6ن  من  حايفصل  1 
ايتصرف  على  لنص  ايذي  يلشرك  
بجم ع  حاإليتزام  ايشرك   باسم 
ايعق6د، لف6ض يلمسيرلن املشاركين 
مشترك   بصف   اإلمضاء  صالح   
أح  يآلخر  إحداهما  من  بتف6يض  أح 
على  عنهما  ي6ك ل  اإلمضاء  تف6يض 
حايبنك    ايتجاري   املعامالت  جم ع 

حايصفقات حايقرحض.
ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 
125776، باملحكم  ايتجاري  بايرباط 

بتاريخ و2 ل6ن 6 2022.
224 P

STE KHADAMAT AIT JAA
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايرباط  املسذل في    ،2022 16 ماي 
حضع  تم   ،2022 ماي   19 بتاريخ 
جات  يشرك   األسا�سي  ايقان6ن 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د باملميزات  ايتاي   :
 STE KHADAMAT  : ايتسم   

.AIT JAA SARL AU
املقر ايتجاري : شق  رقم   ايطابق 

األحل إقام  كادر مرس ا خير تمارة.
امل6ض6ع : أشغال اينظاف .

ي6ازم املكتب  .
من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.
من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس ايفعلي يلشرك .

ايتس ير : تس ير ايشرك  من طرف 
ايس د مصطفى الت جاع .

درهم   100.000  : ايرأسمال 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  
100 درهم يلحص  اي6احدة، م6زع  

كما للي :
ايس د مصطفى الت جاع  1000 

حص .
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بتمارة، 
رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6  بتاريخ  1 

50و8.
225 P

STE NEST PLAN
SARL AU

 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ماي 2022، املسذل في ايرباط بتاريخ 
ايقان6ن  حضع  تم   ،2022 ماي   1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي   :
 STE NEST PLAN  : ايتسم   

.SARL AU
املقر ايتجاري : شق  رقم   ايطابق 

األحل إقام  كادر مرس ا خير، تمارة.
: أشغال ترك ب شبكات  امل6ض6ع 

ايت6اصل.
من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.
من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس ايفعلي يلشرك .
ايتس ير : تس ير ايشرك  من طرف 

ايس دة صفاء املزابي.
درهم   100.000  : ايرأسمال 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  
100 درهم يلحص  اي6احدة، م6زع  

كما للي :
 1000 املزابي  صفاء  ايس دة 

حص .
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بتمارة، 
تحت رقم   ،2022 بتاريخ فاتح ل6ن 6 

.82 0
226 P

ECOFLEET

SARL

تعيني مسري جديد

ا ذمع  من  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بايرباط  مسذل  عادي  غير  ايعام 

قرر ايشريك   ،2022 ل6ن 6   6 بتاريخ 

 ECOFLEET SARL يشرك   اي6ح د 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة   ،AU

يلشريك اي6ح د ما للي :

هند  ايس دة  جدلد  مسير  تع ين 

املف د.

تعدلل ايقان6ن األسا�سي.

مكتب  في  ايقان6ن  إلداع  تم 

االبتدائ    تمارة  محكم   تسذ ل 

رقم  تحت   ،2022 بتاريخ  1 ل6ن 6 

7 و8.

227 P

GERTHA

تأسيس شرك 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

6 ل6ن 6 2022، قد تم تأسيس شرك  

بشريك  املحدحدة  املسؤحي    جات 

ا خصائص  تحمل  حايتي  حح د 

ايتاي   :

.GERTHA :   ايتسم

 + تجارة   : االجتماعي  ايهدف 

تصدلر حاستيراد.

 100.000  : ايشرك   رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي.

تمارة شق   ،   : االجتماعي  املقر 

ايطابق 1 إقام  قادر مرس ا خير.

ايتس ير : هاجر نق ل .

اإللداع ايقان6ني : 21/06/2022.

ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 

باملحكم   االبتدائ   بتمارة 6629و1.

228 P

STE ABDELGHANI FORET
SARL AU
RC N°1199

ا حل املسبق يلشرك 
تع ين املصفي حمقر ايتصف   

يلشرك 
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
ماي   11 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
2022 يلشرك  املذك6رة، تقرر ما للي :

ا حل املسبق حاينهائي يلشرك .
تع ين ايس د ايرامي رش د مصفي 
مقرا  االجتماعي  حمقرها  يلشرك  

يلتصف  .
كاتب  يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بم ديت 
رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   10 بتاريخ 

.2022/15 
229 P

STE. RABHA CARS
SARL AU
تأسيس

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2022 أبريل   25 بم ديت بتاريخ 
حضع ايقان6ن األسا�سي يلشرك  جات 
حح د  بشريك  املحدحدة  املسؤحي   

جات املميزات ايتاي   :
STE. RABHA CARS :   ايتسم

.SARL AU
ايهدف :

كراء ايس ارات بدحن سائق.
تجزئ    92 رقم   : املقر اإلجتماعي 

ايكرم م ديت.
ل6م  من  إبتداء  سن    99  : املدة 
ايتأسيس اينهائي يلشرك  ما عدا في 

حاي  ايفسخ املسبق أح ايتمدلد.
 100000  : ايشرك   مال   رأس 
حص  من   1000 درهم مقسم على 
اي6احدة،  يلحص   درهم   100 فئ  

اكتتبت كايتالي :
1000 حص  يلس د حشلفي عبد 

ايرح م.
ايشرك   تس ير  لت6لى   : ايتس ير 
ايس د حشلفي عبد ايرح م ملدة غير 

محددة.
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من  تبتدئ   : اإلجتماع    ايسن  

ديسمبر من  1و  فاتح لنالر حتنتهي في 

كل سن .

بمصلح    : ايقان6ني  اإللداع  تم 

املحكم   يدى  ايضبط  كتاب  

ل6ن 6   10 اإلبتدائ   بم ديت بتاريخ 
رقم   2022/152 رقم  تحت   2022

ايسذل ايتجاري و21و.

230 P

STE. MISSTRAD
SARL AU

RC N° : 1627

ا حل املسبق يلشرك 
تع ين املصفي حمقر ايتصف   

يلشرك 
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

ل6ن 6   7 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

2022 يلشرك املذك6رة تقرر ما للي :

ا حل املسبق حاينهائي يلشرك .

م6الي  امليس6ري  ايس د  تع ين 

عبد ايرحمان مصفي يلشرك  حمقرها 

اإلجتماعي مقرا يلتصف  .

يدى كتاب    : تم اإللداع ايقان6ني 

ايضبط باملحكم  اإلبتدائ   بمدللت 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   10 بتاريخ 

و2022/15.

231 P

KRONE CONSULTING
SARL

رأسمال ايشرك  : 000.000.و درهم

املقر اإلجتماعي : 6 ايقا�سي محمد 

صنهاجي ف ال لماني س6ي�سي ايرباط

بمقت�سى عقد عرفي يلذمع ايعام 

 2022 ماي  اإلستثنائي مؤرخ في  2 

قرر :

ب ع أسهم ايشرك :

باع ايس د ب6ش أل6ب يلس د كاب6 

م دلنا بابل6 500  سهم.

يلس د  أل6ب  ب6ش  ايس د  باع 

ازع طار عمر 500و1 سهم.

يلس د  أل6ب  ب6ش  ايس د  باع 

ب6عزي كريم 10500 سهم.

يلس د  رش د  نحاس  ايس د  باع 

كاب6 م دلنا بابل6 1500 سهم.

من  ح15   7-6 ايفص6ل  تعدلل 

ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

تع ين ايس د ازع طار عمر حايس د 

نحاس رش د مسيرلن مشاركين.

باملحكم    : ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   26 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

2022 تحت رقم  و 5.

232 P

 EL FAIDI CARRIERE

 MATERIAUX

CONSTRUCTION EFCMC

SARL AU

تأسيس شرك 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

حضع قان6ن أسا�سي   2022 ماي   18

جات  مسؤحي    محدحدة  يشرك  

شريك حاحد ايتي تحمل ا خصائص 

ايتاي   :

 EL FAIDI  : ايتسم  

 CARRIERE MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION EFCMC SARL

.AU

15 شارع األبطال   : املقر ايرئي�سي 

رقم   أكدال ايرباط.

اينشاط :

 محذر إلستخراج م6اد ايبناء.

أعمال متن6ع .

ايرأسمال : 100.000.00 درهم.

ايتس ير لتم إدارة ايشرك  حإدارتها 

من قبل ايس د سع د ايف �سي ملدة 

غير محدحدة.

باملحكم   تم   : ايقان6ني  اإللداع 

 2022 ل6ن 6   22 بايرباط  ايتجاري  

ايسذل  رقم   5  6 ايرقم  تحت 

ايتجاري و16116.

233 P

KINDER ACADEMY
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
رأسمايها : 105.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : حي ايرياض 

س كت6ر 6 بل6ك س رقم 7 ايرباط

ايعام  ا ذمع  قرار  بمقت�سى 

بايرباط،  عقد  ايذي  اإلستثنائي 

ايشركاء  قرر   2022 ل6ن 6   20 ل6م 

ا خسائر  رغم  ايشرك   باستمراري  

املتراكم  حايتي تزيد عن ثالث  أرباع 

من رأسمال ايشرك .

تم اإللداع ايقان6ني : ل6م 22 ل6ن 6 

يدى كتاب  ايضبط باملحكم    2022

رقم  تحت   2022 بايرباط  ايتجاري  

.5 65
 يلخالص  حايب ان

234 P

STE. LKHAWA IMMOBILIER
SARL

تأسيس شرك 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2022 ل6ن 6   10 بتاريخ  بايب ضاء 

تأسيس شرك  بامل6اصفات ايتاي   :

شارع رحال  0و   : املقر اإلجتماعي 

 5 ايشق   ايثاني  ايطابق  املسك ني 

ايدارايب ضاء.

ايهدف اإلجتماعي :

اإلنعاش ايعقاري حايق ام بجم ع 

املختلف  حب ع م6اد  ايبناء  ايعامالت 

ايبناء بايتقس ط.

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

املسؤحي   املحدحدة.

ايرأسمال : 100.000.00 درهم.
ا حصص : ايس د محمد امل6س6ي 

500 حص .

 500 امل6س6ي  هشام  ايس د 

حص .

تم تع ين ايس د محمد   : ايتس ير 

ايتعريف  يلبطاق   ا حامل  امل6س6ي 

.WA26691 اي6طن   رقم

ا حامل  امل6س6ي  هشام  حايس د 

 WA108اي6طن   رقم  2و يلبطاق  

مسيران يلشرك  ملدة غير محددة.

من  تبتدئ   : اإلجتماع   ايسن  

فاتح لنالر إلى 1و ديسمبر.

املدة : تم تحدلدها في 99 سن .

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايتجاري   باملحكم   ايقان6ني 

 2022 21 ل6ن 6  يلدارايب ضاء بتاريخ 

تحت رقم 70 828 حايسذل ايتجاري 

85و7 5.

235 P

 STE. RED JAAFAR TRAVAUX

ET SERVICES
SARL AU

تأسيس شرك 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2022 ل6ن6   7 بتاريخ  بايب ضاء 

تأسيس شرك  بامل6اصفات ايتاي   :

زنق  أحمد  و1   : املقر اإلجتماعي 

األحل  ايطابق  األيب  إقام   املذاطي 

رقم 8 ايدارايب ضاء.

 ايهدف اإلجتماعي : ايق ام بجم ع 

معامالت ايبناء املختلف  حايتجارة.

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

بايشريك  املحدحدة  املسؤحي   

اي6ح د.

ايرأسمال : 500.000.00 درهم.

ا حصص : 

ايس د محمد جعفر 5000 حص .

تم تع ين ايس د محمد   : ايتس ير 

جعفر ا حامل يلبطاق  اي6طن   رقم 

BE790 78 مسيرا يلشرك  ملدة غير 

محددة.

من  تبتدئ   : اإلجتماع   ايسن  

فاتح لنالر إلى 1و ديسمبر.

املدة : تم تحدلدها في 99 سن .

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايتجاري   باملحكم   ايقان6ني 

 2022 20 ل6ن 6  يلدارايب ضاء بتاريخ 

تحت رقم و  828 حايسذل ايتجاري 

.5 7271

236 P
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STE. BINYA MATERIAUX
SARL A.U

تأسيس شرك 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2022 ل6ن6   7 بتاريخ  بايب ضاء 

تأسيس شرك  بامل6اصفات ايتاي   :
شارع رحال  0و   : املقر اإلجتماعي 
 5 ايشق   ايثاني  ايطابق  املسك ني 

ايدارايب ضاء.
 ايهدف اإلجتماعي :

ب ع م6اد ايبناء بايتقس ط حايق ام 
بجم ع معامالت ايبناء املختلف  .

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 
بايشريك  املحدحدة  ايسؤحي   

اي6ح د.
ايرأسمال : 100.000.00 درهم.

سع6د  مراد  ايس د   : ا حصص 
1000 حص .

مراد  ايس د  تع ين  تم   : ايتس ير 
سع6د ا حامل يلبطاق  اي6طن   رقم 
BE 29287 مسيرا يلشرك  ملدة غير 

محددة.
من  تبتدئ   : اإلجتماع   ايسن  

فاتح لنالر إلى 1و ديسمبر.
املدة : تم تحدلدها في 99 سن .

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايتجاري   باملحكم   ايقان6ني 
 2022 20 ل6ن 6  يلدارايب ضاء بتاريخ 
تحت رقم 2  828 حايسذل ايتجاري 

.5 7269
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STE ASSAKOUR TRADING
S.A.R.L AU

 7 شارع زره6ن ايطابق األر�سي حي 
ايك6ثر األيزاس مكتب ي6رين رقم و 

ايدارايب ضاء
اإلستثنائي  ايعام  قررا ذمع 
ايتط6ير  شرك   نشاط  تغ ير  على 
حشراء  ب ع  املباني  تشي د  ايعقاري 
حاألرا�سي  حايف الت  حايشقق  املباني 

املكش6ف  حأح املبن  .
ستق6م ايشرك  بتنف ذ األنشط  

ايتاي   إعتبارا من اي 6م.

ايتط6ير ايعقاري حتشي د املباني.
حايشقق  املباني  حشراء  ب ع 

حايف الت املكش6ف  حأح املبن  .
ايعام   ايهندس   بأعمال  ايق ام 
ايهندس   أعمال  حايصناع   حجم ع 

املدن   حاملدن  .
ت6فير ايعماي  .

تس6يق حتأجير حإستيراد حتصدلر 
معدات حم6اد ايبناء.

جم ع عمل ات ايدراس  حايتمث ل 
حاإلرساي ات  حايسمسرة  حاي6ساط  
باملذاالت  املتعلق   حايعم6الت 

املذك6رة أعاله.
اإلستح6اج على حص  أح مصلح  
بأي شكل من األشكال في أي شرك  أح 
مؤسس  أح مؤسس  أح عمل تجاري 
يه غرض مماثل أح مكمل أح جي صل .
يلتص6يت  ايقرار  هذا  طرح 

حإعتماده باإلجماع.
حبايتالي تعدلل املادة و من اينظام 

األسا�سي.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري  بايدارايب ضاء برقم 21127 

بتاريخ 17 ل6ن 6 2022 .
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QAZI FINANCE
S.A.R.L

كازي ف ن6نس ش.م.م
تأسيس شرك  محدحدة املسؤحي  

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 ماي   5 بتاريخ  بايدارايب ضاء 
تم تأسيس شرك  محدحدة املسؤحي   

جات ا خصائص ايتاي   :
ايتسم   : كازي ف ن6نس ش.م.م.

ايهدف : غرض ايشرك .
املحم6ي ،  يله6اتف  تطب قات 
ايدفع،  اإليكترحن  ،  ايتجارة 
حكاي   حاملصرف  ،  املاي    ا خدمات 
تط6ير ايبرمج ات،  اإلعالن حاإلدارة، 

امل6قع اإليكترحني.

حتصم م  األم6ال  تح6يل 
حتشغ ل  املعل6مات  تكن6ي6ج ا 
منص  ايدفع عبر ايه6اتف املحم6ل 
حاي6ص6ل إلى مساح  إفتراض   تت ح 
عمل ات تجاري   يلمستخدمين إجراء 

حتح6يل ايدفع.
املتعلق بتط6ير   : ايعمل ا خدمي 

أدحات ايتكن6ي6ج ا ايرقم  .
حال س ما  نشاط حكاالت اإلعالن، 
اإلعالن    ا حمالت  حإنتاج  تصم م 
على  حت6زيعها  اإلعالنات  حتصم م 
جم ع أن6اع حسائل اإلعالم ايداعم .

ا حل6ل  حايتط6ير  ايبحث، 
حايتس6يق في جم ع أشكال  املبتكرة، 
حايشبكات،  ايتقن  ،  ا حل6ل 
حايالسلك  ،  ايسلك    حاإلتصاالت 
حاألمن،  املعل6مات،  حتكن6ي6ج ا 
حتنف ذ  حاملساعدة  حايتدق ق 
اي6سائط املتعددة حايدعم حاملتعدد 
متعددة  ايتكن6ي6ج    حا حل6ل 

ايقن6ات.
املباشر  غير  أح  املباشر  ايب ع 
حاملعل6مات  ا ذدلدة  يلتكن6ي6ج ات 
حغير  املادل   حاي6سائط  حاإلتصاالت 

املادل .
إستيراد حتصدلر أي خدم  تدخل 

في أنشط  ايشرك .
حالس ما  اإلعالن،  حكاالت  نشاط 
اإلعالن  ،  ا حمالت  حإنتاج  تصم م 
على  حت6زيعها  اإلعالنات  حتصم م 

جم ع أن6اع حسائل اإلعالم.
كل نشاط تجاري،  على ايعم6م، 
مالي أح صناعي ايذي لمكنه اإلرتباط 
بصف  مباشرة أح غير مباشرة بإحدى 
تعزيز  أح  ايذكر  ايسابق   ايعمل ات 

تط6ير ايشرك .
ايدارايب ضاء،   : اإلجتماعي  املقر 
زاحي   6و  رقم  أنفا،  حدائق  إقام  
األطل�سي  املح ط  حشارع  ي دح  شارع 

عين ايذلاب.
في  ايشرك   مدة  حددت   : املد 
ايتأسيس  ل6م  من  ابتداء  سن    99
حاي  ا حل املسبق  اينهائي بإستثناء 
أح ايتمدلد يلمنص6ص عل ه في هذه 

ايق6انين.

حدد  اإلجتماعي:  ايرأسمال 

 200.000 في  اإلجتماعي  ايرأسمال 

2000 حص  من  مقسم  إلى  درهم، 

اي6احدة،  يلحص   درهم   100 فئ  

ايشكل  على  حتقسم  بأكملها  حتحرر 

ايتالي :

ايس د مايك قادري 1000 حص .

 1000 ايزيزي  إدريس  ايس د 

حص .

املذم6ع : 2000 حص .

من  تبتدئ   : اإلجتماع    ايسن  

فاتح لنالر حتنتهي في ديسمبر من كل 

سن .

اإلدارة : لدلر ايشرك  ايس د مايك 

قادري حايس د إدريس ايزيزي.

األرباح: املنتجات ايصاف   يلسن  

اينفقات  جم ع  إقتطاع  بعد  املاي   

جيك  في  بما  أخرى،  حأعباء  ايعام  
تك6ن  حاإلحت اطات  اإلستهالكات  كل 

ايربح ايصافي، من هذا ايربح ايصافي 

ا خسائر  حعند اإلقتضاء  املنق6ص، 

ايسابق ، لقتطع مبلغ يتأسيس أصل 

يسمى باإلحت اط ايقان6ني.

بكتاب  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

 2022 16 ل6ن 6  يلدارايب ضاء بتاريخ 

تحت رقم 0و8278.
ايتجاري  ايسذل  تسذ ل  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بكتاب  

 2022 16 ل6ن 6  يلدارايب ضاء بتاريخ 

تحت رقم 6789 5.
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 MAGHREB ETUDES &

DEVELOPPEMENT RABAT
S.A.R.L

تف6يت حصص إجتماع   يلشرك 
تبعا يلذمع ايعام يلشركاء املنعقد 

يلشرك    ،2022 مارس   16 بتاريخ 

محدحدة  ات د ش.م.م شرك   مغرب 
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اإلجتماعي  رأسمايها  املسؤحي   

اإلجتماعي  مقرها  درهم،   100.000
زنق    8 رقم  إقام   حسان  بايرباط 
طرابلس، حمسذل  بايسذل ايتجاري 
قرر   ،1276 9 رقم  تحت  يلرباط 

شركاء ايشرك  ما للي :

حص      0 امل6افق  على تف6يت 

إجتماع   ايتي تمتلكها شرك  مغرب 

ات د يصا ح شرك  برحجيس أنج نري.

حص     0 تف6يت  على  امل6افق  

إجتماع   ايتي لمتلكها ايس د ل6نس 

برحجيس  شرك   يصا ح  ايبلغ تي 

أنج نري.

تع ين ايس د أمبرندا أندريا كمسير 

يلشرك  ملدة غير محدحدة حتف6يض 

املهام.

تعدلل ايت6ق ع اإلجتماعي.

حفقا  األسا�سي  اينظام  تحدلث 

 19-21 يذيك حم6اءمته مع ايقان6ن 

املؤرخ 29 أبريل 2019.

بكتاب  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 

ل6ن 6   17 تاريخ  في  بايدارايب ضاء 

2022 تحت رقم 125601.
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ARABIA ASSURANCE 
SARL A.U 

تأسيس شرك  محدحدة املسؤحي  
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   I-

تمت  ل6ن 20226،   22  : بايرباط ل6م 

يشرك   ايتأسي�سي  ايقان6ن  ص اغ  

 ، محدحدة املسؤحي    بشريك حح د 

يها ا خصائص ايتاي   : 

 ARABIA ايتسم  : 

.ASSURANCE

ايهدف : تأم نات.

 18 رقم  محل   : اإلجتماعي  املقر 

شارع    1 ايطابق ايسفلي شق  رقم 

بين اي6دان أكدال ايرباط.

سن  إبتداءا من تاريخ   99  : املدة 

تأسيس ايشرك .

حدد رأسمال ايشرك   ايرأسمال: 

في مبلغ 100.000 درهم.

اإلدارة : عهد تس ير ايشرك  يلس د 
عبد اإلاله ازريدة.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
غال  1و ديسمبر.

-IIتم اإللداع ايقان6ني حتسذ ل   
ايشرك  بايسذل ايتجاري يلمحكم  
22 سبتمبر  ايتجاري  بايرباط، بتاريخ 

2021 تحت رقم  12572.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

SOCIETE S4 SABRI
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
إعالن عن تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
باها  آلت  باشت6ك    2022 ماي   27  
حررت ق6انين شرك  جات مسؤحي   

محدحدة خصائصها كايتالي :
 SOCIETE S   شرك  : اإلسم 

.SABRI SARL
األهداف :

اإلستغالل ايفالحي.
املقر اإلجتماعي: دحار تين �سي هم6 

ايصفاء اشت6ك  آلت باها.
من تاريخ  سن  إبتداء   99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي.
ايرأسمال اإلجتماعي : حددفي مبلغ 
100.000.00 درهم مقسم إلى 1000 
حص  بثمن 100 درهم يل6احد م6زع 

كايتالي :
ايس د حسن صبري 250 حص .
ايس د محمد صبري 250 حص .

ايس د ا حبيب صبري 250 حص .
ايس د محمد صبري 250 حص .

املذم6ع : 1000حص .
فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  
كل  من  ديسمبر  1و  في  حتنتهي  لنالر 

سن .
ايشرك   بتس ير  لق6م   : ايتسي ير 
حسن  ايس د  محدحدة  غير  حملدة 

صبري.

اإلمضاءات  تك6ن   : اإلمضاءات 
حسن  ايس د  بين  مشترك   ايبنك   

صبري حايس د ا حبيب صبري.
حاإلجتماع   فقط يلس د حسن 

صبري.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
باملحكم   ايضبط  بكتاب   ايقان6ني 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائ   

2022 تحت رقم 2022/1192.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40
FAX : 05.28.81.96.41

SOCIETE NAOUTASE
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
إعالن عن تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 2 ل6ن 6 
باها  آلت  اشت6ك   بب 6كرى   2022
حررت ق6انين شرك  جات مسؤحي   

محدحدة خصائصها كايتالي:
 SOCIETE شرك    : اإلسم 

.NAOUTASE SARL
األهداف : 

أشغال مختلف .
ايشباب  زنق    : اإلجتماعي  املقر 

ايت6ام  ب 6كرى اشت6ك  آلت باها.
من تاريخ  سن  إبتداء   99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي.
في  حدد   : اإلجتماعي  ايرأسمال 
درهم مقسم إلى   100.000.00 مبلغ 
1000 حص  بثمن 100 درهم يل6احد 

م6زع كايتالي :
 500 ايس د ن6رايدلن آلت أحمد 

حص .
ايس د عبد ايهادي ا حاب6س 500 

حص .
املذم6ع : 1000 حص .

فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  
كل  من  ديسمبر  1و  في  حتنتهي  لنالر 

سن .
ايشرك   بتس ير  لق6م   : ايتس ير 
حملدة غير محدحدة ايس د ن6رايدلن 

آلت أحمد.

اإلمضاءات  تك6ن   : اإلمضاءات 
ايبنك   مشترك  بين ايس د ن6رايدلن 
ايهادي  عبد  حايس د  أحمد  آلت 

ا حاب6س.
يلس د  فقط  حاإلجتماع   

ن6رايدلن آلت أحمد.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
باملحكم   ايضبط  بكتاب   ايقان6ني 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائ   

2022 تحت رقم 2022/1191.
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 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT
 REGIONAL POUR

 LA PROMOTION DE
 LA TOUTE PETITE,
 LA PETITE ET LA

 MOYENNE ENTREPRISES
TOURISTIQUES SOUSS-

MASSA S.A
شرك  ايتنم   ا ذه6ي  إلنعاش 

املقاحي  ايس اح   ايصغرى 
حاملت6سط  حايصغيرة س6س ماس  

ش.م ا
إشعار بتأسيس

املؤرخ  ايعرفي  ايعقد  بمقت�سى 
تم  بأكادلر   2021 أغسطس   27 في 
تأسيس ايشرك  ايتاي   خصائصها :

ايتسم   : شرك  ايتنم   ا ذه6ي  
إلنعاش ايس اح  يلمقاحالت ايصغيرة 

حاملت6سط  في س6س ماس  ش.م ا.
: شرك  مجه6ي   ايشكل ايقان6ني 

اإلسم.
ايغرض اإلجتماعي : دعم املقاحالت 

ايس اح  .
99 سن  إنطالقا من تاريخ   : املدة 

ايتسذ ل بايسذل ايتجاري.
املقر اإلجتماعي : مقر مجلس جه  
شارع  اإلداري  ايحي  ماس   س6س 

ا ذ نرال ايكتاني أكادلر.
رأس املال : حدد رأس املال في مبلغ 
000.000.  درهم مقسم إلى 0.000  
سهم  يكل  درهم   100 بق م   سهم 
يرأس  املك6ن   األسهم  جم ع  تمثل 
تحريرها  حتم  نقدل   مساهم   املال 

بايكامل عند اإلكتتاب.
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من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر من كل سن .

اإلقتطاعات  بعد   : األرباح 

ايقان6ن   حايتأسيس   س قرر ا ذمع 

ايعام ايسن6ي يلمساهمين تخص ص 

رص د األرباح.

ايشرك  لترأسها مجلس   : اإلدارة 

اإلدارة املك6ن من 5 أعضاء.

بايس د  ممثل   ايداخل    حزارة 

أحمد حجي بصفته حالي جه  س6س 

ماس .

حايصناعات  ايس اح   حزارة 

اإلجتماعي  حاإلقتصاد  ايتقل دل  

فاطم   بايس دة  ممثل   حايتضامني 

عم6ر بصفتها حزيرة يل6زارة  ايزهراء 

املذك6رة.

مجلس جه  س6س ماس  ممثال 

بايس د كريم أشنكلي بصفته رئيسا 

يلمجلس املذك6ر.

يلهندس   املغرب    ايشرك  

ايس اح   ممثل  بايس د عماد براكاد 

بصفته املدلر ايعام يلشرك  املذك6رة.

حايصناع   ايتجارة  غرف  

حا خدمات  ذه  س6س ماس  ممثل  

رئيسا  بصفته  دحر  سع د  بايس د 

ايغرف  املذك6رة.

رئاس  مجلس اإلدارة :

بناءا على مداحالت مجلس اإلدارة 

تع ين  تم   ،2022 ماي   20 بتاريخ 

ايس د أحمد حاجي حالي جه  س6س 

ماس  رئيسا ملذس اإلدارة.

تع ين  تم  كما   : ايعام   اإلدارة 

مغربي  ط ب  أب6  حسن  ايس د 

اي6طن    يلبطاق   ا حامل  ا ذنس   

دحار  في  حاملق م   JC1089 6 رقم 

أكادلر مدلرا عاما  ت غان مين درارك  

يلشرك .

تع ين  تم   : ا حسابات  مدقق 

مكتب صب6ر مدققا يلحسابات ملدة 

سن  حاحدة.

شرك   تسذ ل  تم   : ايتسذ ل 

املقاحي   إلنعاش  ا ذه6ي   ايتنم   

حاملت6سط   ايصغرى  ايس اح   

حايصغيرة جدا س6س ماس  ش.م.ا 

باملحكم  ايتجاري  بأكادلر تحت رقم 

وو515 في 26 ماي 2022.

244 P 

 MALIKA ALAMI

CONSULTING

SARL

شرك  مل ك  علمي ك6نس6يتينغ

 ش.م

شرك  مساهم 

رأسمايها : 10.000.00 درهم

سذلها ايتجاري : 1و67 

املقر اإلجتماعي : إقام  املنزه و ب 

عمارة رقم   شق  509 أكادلر

قرار ايشريك اي6ح د بتاريخ 27 

أبريل 2022

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى   

بتاريخ 27 أبريل 2022 تقرر ما للي :

مل ك   ايس دة  إستقاي   قب6ل 

ايعلمي MALIKA ALAMI من منصبها 

تاريخ من  إبتداء  يلشرك    كمسيرة 

 27 أبريل 2022.

صادق ا ذمع ايعام على تع  ين.

 FATIMA ان6اري  ايس دة فاطم  

املغرب    ا ذنس    جح   ،ANOIRI

رقم  ايتعريف  يبطاق   حا حامل  

يتحل  ايشرك   في  كمسيرة   J2200

حجيك  ايعلمي  مل ك   ايس دة  محل 

ملدة غير محدحدة مع ت6ق ع منفصل.

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم  حقد 

اإلبتدائ    باملحكم   ايضبط 

 2022 ماي   25 بتاريخ  بتارحدانت 

تحت رقم 110015.

245 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS &ASSISTANCE FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

 STE.LE NEUF EN

 PROMOTION

IMMOBILIERE
 SARL AU

رأسمايها : 5000000.00 دهم

املقر اإلجتماعي : شارع عالل بن عبد 

هللا ملك ب6رقب  إقام  سم   مزانين 

تازة-تازة

تأسيس
بم6جب عقد عرفي خاص بتاريخ 
ايقان6ن  حضع  تم   2022 ماي   25

املميزات  جات  يشرك   األسا�سي 

ايتاي  :

 LE NEUF EN  : ايتسم   

 PROMOTION IMMOBILIERE

.SARL AU

ايهدف : منعش عقاري.

شارع عالل بن   : املقر اإلجتماعي 

سم    إقام   ب6رقب   ملك  عبد هللا 

مزانين تازة-تازة.

99 سن  إنطالقا من تاريخ   : املدة 

تأسيسها اينهائي.
درهم   500000.00  : رأسمايها 

حص  كل حص    50000 مقسم إلى 

محررة  دراهم   100 بق م   حاحدة 

يع 6ني. محمد  ايس د  يفائدة  نقدا 

: ايس د محمد يع 6ني مسيرا  اإلدارة 

يلشرك  ملدة غير محددة.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر.

 5% األرباح  من  تخصم  األرباح: 

حي6زع  ايقان6ني  اإلحت اط  يتك6ين 

إحت اطي  يتك6ين  أحيخصص  ايباقي 

إضافي.

تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ايضط 

رقم  تحت  بتازة  ايتجاري   باملحكم  

279  بتاريخ 16 ل6ن 6 2022.
بمثاب  مقتطف حب ان

246 P

SOCIETE ZERAMINE
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
رأسمايها : 100.000.00 درهم

تأسيس شرك 
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بايرماني تم تأسيس   2022 أبريل   22
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

بايصفات ايتاي   :
إسم  ايشرك   حمل   : ايتسم   
.SOCIETE ZERAMINE SARL AU

ايرماني  دائرة   : اإلجتماعي  املقر 
آلت م6�سى  أحالد عمران دحار  قب ل  

ايزحل ك .
ايهدف : إستغالل زراعي.

ايتشذير.
زراع  ايعنب.

بمبلغ  حدد   : ايشرك   مال  رأس 
على  مقسم   درهم   100.000.00
1000 حص  ق م  ا حص  اي6احدة 
أمين  ايس د  لمتلكها  100درهم 

ايزرياني.
في  محددة  ايشرك   مدة   : املدة 
99 سن  إبتداء من تاريخ تسذ لها في 

ايسذل ايتجاري.
ايس د  ايشرك   يس ير   : ايتس ير 

أمين ايزرياني.
بايسذل  ايشرك   تسذ ل  تم 
اإلبتدائ    املحكم   يدى  ايتجاري 

بمدلن  ايرماني تحت رقم و9و.
247 P

CAPITAL BUILDING
SARL

 RC 102187
تصف   ايشرك 

ايعام اإلستثنائي  ا ذمع  بم6جب 
أبريل  بتاريخ  2  املنعقد  يلشركاء 

2022 قرر ما للي :
 CAPITAL ايشرك   تصف   
بصف   ححلها   BUILDING SARL

نهائ  .
امل6افق  على تقرير املصفي.

باملحكم    : ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

2022 تحت رقم 125680.

248 P
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STE.VALERIE ENGINEERING
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة جات 

شريك حح د
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مسذل بتاريخ 
تأسيس  تم  بايرباط   2022 ماي   26
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

شريك حح د باملميزات ايتاي   :
 VALERIA  : ايتسم   

.ENGINEERING
ايهدف اإلجتماعي :

مكتب ايدراسات حايتدريب املنهي.
مزاحي  األنشط  ايهندس  .

في  حدد  ايشرك :  رأسمال 
100.000.00 درهم م6زع  إلى 1000 
درهم   100 بق م   إجتماع    حص  
حإسنادها  بأكملها  تحريرها  تم  قد 

يلس د عزايدلن ايصغ ار.
من  إبتداء  سن    99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 
ايسذل ايتجاري.

لنالر  فاتح  من   : املاي    ايسن  
ديسمبر ما عدا ايسن  األحلى  1و  إلى 

تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.
املقر اإلجتماعي : 15 شارع األبطال 

شق  رقم   أكدال ايرباط.
: تسير ايشرك  من طرف  ايتس ير 
ا حامل  ايصغ ار  عزايدلن  ايس د 
رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

1950وD7 حجيك ملدة غير محدحدة.
باملحكم   ايتجاري  ايسذل  رقم 

ايتجاري  بايرباط 161071.
مقتطف من أجل اإلشهار

249 P

مكتب األستاج محمد ملكي
م6ثق

تجزئ  املنتزه قطع  رقم  11، عين ايذئاب أنفا 
ايدارايب ضاء

ايهاتف: 5.20و.و0522.9
ايفاكس : 5.21و.و0522.9

PROYAZ INVEST شركة
شرك  محدحدة املسؤحي  

حصص  تف6يت  عقد  بمقت�سى 
إجتماع   بتاريخ و2 ح 2 ماي 2022، 
ايفا�سي خايد  ايس د  من  كل  ف6ت 

ايفا�سي  لاسمين  اآلنس   ايفهري، 

ايفا�سي  عل اء  اآلنس   ايفهري، 

ايفهري حايس د  حسن زيت6ني يفائدة 

ش.م.م،جم ع   JA.CAPITAL شرك  

لملك6نها  ايتي  حصصهم اإلجتماع   

 PROYAZ  أي 78520 حص  في شرك

املسؤحي    محدحدة  شرك    INVEST

درهم   7.852.000.00 رأسمايها 

بايدارايب ضاء  اإلجتماعي  مقرها 

زاحي  زنق  م6زار حشارع آنفا ايطابق 

ايتجاري  بايسذل  مسذل   ايسابع، 

   6609 رقم  تحت  بايدارايب ضاء 

املرتبط  ا ذاري  ا حساب  حكذا 

با حصص اإلجتماع   في ايشرك  :

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

اإلستثنائي بتاريخ و2 ح 2 ماي 2022 

قرر ايشركاء ما للي :

تف6يت  عقد  على  ايتصدلق 

ا حصص اإلجتماع  .

ت6زيع جدلد يرأسمال ايشرك  .

 78520  JA.CAPITAL شرك  

حص .

مجم6ع : 78520 حص .

إستقاي  اآلنس  لاسمين ايفا�سي 

من  زيت6ني  حايس د  حسن  ايفهري 

مهامهم كمسيرلن يلشرك .

تع ين ايس د عبد ايرح م أعراب 

غير  ملدة  يلشرك   حح د  كمسير 

محددة.

تغ ير ايشكل ايقان6ني يلشرك .

تح ين اينظام األسا�سي يلشرك .

حايتصريح  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري  ايسذل  يدى  بايتغ ير 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بكتاب  

 2022 6ل6ن 6  بتاريخ  بايدارايب ضاء 

تحت رقمي826582 حو5و19.
يلخالص  حايب ان

األستاج محمد ملكي

250 P

 SOCIETE NOUVELLE DES

 MOULINS DU MAGHREB

SNMM
ب ع ا حصص استقاي  حتع ين 

أعضاء مجلس اإلدارة جدد حتجدلد 
حالل  املدلر ايعام

يشرك   اإلدارة  مجلس  قرر 

االسم  مجه6ي   شرك    SNMM

مقرها : 60-58 زنق  ايزيزف6ن بايدار 
ايب ضاء، حاملسذل  بايسذل ايتجاري 

تحت رقم 0689و قرر املنعقد بتاريخ 

27 أبريل 2017 ما للي :

امل6افق  كمساهمين جدد ايس د 

.ALJIA INVEST  سع د يعلج حشرك

امل6افق  على ب ع حصص كل من 

ايس د عبد ايسالم اجانا إلى شرك  

حص    99.990 ل   ALJIA INVEST 

يعلج ايس د سع د  إلى  حصص   ح5 

حصص إلى ايس د مهدي يعلج  ح5   

إلى  ايعرائ�سي  نفيس   ايس دة  حمن 

 15.000 ب   ALJIA INVEST شرك  

ل6سف  محمد  ايس د  حمن  حص  

شرك   إلى  حص    10000 ب  اجانا 

.ALJIA INVEST

قرر مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ 

11 ماي 2017 ما للي :

من  استقاي   باالعتبار  األخذ 

مجلس االستقاي  من مجلس اإلدارة 

يكل من ايس د محمد ل6سف اجانا 

حكذيك  ايعرائ�سي  ن6فيس   حايس دة 

استقاي  ايس د عبد ايسالم اجانا من 

مهامه كمدلر عام.

قرر ا ذمع ايعام ايعادي املنعقد 

بتاريخ 0و ل6ن 6 2017 ما للي :

مجلس  أعضاء  حالل   تجدلد 

اإلدارة يكل من ايس د يعلج شك ب، 

حبيب   يعلج  محمد،  يعلج  ايس د 

ححم6دي أم كلث6م ملدة ست  سن6ات 

ايعام  ا ذمع  نهال   في  تنتهي  حايتي 

ايسن   حسابات  في  يلبث  ايعادي 

ديسمبر  1و  بتاريخ  املنته    املاي   

.2022

اإلدارة  مجلس  كأعضاء  تع ين 

يكل من ايس د سع د يعلج ا حامل 

 C10225 رقم  اي6طن    يلبطاق  

حايس د مهدي يعلج ا حامل يلبطاق  

حايشرك    BE757807 رقم  اي6طن   

بايس د  املمثل    ALJIA INVEST

يلشرك   كمدلري  يعلج  شك ب 

في  تنتهي  حايتي  سن6ات  ست  ملدة 

في  يلبث  ايعادي  ايعام  ا ذمع  نهال  

حسابات ايسن  املاي   املنته   بتاريخ 

1و ديسمبر 2022.

قرر مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ 

29 ل6ن 6 2018 ما للي :

رئيس  حالل   حتجدلد  انتخاب 

يعلج  ايس د شك ب  اإلدارة  مجلس 

كعض6  حاللته  مدة  ط6ال  حجيك 

مجلس اإلدارة.

ايعام محمد  تجدلد حالل  املدل  

يعلج حجيك ط6ال مدة حاللته كعض6 

مجلس اإلدارة

كاتب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

ايب ضاء بتاريخ 17 ل6ن 6 2022 تحت 
رقم 6 8281.

بمثاب  مقتطف حب ان

مجلس اإلدارة

251 P

RITAN
SARL AU

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

جات شريك حح د
رأسمايها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنق  ص ام عمارة 
رقم 6 ايشق  و م كا سيرفيس دل6ر 

ا ذامع ايرباط

ل6م  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  ايشرك   بمقر   2022 ل6ن 6   21

االتفاق على ايتالي :

زنق   من  االجتماعي  مقرها  تغ ير 

م كا  و  شق    6 رقم  عمارة  ص ام 

شارع    5  : ايعن6ان  إلى  سيرفيس 

 MA أكدال عن   8 فرنسا شق  رقم 

EXPERTISE SERVICE ايرباط.
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كما تم إضاف  نشاط آخر يلشرك  
»أعمال إنشاءات  بايقان6ن األسا�سي 

حدراسات ايشبكات ايكهربائ  «.
ايضبط  بكتاب   اإللداع  تم 
تحت  ايرباط  ايتجاري   باملحكم  
بتاريخ ايقان6ني  12578   ايرقم 

و2 ل6ن 6 2022.
رقم ايسذل ايتجاري 6887و1.

252 P

MEDITEMS
SARL

تأسيس شرك 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
ايقان6ن  حضع  تم   2022 ماي   19

األسا�سي يشرك  على اينح6 ايتالي :
MEDITEMS SARL :   ايتسم

SARL :   ايصف  ايقان6ن
املقر االجتماعي : رقم 15 مجمع 1 

شارع ا حسن ايثاني، ايرباط.
امل6ض6ع االجتماعي : ب ع حاستيراد 

آالت حي6ازم ايطب  .
 100.000  : االجتماعي  ايرأسمال 
مغارب   طرف  من  حمقسم   مرقم  

جات ين.
املسير : ايس د محمد أمين بن اس 
غير  ملدة  يلشرك   اي6ح د  املسير 

محدحدة.
ايسن  االجتماع   : تبدأ من فاتح 

لنالر حتنتهي في 1و ديسمبر.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و  بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

2022 تحت رقم  12525.
253 P

POUGET
شرك  محدحدة املسؤحي  
رأسمايها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 55و، شارع محمد 
ا خامس ايطابق 10 ايدار ايب ضاء

االستثنائي  ايعام  ا ذمع  قرر 
رفع   2022 ل6ن 6  فاتح  بتاريخ 
درهم   10.000 ايشرك  من  رأسمال 
طريق  عن  درهم   6.210.000 إلى 
بق م   أرض    ببقع   املساهم  

6.200.000 درهم.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ ايب ضاء  بايدار   ايتجاري  
7 ل6ن 6 2022 تحت رقم 826775.

254 P

EVENTILY
SARL AU

رأسمايها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : املركز ايتجاري
ان6ال محل رقم 11 املركز، تمارة

بتمارة،  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر شركاء   ،2022 ل6ن 6   16 بتاريخ 
ش.ج.م.م.ج.ش.ح  »الف6نتلي«  شرك  
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د ما للي :
استقاي  ايس د حديع تينماللي من 

مهامها في ايشرك .
ايب6خاري  ن6ال  ايس دة  تع ين 
غير  زمن    ملدة  يلشرك   كمسيرة 

محدحدة.
تعدلل ايقان6ن األسا�سي.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
باالبتدائ   بتمارة تحت رقم 88و8 في 

و2 ل6ن 6 2022.
255 P

STE CHEF OZCAN
SARL

ايشكل ايقان6ني يلشرك  : شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة

املقر االجتماعي : شارع ا حسن ايثاني 
حشارع م6الي رش د سال ا ذدلدة
رقم ايسذل ايتجاري : 2927و

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
 2022 ل6ن 6  فاتح  بتاريخ  املسذل 

تمت املصادق  على ما للي :
ايبل6طي  زهرة  ايس دة  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص    500

1000 حص  اجتماع  .
يفائدة ايس دة رحم  شفق بتاريخ 

فاتح ل6ن 6 2022.
تعدلل ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
9077و  رقم  تحت  بسال  االبتدائ   

بتاريخ  1 ل6ن 6 2022.
256 P

SOCIETE MARO NEW
SARL AU

 طبقا يلعق6د املمض   بتاريخ تم
ايقان6ن  تحرير   2022 أبريل   6
ا خصائص  جات  يشرك   األسا�سي 
أبريل   27 بتاريخ  حاملسذل   ايتاي   

.2022
جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  

املسؤحي   املحدحدة بشريك حح د.
ايهدف االجتماعي : ب ع املفرحشات 
االيكترحن    املنزي    حايتجهيزات 

حايكهربائ  .
درهم   100.000  : ايرأسمال 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  

100 درهم يلحص .
مدل6ن   شارع   : االجتماعي  املقر 

رقم 16 حي ايش خ املفضل سال.
 Mme MACHRAK  : ايتس ير 

.ZINEB
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بسال  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 

6105و.
257 P

 SOCIETE GOLD SWEET
CARS
SARL

محل تجاري رقم 81 شارع 8 عبد 
ايرحمان ابن زيدان حي طارق 1 

فاس
تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة
بمقت�سى عقد عرفي بفاس بتاريخ 
6 ل6ن 6 2022 تم تأسيس شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة تتميز با خصائص 

ايتاي   :
 GOLD SWEET :  تسم   ايشرك

CARS جات مسؤحي   محدحدة .
ايهدف االجتماعي : كراء ايس ارات 

بدحن سائق.
املقر االجتماعي : محل تجاري رقم 
8 عبد ايرحمان ابن زيدان  81 شارع 

حي طارق 1 فاس.

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 
ايتأسيس اينهائي.

ايسن  املحاسب   : من فاتح لنالر 
إلى 1و ديسمبر من كل سن .

مبلغ  في  محددة   : ايرأسمال 
 1000 إلى  مجزأة  درهما   100.000
درهم يكل حص    100 حص  بق م  

م6زع  كايتالي :
ايس دة اس   ا حل6 0وو سهم.
ايس دة خ6ي  ا حل6 0وو سهم.
ايس دة سارة ا حل6 0 و سهم.

مجم6ع األسهم : 1000 سهم.
ايتس ير : ايشرك  مسيرة من طرف 
حايس د  ايسعدل   ب6ص6ف  ايس دة 

محمد رش د ا حل6.
يلشرك   ايقان6ني  اإللداع  تم 
باملحكم  ايتجاري  بفاس تحت رقم 
و وو بتاريخ و2 ل6ن 6 2022 ايسذل 
ايتجاري 027و7 ايضريب  املهن   رقم 

 و6027و1.
258 P

مكتب األستاج عادل ايشهدي
م6ثق بايرباط

شارع األبطال إقام  زهار شق  رقم 12
ايطابق ايثاني 20، ايرباط

SAFARI CONCEPT
SARL AU

حرر  ت6ث قي  عقد  بمقت�سى 
بمكتب األستاج عادل ايشهدي، م6ثق 
2022، تم  17 ل6ن 6  بايرباط، بتاريخ 
إضاف  أهداف جدلدة يلشرك  جات 
ايشريك  جات  املحدحدة  املسؤحي   

اي6احد جات ا خص6ص ات ايتاي   :
 SAFARI CONCEPT  : ايتسم   

SARL AU
جات  ايشرك    : ايقان6ني  ايشكل 
ايشريك  جات  املحدحدة  املسؤحي   

اي6احد.
حقاع   حمقهى  مطعم   : ايهدف 

أيعاب.
املدة : 99 سن .

مقرها االجتماعي : ايرباط س6ي�سي 
II حي ايضباط رقم 287.

ايرأسمال : 100.000 درهم.
ايتس ير : عبد ايكريم ايناجي.
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  حتم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بايرباط،  ايتجاري  
رقم  ايتجاري  ايسذل  في   ،2022

.1 9717
259 P

GHAZALA CALL CENTER
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
ايقان6ن  حضع  تم   2022 ل6ن 6  و 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
املحدحدة بشريك حح د حايتي تحمل 

ا خصائص ايتاي   :
 GHAZALA CALL  : ايتسم   

CENTER
حإدارة  إنشاء   : ايهدف االجتماعي 
حمركز  حاملراسل   االتصال  مراكز 
األنترنيت  شبك   على  االتصال 
حجم ع عمل ات ايتس6يق عبر ايهاتف 

حاألنترنيت.
جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

املسؤحي   املحدحدة بشريك حح د.
رأسمال  تحدلد  تم   : ايرأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  ايشرك  

حمقسم على 1000 حص .
تم تع ين ايس د جمال   : ايتس ير 
أزيزا كمسير حح د يلشرك  ملدة غير 

محددة.
املدة : 99 سن .

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايقان6ني يلشرك  بكتاب  ايضبط يدى 
ايب ضاء  بايدار  ايتجاري   املحكم  
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   16 بتاريخ 
ايتجاري  ايسذل  حرقم  وو8281 

و690 5.
مقتطف من أجل اينشر

260 P

FARAH MENUISERIE
SARLAU

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
ايسذل ايتجاري رقم 5و5 2 

تف6يت حصص
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
2021 تم  15 لنالر  االستثنائي بتاريخ 

االتفاق على ما للي :

رش د  ايس د   : حصص  ب ع 
500 حص  من أصل  ايب6ش خي باع 
ب6شع ب  ايس د  إلى  حص ،   1000

زم6رة.
 : تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك  

إلى شرك  جات املسؤحي   املحدحدة.
تع ين   : ا ذدلد  املسير  تع ين 
مسيرا  ايب6ش خي  رش د  ايس د 

يلشرك .
ايشرك   تلتزم   : ايشرك   ت6ق ع 
في  ايب6ش خي  رش د  ايس د  بت6ق ع 

جم ع اإلجراءات اإلداري  حايعق6د.
رش د  يلس د  املشترك  ايت6ق ع 
زم6رة  ب6شع ب  حايس د  ايب6ش خي 

يلحسابات حاملعامالت ايبنك  .
تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ ايب ضاء  بايدار   ايتجاري  
2 فبرالر 2021 تحت رقم 509و76.

261 P

STE TECH PLUME
SARL AU

ايسذل ايتجاري رقم : 99و5 
تصف   ايشرك 

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
قرر  ح ث   2022 ماي   19 بتاريخ 

ايشريك اي6ح د ما للي :
املصادق  على عمل   ايتصف  .

إنهاء عمل   ايتصف  .
إبراء جم  ايس د ملراحي سامي.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   8 بتاريخ  بمكناس  ايتجاري  

2022 تحت رقم اإللداع  27.
262 P

STE ZPOWER
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
6 ل6ن 6 2022 تم تأسيس شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة من شريك حح د 

حايتي تتميز بما للي :
ZPOWER :   ايتسم   االجتماع

داخل  س6اء   : ايشرك   م6ض6ع 
املغرب أح خارجه  حسابها ا خاص أح 

 حساب ايغير ه6 :

حايطاق   ايري  أنظم   ترك ب 
املتجددة.

األشغال املختلف .
 2 2 طابق  : شق   املقر االجتماعي 

عمارة 11 مرجان 2 مكناس.
رأسمال ايشرك  : 100.000 درهما 
مقسم  إلى 1000 حص  بق م  100 

درهم يلحص .
يعين فني مهم  ايس د   : ايتس ير 

ايصبار زياد.
باملحكم   تم  ايقان6ني  اإللداع 
 2287 رقم  تحت  بمكناس  ايتجاري  
بتاريخ  56 69 ايتجاري   ايسذل 

21 ل6ن 6 2022.
263 P

STE EDEN INVEST
SARL

ايسذل ايتجاري رقم : 6771و
تصف   ايشرك 

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
قرر  ح ث   2022 ماي   19 بتاريخ 

ايشركاء ما للي :
املصادق  على عمل   ايتصف  .

إنهاء عمل   ايتصف  .
ايطايب  ابن  ايس دة  جم   إبراء 

مريم.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  بمكناس  ايتجاري  

2022 تحت رقم اإللداع 18و.
264 P

دل6ان األستاج  حسن منق6ش
امل6ثق بايرباط

شارع عمر ابن ا خطاب، عمارة 10
شق  رقم 6، أكدال، ايرباط
ايهاتف : و7.77.27.7و.05
ايفاكس :  7.77.27.7و.05

 EL QUACHANY شركة
IMMO

ش.ج.م.م.ش.ح
رأسمايها : 100.000 درهم

ايكائن مقرها االجتماعي : ايرباط
حسان، زنق  م6الي احمد اي6ك لي، 

ايعمارة رقم 0و، ايشق  رقم 8
تأسيس شرك 

في مؤرخ  رسمي،  عقد   بم6جب 

طرف  من  محرر   ،2022 ماي   6

حضع  تم  منق6ش،  األستاج  حسن 

جات  يلشرك   األسا�سي  اينظام 

ايشريك  جات  املحدحدة  املسؤحي   

اي6ح د كايتالي :

 EL QUACHANY  ايتسم   : شرك

IMMOش.ج.م.م.ش.ح.
غرض ايشرك  : اإلنعاش ايعقاري 

حكذيك  ايعقاري ،  املشاريع  حتس ير 

ايتجارة حت6زيع األملن 6م.

املدة : 99 سن .

املقر االجتماعي : ايرباط - حسان، 
ايعمارة  اي6ك لي،  زنق  م6الي احمد 

رقم 0و، ايشق  رقم 8.
رأس املال : 100.000 درهم.

ايسن  االجتماع   : من فاتح لنالر 

إلى غال  1و ديسمبر.

إبراه م  ايس د   : ايشرك   إدارة 

حح د  مسير  بصفته  ايشت6اني، 

يلشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

حتم   ،125700  : رقم  تحت   ،2022

ايتق  د بايسذل ايتجاري تحت رقم 

.161151
مقتطف حب ان

األستاج  حسن منق6ش، م6ثق بايرباط

265 P

 MT CONSTRUCTION

MAROC
إم تي كنستركس 6ن مرحك

شرك  محدحدة املسؤحي   بشريك 

حح د
رأسمايها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : مركز أعمال س دي 
معرحف، ك ازانيرش6ر1، مكتب 

108، 2200 شارع ايقدس

20190 - س دي معرحف

ايدار ايب ضاء

ايسذل ايتجاري رقم : 00819و

تصف   مسبق  يلشرك 
تع ين مصف يلشرك 
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بم6جب قرارات ايشريك اي6ح د 
يلشرك    2021 ل6ن 6   29 املؤرخ  في 

املذك6رة أعاله، تقرر ما للي :
أحقفت  قد  ايشرك   ك6ن  معرف  
ايتصف    حقررت  أنشطتها  جم ع 
بحلها  حايق ام  يلشرك   املسبق  
من تاريخ  بطريق  حدل  حجيك ابتداء 

0و ل6ن 6 2021.
تحدلد مقر ايتصف   : مركز أعمال 
ازانيرش6ر1،  ك  معرحف،  س دي 
ايقدس  شارع   2200  ،108 مكتب 
ايدار  معرحف  س دي   -  20190

ايب ضاء.
أيبيرط6  كاري6س  ايس د  تع ين 
يشرك ،  مصفي  داك6سطا،  أرحخ6 
ايساكن زحنا إندسترلال دي أحي فيرا 
دي فرادس، أبارتادح 17، 001-3684 
أحي فيرا دي فرادس، )ب6رتغال) حجيك 

يلمدة ايتي تستغرقها ايتصف  .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بطنج   ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   2022 أبريل  بتاريخ   

.820.0 1
بمثاب  مقتطف حب ان

املصفي

266 P

AUSARE MAROC
أحساري مرحك
شرك  مساهم 

رأسمايها : 00.000و أحرح
املقر االجتماعي : منطق  ايتصدلر

ا حرة، تجزئ  س1 بقع  رقم 1 & 2، 
90100 - طنج 

تح6يل املقر االجتماعي
تعدلل امل6ازي اينظام األسا�سي

مجلس  اجتماع  محضر  بم6جب 
 2022 مارس  و  في  املؤرخ  اإلدارة 
يلشرك  املذك6رة أعاله، تقرر ما للي :
يلشرك   االجتماعي  املقر  تح6يل 
: منطق  ايتصدلر  إلى ايعن6ان ايتالي 
ا حرة، تجزئ  س1، بقع  رقم 1 & 2، 

90100 - طنج .
ايعام  ا ذمع  محضر  بم6جب 
االستثنائي املؤرخ في 17 مارس 2022 
يلشرك  املذك6رة أعاله، تقرر ما للي :

تصدلق على قرار مجلس اإلدارة 

إلى  يلشرك   االجتماعي  املقر  بنقل 

ايتصدلر  منطق    : ايتالي  ايعن6ان 

ا حرة، تجزئ  س1، بقع  رقم 1 & 2، 

90100 - طنج .

اينظام  من  املادة    تعدلل 

األسا�سي.

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بطنج   ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

رقم  تحت   2022 أبريل   21 بتاريخ 

028و25.
بمثاب  مقتطف حب ان

مجلس اإلدارة

267 P

SOVEROC
س6فيرحك

شرك  محدحدة املسؤحي  

رأسمايها : 2.000.000 درهم قابل 

يلتح6يل

املقر االجتماعي : املنطق  ا حرة 

األطلس  ، ايطريق اي6طني  ، بلدل  

عامر سافل ا، قطع  ل 1 .1، 

ايقن طرة

ايسذل ايتجاري : 1و7 5

زيادة رأسمال ايشرك 
تعدلل م6ازي يلنظام األسا�سي

تح ين اينظام األسا�سي مع ايقان6ن 
رقم 19.21

بم6جب محضر ا ذمع ايعام   -  I

 االستثنائي املؤرخ في 10 مارس 2022، 

املسماة  ايشرك   شركاء  قرر 

»س6فيرحك« ش.م.م ما للي :

ايزيادة في رأسمال ايشرك  بمبلغ 

يلتح6يل  قابل  درهم   1.920.000

مبلغ  من  ايرأسمال  سيرفع  مما 

2.000.000 درهم قابل يلتح6يل.

 19.200 بتخص ص  ايعلم  أخذ 

حص  جدلدة يصا ح ايشركاء.

ح7 من   6 ايتعدلل امل6ازي يلمادة 

اينظام األسا�سي.

تح ين امل6اد 26، 28 حوو من اينظام 

األسا�سي مع ايقان6ن رقم 19.21.

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   -  II

ايضبط باملحكم  االبتدائ   بايقن طرة 

بتاريخ 6 أبريل 2022 تحت رقم و9098.
بمثاب  مقتطف حب ان

املسير

268 P

 NUEVO CALZADO

INTERNACIONAL
ن6يف6 كايزادح أنترنس 6نال

 شرك  محدحدة املسؤحي   

بشريك حاحد
رأسمايها : 00.000و.15 درهم قابل 

يلتح6يل

املقر االجتماعي : منطق  ايتصدلر 

ا حرة، بقع  رقم 55، طنج 

ايسذل ايتجاري : 18859

تح6يل املقر االجتماعي
تعدلل امل6ازي اينظام األسا�سي

ايشريك  قرارات  بم6جب   -  1

 2022 مارس   21 اي6ح د املؤرخ  في 

يلشرك  املذك6رة أعاله، تقرر ما للي :

يلشرك   االجتماعي  املقر  تح6يل 

: منطق  ايتصدلر  إلى ايعن6ان ايتالي 

ا حرة، بقع  رقم 55، طنج ، املغرب.

تعدلل املادة 5 من اينظام األسا�سي.

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   -  II

بطنج   ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

رقم  تحت   2022 أبريل  بتاريخ   

5و2525.
بمثاب  مقتطف حب ان

املسير

269 P

SIGIT MAROC TFZ
س ج ت مرحك تي إف زد

شرك  محدحدة املسؤحي  
رأسمايها : 1.800.000 أحرح

املقر االجتماعي : منطق  ايتصدلر 

ا حرة، تجزئ  رقم 79 س - 79/1 

س- 10، بل6ك 2، بل6ك و، طنج 

ايسذل ايتجاري : 62161
زيادة رأسمال ايشرك 

تعدلل م6ازي يلنظام األسا�سي

تح ين اينظام األسا�سي مع ايقان6ن 
رقم 19.21

بم6جب محضر ا ذمع ايعام   -  I
 ،2022 6 أبريل   االستثنائي املؤرخ في 
أعاله  املسماة  ايشرك   شركاء   قرر 

ما للي :
ايزيادة في رأسمال ايشرك  بمبلغ 
200.000 أحرح مما سيرفع ايرأسمال 
مبلغ  إلى  أحرح   1.600.000 مبلغ  من 

1.800.000 أحرح.
حص    125 تخص ص  معرف  

جدلدة.
من  ح7   6 ايتعدلل امل6ازي يلمادة 

اينظام األسا�سي.
تح ين امل6اد 26، 28 حوو من اينظام 

األسا�سي مع ايقان6ن رقم 19.21.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   -  II
بطنج   ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
بتاريخ 6 ماي 2022 تحت رقم 55 و25.

بمثاب  مقتطف حب ان
املسير

270 P

NETVILLA
نيتف ال

 شرك  محدحدة املسؤحي   
بشريك حاحد

رأسمايها : 8.000 أحرح
املقر االجتماعي : منطق  ايتصدلر 

ا حرة، تجزئ  رقم 0 أ، زد إف 
بزنيس سانتر، 90100، طنج 
ايسذل ايتجاري : 61959
االستمرار في نشاط ايشرك 

ايشريك  قرارات  بم6جب   -  1
بتاريخ  املؤرخ   يلشرك   اي6ح د 
يلشرك  املسماة   ،2022 فاتح مارس 
ايشرك   حل  عدم  تقرر  »نيتف ال« 
خسارة  رغم  اينشاط  في  حاالستمرار 

أكثر من ثالث أرباع رأسمال ايشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   -  2
بطنج   ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   2022 مارس   15 بتاريخ 

وو2519.
بمثاب  مقتطف حب ان

املسير

271 P
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   ION SERVICES 
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
رأسمايها : 90.000 درهم 

مقرها االجتماعي :   5 شارع 
تانس فت، رقم ايشق  1، أكدال، 

ايرباط
رقم ايسذل ايتجاري : 161225

املدلن  : ايرباط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2022 ماي   26 بتاريخ  ايرباط 
مسؤحي    جات  شرك   تأسيس 

محدحدة باملميزات ايتاي   :
.ION SERVICES SARL :   ايتسم

ايهدف االجتماعي :
االستشارة ؛

تك6ين ؛
املشاريع  إدارة  في  املساعدة 

ايتجارة ؛
كراء املعدات ؛

ايعمل ات  جم ع  عام،  حبشكل 
ايصناع  ، أح ايتجاري  أح املاي  ، قد 
غير  أح  مباشر  بشكل  مرتبط   تك6ن 
مباشر باألش اء املذك6رة أعاله أح ايتي 

قد تعزز تط6ر ايشرك .
ايشريك :

ايس د حجي علي 50  حص  ؛
ايس د ب6زيد أحمد 50  حص .

رأسمال  لقدر   : ايشرك   رأسمال 
درهم   90.000 ايشرك  بمبلغ ق مته 
م6زع  إلى 900 حص  ق م  كل حاحد 

100 درهم.
من  ابتداء  سن    99  : املدة 
ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري بايرباط.  
شارع   5  : االجتماعي  املقر 
أكدال،   ،1 ايشق   رقم  تانس فت، 

ايرباط.
ايشرك  تسير من طرف   : اإلدارة 
ايس د حجي علي ملدة غير محدحدة.   

املحكم   في  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري  بايرباط بتاريخ و2 ل6ن 6 2022 

تحت رقم 5و55.
الستخراج حجكر

املسير
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MORAVIK
تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
26 ماي 2022 تم تأسيس شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة مميزاتها كايتالي :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

مسؤحي   محدحدة.
اسم ايشرك  : م6راف ك.

ايغرض من   : االجتماعي  ايغرض 
ايشرك  ه6 :

حتصن ع  حإنتاج  حتصم م  إنشاء 
حب ع حترحيج مجم6عات من املالبس 
أي  حاستغالل  األزياء  حإكسس6ارات 

عالم  تجاري  أح نم6جج أح تصم م ؛
أي  حب ع حاستيراد حتصدلر  شراء 
املالبس أح  املنس6جات  مثل   سلع 
حاألنشط   األزياء  إكسس6ارات  أح   

جات ايصل  ؛
امتالك على حصص في أي شرك  
عن طريق ايشراء أح تشغ ل األعمال 
املشارك   حكذيك  االستغالل  أح 
في  يلشرك   املباشرة  غير  أح  املباشرة 

جم ع املعامالت ؛
املاي   أح غير املنق6ي  أح املنق6ي  
ايتجاري  املؤسسات  جم ع   حفي 
 أح ايصناع   ايتي قد تك6ن جات صل  
مماثل  بم6ض6ع ايشرك  أح أي �سيء 
تعزز  أن  شأنها  من  صل   جي  أح   
حيتحق ق  تط6يرها  أح  ت6سعها 
تتصرف  أن  يلشرك   لج6ز  غرضها، 
ن اب   مباشر  غير  أح  مباشر  بشكل 
مع شركات   عنها أح ن اب  عن ايغير، 
في  تنفذ  حأن  آخرين،  أشخاص  أح 
من  بأي شكل  ا خارج  في  أح  املغرب 
تقع ضمن  ايتي  ايعمل ات  األشكال، 
حبشكل عام أي عمل ات  م6ض6عها، 
تساهم في تحق ق هذا ايهدف، لمكن 
أن تأخذ بأي شكل من األشكال جم ع 
شركات أي  في  حاملشارك    املصا ح 
أح شركات أخرى، مغرب   أح أجنب     
يها غرض مماثل أح لمكنها من تط6ير 

أعمايها.
املقر ايرئي�سي : 15، شارع األبطال، 

أكدال، ايرباط.

 10.000  : االجتماعي  املال  رأس 
100 حص  بق م   درهم مقسم  إلى 
من  مرقم   يكل حص ،  درهم   100
حص  محررة حمدف6ع    100 إلى   1
بايكامل من قبل ايشركاء حمخصص  
يكل منهم بما لتناسب مع مساهماتهم 

على اينح6 ايتالي :
ايس د خايد حاقاس 50 حص  ؛

 50 ايشكداري  إلمان  ايس دة 
حص  ؛

إجمالي ا حصص 100 حص .
ايسن  املاي   : تبدئ ايسن  املاي   
في فاتح لنالر حتنتهي في 1و ديسمبر من 

كل عام.
ايشركاء :

بتاريخ  حيد  ايس د خايد حاقاس، 
1968 بايرباط، مغربي  19 أغسطس 
ايتعريف  يبطاق   حامل  ا ذنس  ، 
حي   22 في  مق م   ،A562616 رقم 

ايشرط ، مب ال، ايرباط ؛
م6ي6دة  ايس دة إلمان شكداري، 
بايرباط،   1981 لنالر   17 بتاريخ 
يبطاق   حامل   ا ذنس  ،  مغرب   

.A7ايتعريف رقم 87و و
ايتس ير : ايس د خايد حاقاس، حيد 
بايرباط،   1968 19 أغسطس  بتاريخ 
يبطاق   حامل  ا ذنس  ،  مغربي 
في  مق م   ،A562616 رقم  ايتعريف 

22 حي ايشرط ، مب ال، ايرباط.
ايتجاري  بايسذل  ايتسذ ل  رقم 

بايرباط و16120.
من أجل ايتلخ ص حاينشر

ايتس ير
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مكتب األستاج حبيب محمد

م6ثق
زاحي  شارع املرابطين، شارع زياني، عمارة بدر، 

ايطابق األحل، حجدة

ايهاتف : 8  26 68 6و05

فاكس : 18 07 70 6و05

AL IKHWA ORIENT IMMO 
SARL

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى   -  1
م6ثق ب6جدة  األستاج حبيب محمد، 
حهب ايس د  ،2022 ماي   26 بتاريخ 

رحماني عبد ا حم د حايس دة رحماني 
رحماني  ايسادة  يفائدة  خدلج  
رحماني  رحماني عبد ايكريم،  خايد، 
رحماني عبد ا حف ظ  عبد ايرح م، 
1155 حص   حرحماني عبد ايلط ف 
حص    5000 من  تقتطع  اجتماع   
ايشرك   في  لملك6نها  ايتي  اجتماع   
حاملسماة  املحدحدة  املسؤحي    جات 
 AL IKHWA ORIENT IMMO SARL
يكل  اجتماع    حص    17 بنسب  
رحماني  خايد،  رحماني  ايسادة  من 
ايرح م  عبد  حرحماني  ايكريم  عبد 
يكل  اجتماع    حص    552 حبنسب  
من ايس دلن رحماني عبد ا حف ظ 

حرحماني عبد ايلط ف.
2 - بمقت�سى مداحي  ا ذمع ايعام 
 ،2022 ماي   26 بتاريخ  االستثنائي 
محضره  من  أصل    نسخ   حضعت 
بمكتب األستاج حبيب محمد في نفس 

اي 6م، تقرر ما للي :
يلشرك  ملدة غير  تع ين مسيرلن 
محددة مع تخ6يلهم كل ايصالح ات 

يتمث ل ايشرك .
جدلد  أسا�سي  نظام  اعتماد 

يلشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   - و 
ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  ب6جدة 
تحت رقم  86 بتاريخ 15 ل6ن 6 2022.

يلخالص  حاإلشارة
األستاج : حبيب محمد
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مكتب األستاج حبيب محمد
م6ثق

زاحي  شارع املرابطين، شارع زياني، عمارة بدر، 
ايطابق األحل، حجدة

ايهاتف : 8  26 68 6و05
فاكس : 18 07 70 6و05

MARJIA IMMOBILIER 
SARL

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى   -  1
م6ثق ب6جدة  األستاج حبيب محمد، 
حهب ايس د   ،2022 ماي   26 بتاريخ 
عبد  رحماني  ا حم د،  عبد  رحماني 
ايلط ف  عبد  حرحماني  ا حف ظ 
يفائدة  خدلج   رحماني  حايس دة 
رحماني عبد  ايسادة رحماني خايد، 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022)الجريدة الرسمية   12256

 669 ايرح م  عبد  رحماني  ايكريم، 

 1200 من  تقتطع  اجتماع    حص  

في  لملك6نها  ايتي  اجتماع    حص  
املحدحدة  املسؤحي    جات  ايشرك  
 MARJIA IMMOBILIER حاملسماة 
00  حص  اجتماع    بنسب    SARL

يكل منهم.
2 - بمقت�سى مداحي  ا ذمع ايعام 
 ،2022 ماي   26 بتاريخ  االستثنائي 
محضره  من  أصل    نسخ   حضعت 
بمكتب األستاج حبيب محمد في نفس 

اي 6م، تقرر ما للي :
يلشرك  ملدة غير  تع ين مسيرلن 
محددة مع تخ6يلهم كل ايصالح ات 

يتمث ل ايشرك .
جدلد  أسا�سي  نظام  اعتماد 

يلشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   - و 
ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  ب6جدة 
تحت رقم 866 بتاريخ 15 ل6ن 6 2022.

يلخالص  حاإلشارة

األستاج : حبيب محمد

275 P

ARMADA SYSTEMS  
 شرك  محدحدة املسؤحي   

جات شريك حاحد
املقر االجتماعي : 11 شارع فال حيد 
عمير، ايطابق ايثايث، رقم 17، 

أكدال، ايرباط
ايسذل ايتجاري : 110277

االستثنائي  ايعام  ا ذمع  حسب 
بتاريخ و1 ل6ن 6 2022 :

ايس د  اي6ح د  املساهم  قرر 
رأسمال  زيادة  ايسباع  أب6  علي 
 ARMADA SYSTEMS ايشرك  
من  ي صبح  درهم   500.000 بمبلغ 
500.000 درهم إلى 1.000.000 درهم 
من خالل دمج هذا املبلغ املسح6ب 

من ا حساب ا ذاري يلشريك.
 6 املادة  تعدلل  تم  يذيك،  حفقا 

حاملادة 7 من اينظام األسا�سي.
بايسذل  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايتجاري 
تحت   ،2022 ل6ن 6  و2  بايرباط ل6م 

رقم 2 1257.
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TELTUBE  
شرك  محدحدة املسؤحي   

املقر االجتماعي : تجزئ  صب حي 
ايدحر األر�سي، ايرقم 9، طريق 

ايقن طرة، سال
ايسذل ايتجاري سال : 5و282

نقل حصص ايشرك 
ايعام  ا ذمع  حسب  تقرر 

االستثنائي بتاريخ 27 ماي 2022 :
حينقل  لب ع  ع6اد  محمد  ايس د 
حه6 مقب6ل  يلس د حماني امحزحن، 
من قبله 50  سهما بق م  100 درهم 

يكل منها مدف6ع  بايكامل.
املساهمات معرحض  على اينح6 

ايتالي :
ايس د حماني امحزحم لجلب مبلغ 

100.000 درهم.
استقاي  ايس د محمد ع6اد من 

منصب مدلر مسير يلشرك .
يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تغ ير 
جات  املسؤحي    محدحدة  شرك   إلى 

شريك حاحد.
 6 املادة  تعدلل  تم  يذيك،   حفقا 
اينظام  من   12 حاملادة   7 حاملادة 

األسا�سي.
بايسذل  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري يدى املحكم  االبتدائ   بسال 
ل6م 9 ل6ن 6 2022، تحت رقم 7 90و.
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ARAB SCRIPT GROUP
SARL AU

في  مؤرخ  ت6ث قي  عقد  بمقت�سى 
قد   2022 ل6ن 6  و  بتاريخ  ايرباط 
املسؤحي    جات  شرك   تأسيس  تم 

املحدحدة بشريك حاحد.
استيراد   : االجتماعي  ايهدف 

حتصدلر، تجارة.
رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  

100 درهم يلحص  اي6احدة.
طه اسحابي 1000 حص .

من  ابتداء  سن    99  : املدة 
ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.

املقر : إقام  جنان اينهض ، عمارة 

27، شق  22، حي اينهض  1، ايرباط.

املسير : نرجس ملين.
 : ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 

.161199
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RAFONE DISTRIBUTION
SARL AU

شرك  محدحدة املسؤحي   جات 

شريك حاحد
رأسمايها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تمارة، إقام  قصب  

ا خير، تجزئ    بنغاي6 15، هره6رة
رقم ايسذل ايتجاري : 9 و2و1 

تمارة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

قررت   ،2022 ماي  0و  بتمارة بتاريخ 

ا ذمع   ايعام  االستثنائ   يشركاء 

 RAFONE DISTRIBUTION شرك  

جات  املسؤحي    محدحدة  شرك  

شريك حاحد ما للي :

حل مبكر يلشرك .

تع ين املصفي : ايس د عبد ايرف ع 

ايغن مي.

تع ين مكان ايتصف   : تمارة، إقام  

 ،15 بنغاي6  تجزئ     ا خير،   قصب  

هره6رة.

II - تم اإللداع ايقان6ني يدى كتاب  

بتمارة  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 

بتاريخ 8 ل6ن 6 2022 تحت رقم 06و8.
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ISYAMER AGRO
شرك  محدحدة املسؤحي  
رأسمايها : 100.000 درهما

املقر االجتماعي : جماع  س دي 

 لحيى زعير، امللك املسمى 

»عبد اينبي« تمارة

ايسذل ايتجاري : 77  و1 تمارة

ايتنازل عن األسهم االجتماع  

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

 ،2022 ماي   17 في  بتمارة   املؤرخ 

تقرر ما للي :

املصادق  على ب ع 500 حص  من 

قبل ايس د أحمد قان ني إلى ايس د 

اسماع ل قان ني.

تح6يل نم6جج ايشرك  من شرك  

محدحدة املسؤحي   جات شريك حاحد 

إلى شرك  محدحدة املسؤحي  .

تع ين كل من ايس د أحمد قان ني 

كمسيران  قان ني  اسماع ل  حايس د 

يلشرك .

يكل  بايت6ق ع  ايشرك   ايتزام 

حايس د  قان ني  أحمد  ايس د  من 

اسماع ل قان ني.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بتمارة بتاريخ 21 ل6ن 6 2022 

تحت رقم  7و8.
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DAR SRAGHNA
املقر االجتماعي : و1 زنق  ايقصار، 

 ايطابق 5، رقم 10، املعاريف،

ايدار ايب ضاء

إعالن متعدد ايقرارات
بناء على محضر ا ذمع ايعام   -   I

 2022 7 ل6ن 6  االستثنائي املنعقد في 

في  حاملسذل  ايسراغن   دار   يشرك  

و1 ل6ن 6 2022، تم تقرير ما للي :

1 - تف6يت 80 حص  من فئ  100 

ايعزيز  ايس د عبد  درهم من طرف 

ايبنين يفائدة ايس دة يزرق عزيزة.

2 - تغ ير ايشكل ايقان6ني يلشرك  

املسؤحي   محدحدة  من شرك  جات 

جات  شرك   إلى  حاحد  بشريك 

مسؤحي   محدحدة.

و - ايزيادة في رأسمال ايشرك  بما 

درهم ييرتفع من   15.700.000 قدره 

 15.800.000 إلى  درهم   100.000

ع ن    مساهم   طريق  عن  درهم 

حشقتين  أرضيتين  بقعتين  في  تتمثل 

جدلدة  حص    157000 خلق  مع 

100 درهم يلحص  اي6احدة  من فئ  

منس6ب  ل :
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درهم   100 حص  فئ   60و.5 1 

مقابل  ايبنين  ايعزيز  عبد  يلس د 

مساهمته ايع ن   في :
بقع  أرض   جات ايرسم ايعقاري 
ب  تق  مها  تم  و 6 و1/ 0  رقم 

00.000 .7 درهم ؛
ايعقاري  ايرسم  جات  شق  
ب  تق  مها  تم  و70  1/ 0  رقم 

1.500.000 درهم ؛
ايعقاري  ايرسم  جات  شق  
ب  تق  مها  تم   0 /1  702 رقم 

1.200.000 درهم ؛
حبقع  أرض   جات ايرسم ايعقاري 
ب  تق  مها  تم  1 6 و1/ 0  رقم 

5.600.000 درهم حص  عبد ايعزيز 

ايبنين 80.000 .  درهم.

درهم   100 فئ   حص    12.6 0

يلس دة عزيزة يزرق مقابل مساهمتها 

ايع ن   في :
بقع  أرض   جات ايرسم ايعقاري 
ب  تق  مها  تم  1 6 و1/ 0  رقم 

5.600.000 درهم حص  عزيزة يزرق 

1.120.000 درهم.

ق6انين  مالئم   تم  يذيك  حتبعا 

ايشرك .

- تم اإللداع ايقان6ني باملحكم    II

20 ل6ن 6  ايتجاري  بايدار ايب ضاء في 

2022 تحت رقم 91 828.

281 P

   WITHMOROCCO 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

تأسيس شرك  
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

تم   2022 ماي  1و  بتاريخ  بايرباط 

إنشاء شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ا خاص ات ايتاي   :

.WITHMOROCCO : االسم

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

مسؤحي   محدحدة.

استشارات   : االجتماعي  امل6ض6ع 

إداري .

ل6م  من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتق  د في ايسذل ايتجاري.

شارع فرنسا،   ، 5 عمارة   : املقر 

شق  8، أكدال، ايرباط.

ايرأسمال : 10.000 درهم مقسم  

درهم   100 حص  من فئ    100 إلى 

يلحص  اي6احدة.

ا حصص :

ايس د اي اس خل في 50 حص  ؛

ايس دة نادل  ايدغمي 50 حص .

خل في  اي اس  ايس د   : ايتس ير 

تم تع  نهما  حايس دة نادل  ايدغمي، 

كمسيرلن يلشرك  يفترة غير محددة.

ايسذل ايتجاري رقم : 161189.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر من كل سن .

تم اإللداع ايقان6ني يلشرك    -  II

باملحكم  ايتجاري  بايرباط.

282 P

NURAI SAKANE
SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
رأسمايها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع ا حسن 

األحل، إقام  نخ ل  رقم 25 متجر 
رقم 19، تمارة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  بتمارة،   2022 ماي   2 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة تحمل 

ش.ج.م.م   NURAI SAKANE اسم 

تت6فر على املميزات ايتاي   :

شارع  تمارة،   : االجتماعي  املقر 

ا حسن األحل، إقام  نخ ل  رقم 25 

متجر رقم 19.

ايهدف االجتماعي :

منعش عقاري ؛

املختلف   يألشغال  املقاحي  

حايبناء؛

ايتجاري ،  ايعمل ات  كل   عم6ما 

أح املاي   املرتبط  بايهدف االجتماعي 

يلشرك .

مدة االستمرار : 99 سن .
درهم   100.000  : املال  رأس 

مقسم إلى 1000 حص  من فئ  100 

درهم كما للي :

ايس د علي مام6 900 حص  ؛
ايس دة حل م  بنجل6ن 100 حص .
ايس د  تع ين  تم   : ايتس ير 
غير  ملدة  يلشرك   كمسير  مام6  علي 

محدحدة.
ايشرك   صالح    لخص  ما  كل 

لك6ن بت6ق ع ايس د علي مام6.
تم اإللداع ايقان6ن باملحكم    -  II
االبتدائ   بتمارة تحت رقم ايسذل 

ايتجاري 6595و1.
283 P

 STE Y.SADDOUNE 
TRANSFERT ET SERVICES

SARL AU
تأسيس شرك 

حضع   2022 ل6ن 6   6 بتاريخ  تم 
قان6ن منظم يشرك  جات املسؤحي   
باملميزات  حاحد  بشريك  املحدحدة 

ايتاي   :
 STE Y.SADDOUNE  : ايتسم   
 TRANSFERT ET SERVICES SARL

.AU
ايهدف :

تنف ذ سلف ايقرحض أح اإللرادات 
)صندحق  ايضمانات  أح  املدف6عات 

ايضمان) ؛
تح6يل األم6ال حا خدمات املاي  .

تجزئ    27 رقم   : املقر االجتماعي 
عين تكي، بني اخلف، املحمدل .

املدة : 99 سن .
 100.000  : االجتماعي  ايرأسمال 
درهم مقسم على 1000 سهم من فئ  

100 درهم م6زع كاآلتي :
ايس د لحيى سدحن 1000 حص .

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر.

ايس د  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
لحيى سدحن.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 ل6م  باملحمدل   االبتدائ   
2022 تحت رقم 1215 سذل ايتجاري 

0871و.
284 P

SOCIETE DINOYA TRAV
SARL AU

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
 جات ايشريك اي6ح د

شارع ب6عادل رقم : 861 حي 
االنبعاث سال

تغ ير
ايعام  ا ذمع  محضر  على  بناءا 
25 أبريل  االستثنائي املنعقد بسال في 
نحال،  أل6ب  ايس د  قرر   ،2022
يبطاق   حا حامل  ا ذنس    املغربي 
 ،AE128901 : ايتعريف اي6طن   رقم
 : رقم  ايطايب  أحالد  بزنق   ايقاطن 
املسير  حي ايش خ املفضل سال،   18
 DINOYA«  حايشريك اي6ح د يشرك
املسؤحي    جات  شرك    »TRAV
اي6ح د  ايشريك  جات  املحدحدة 

رأسمايها 10.000 درهم ما للي :
نقل  إجراءات  على  املصادق  

األسهم :
بناءا على اينظام األسا�سي املنش6ر 
بايسذل ايتجاري حسذل ايشركات، 

كان رأسمال ايشرك  م6زعا كايتالي :
ساهم ايس د أل6ب نحال بما قدره 
10.000 درهم مقسم  إلى مائ  حص  
اجتماع   من فئ  مائ  درهم يلحص  

االجتماع   ؛
بمقت�سى عقد نقل ملك   األسهم 
 : 2022 بين  25 أبريل   : املؤرخ بتاريخ 
حايس د  )ايبائع)  نحال  أل6ب  ايس د 
ا ذنس    املغربي  ا خرصاني  ايع6ني 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   حا حامل 
بحي  حايقاطن   AB9 252  : رقم 
 89 ايش خ املفضل زنق  حركان رقم 
باقتناء  قام  ايذي  )املشتري)  سال 
ايرأسمال االجتماعي يلشرك  بأكمله 

حكذيك حق6ق ايتص6يت.
اينظام  من   8 ح   7 املادتين  تغ ير 

األسا�سي يلشرك  :
املادة 7 مساهمات ايشركاء :

 100 ا خرصاني  ايع6ني  ايس د 
حص  اجتماع  .

املادة 8 رأس املال :
ساهم  ا خرصاني  ايع6ني  ايس د 

بماقدره 10.000 درهم.
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املسير  استقاي   قب6ل   : االدارة 
ايسابق ايس د حتع ين مسير جدلد

يشرك   اي6ح د  ايشريك  حافق 
أل6ب  ايس د   »DINOYA TRAV«
نت ج   منصبه  من  استقايته  نحال 
تف6يته ملذم6ع حصصه حإبراء جمته 
ا خرصاني  ايع6ني  ايس د  حتع ين 
ا حامل  حاي6ح د  ا ذدلد  ايشريك 
 : رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  
ايش خ  بحي  حايقاطن   AB9 252
سال   89 رقم  حركان  زنق   املفضل 
محددة  غير  ملدة  يلشرك   كمسير 
يتنف ذ  ايصالح ات  جم ع  حمنحه 
نشاط  في  تدخل  ايتي  املعامالت 

ايشرك .
ت6قع جم ع املستندات   : ايت6ق ع 
حايشراء  ايب ع  حعمل ات  املاي   
حاملعامالت ايبنك   من طرف ايس د 

ايع6ني ا خرصاني.
تعدلل ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
تحت  ،2022 ل6ن 6   9 بتاريخ   بسال 

رقم 051 و.
285 P

NS LAB
SARL

تأسيس ايشرك 
بتاريخ عرفي،  عقد   بمقت�سى 
ايقان6ن  حضع  تم   2022 ل6ن 6   9
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
املعط ات  تحت  حجيك  محدحدة 

ايتاي   :
NS LAB :  ايتسم   شرك

غرض شرك  : مقاحل في ا خدمات 
تقدلم خدمات في املذال   - ايتجاري  

ايطبي - االستشارات  االداري .
: شارع مهدي بنبركا ايطابق  املقر 

رقم 1- رقم أ7 س6ي�سي ايرباط.
ب  ايشرك   مدة  حددت   : املدة 
99 سن  ابتداء من تاريخ تسذ لها في 

ايسذل ايتجاري.
رأسمال ايشرك  : حدد بمبلغ مئ  

أيف )100.000) درهم.

مقسم  إلى 1000 حص ، ب 100 
محررة  مكتتب ،  يل6احدة،  دراهم، 

حم6زع  كايتالي :
غزال  االخضر  شهرزاد  ايس دة 

500 حص  ؛
ايس دة نادل  بنسفاج 500 حص  ؛

املذم6ع 1000 حص .
: تسير ايشرك  من طرف  ايتس ير 
ملدة  ايس دة شهرزاد االخضر غزال 

غير محدحدة.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
باملحكم   ايشرك   ينظام  ايقان6ني 
بتاريخ حجيك  بايرباط   ايتجاري  
ايشرك   سذلت   ،2022 ل6ن 6  و2 
بايسذل ايتجاري تحت رقم 125829 

رقم ايسذل ايتجاري : 5 1612.
مقتطف قصد اإلشهار

286 P

LEAFUNDER
SARL

برأسمال : 10.000 درهم
6 مكرر، ايطابق ايسفلي، بل6ك »د« 

شارع 21 غشت
 خريبك 

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايعام  ا ذمع  محضر  باملحمدل  
 : املسماة  يلشرك   االستثنائي 
LEAFUNDER SARL مؤرخ بخريبك  
ايساع   على   2022 ل6ن 6   10 في 

ايتاسع  صباحا قرر شركائها
ال6ب ايرغاي املايك ل 50 حص  

اجتماع   )شريك حمسير)
لاسير ب6يص املايك ل 50 حص  

اجتماع   )شريك)
ما للي :

 : يشرك   ألحانه  ايسابق  ا حل 
LEAFUNDER SARL

درهم   10.000 رأسمال  جات 
حاي6اقع مقرها االجتماعي ب :

بل6ك  ايسفلي،  ايطابق  مكرر   6
»د« شارع 21 أغسطس خريبك .

تسم   املصفي : قرر ا ذمع ايعام 
االستثنائي تع ين :

ال6ب ايرغاي ه6 : املصفي يشرك  
LEAFUNDER SARL   :

 : يلتصف    ايشرك   مقر  تحدلد 

6 مكرر، ايطابق ايسفلي، بل6ك »د« 

شارع 21 غشت خريبك . 

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايضبط باملحكم  االبتدائ   بخريب  

رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   20 بتاريخ 

رقم  تحت  ايتجاري  حبايسذل   281

.6677

287 P

SEEDEBATE
SARL

برأسمال : 10.000 درهم

6 مكرر، ايطابق ايسفلي، بل6ك »د« 

شارع 21 أغسطس خريبك 

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

 : املسماة  يلشرك   االستثنائي 

SEEDEBATE SARL مؤرخ بخريبك  

ايساع   على   2022 ل6ن 6   10 في 

ايتاسع  صباحا قرر شركائها

 50 املايك ل  بام6ح ل6سف  الت 

حص  اجتماع   )شريك حمسير)

أسام  بل6ش املايك ل 50 حص  

اجتماع   )شريك)

ما للي :

 : يشرك   ألحانه  ايسابق  ا حل 

SEEDEBATE SARL

  : يلتصف    ايشرك   مقر  تحدلد 

6 مكرر ايطابق ايسفلي، بل6ك »د« 

شارع 21 غشت خريبك .

تسم   املصفي : قرر ا ذمع ايعام 

االستثنائي تع ين :

املصفي  ه6  ل6سف  بام6ح  الت 

SEEDEBATE SARL يشرك        

 6  : يلتصف    ايشرك   مقر  تحدلد 

»د«  بل6ك  ايسفلي،  ايطابق  مكرر، 

شارع 21 أغسطس خريبك . 

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايضبط باملحكم  االبتدائ   بخريبك  

رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6   22 بتاريخ 

رقم  تحت  ايتجاري  حبايسذل   279

.6675

288 P

ائتمان   أسفار ك6نساي

شق  رقم   جنان اينهض  1 ايرباط

PLATINUM UNIVERS
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

 من شريك حاحد

تم تأسيس  بمقت�سى عقد عرفي، 

من  محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

شريك حاحد.

 PLATIUNUM : ايلقب االجتماعي

UNIVERS SARL AU

كريم  ايس د   : ايشركاء 

AE927وو ب.ح.ط   ايشريف 

1000 سهم.

املسير : ايس د كريم ايشريف.
)مئ   100.000 درهم   : رأس املال 

أيف درهم).

حايف6اكه  ايت6ابل  ب ع   : اينشاط 

ا ذاف .

مرحج عقاري.

ايشق   0و،  عمارة رقم   : ايعن6ان 
زنق  م6الي احمد اي6ك لي،   ،8 رقم 

حسان ايرباط.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 ل6م  بايرباط  ايتجاري  

ايسذل  و529  رقم  تحت   ،2022

ايتجاري رقم 161051.
يلب ان

289 P

 ANG ASSURANCE MAROC

SUCCURSALE
بتاريخ مؤرخ  محضر   بمقت�سى 

ايعام  يلذمع   ،2022 ماي   20

 ANG« يشرك   ايعادي  ايغير 

جات  شرك    »ASSURANCE
 1.000 مسؤحي   محدحدة، رأسمايها 

اإلقرار  تم  بفرنسا  مقرها  ل6رح، 

باإلجماع على ساسيس فرع باملغرب 

دح ا خصائص ايتاي   :

 ANG ASSURANCE  : ايتسم   

MAROC

 : يلتصدلر  يلتأمين  ايت6سط 

ايهدف االجتماعي.
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جبل  زنق   2و   : االجتماعي  املقر 
 10080 أكدال   2 ايشق   تبقال 

ايرباط.
ايتس ير : أحمد حمزة املنص6ري.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر : ايسن  املاي  .

مكتب  يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   ،2022 ل6ن 6  و2  بتاريخ 

.125785
290 P

مكتب محمد يلمحاسب  حاإلستشارة 
CMCC

محاسب بايرباط
GSM : 0661.33.94.09
MOAD CHAARA

SARL AU
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2022 ل6ن 6   10 في  بايرباط 
حضع ايقان6ن األسا�سي يشرك  جات 
ايشريك  جات  املحدحدة  املسؤحي   

اي6ح د املميزات ايتاي   :
 MOAD CHAARA  : ايتسم   

.SARL AU
 - ايتجارة   : االجتماعي  ايهدف 

ا خدمات - االستشارات.
 82 املقر االجتماعي : بل6ك ج رقم 
يعق6ب  ا حمر  دل6ر  ايتايث  ايطابق 

املنص6ر ايرباط.
من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

تق  دها بايسذل ايتجاري.
درهم   100.000  : رأسمايها 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  
100 درهم يلحص  اي6احدة امل6زع  

على ايشكل ايتالي :
ايس د معاج ايشعرة املحصل على 

1000 حص .
يلشرك   كمسير  عين   : ايتس ير 
غير  يفترة  ايشعرة  معاج  ايس د 

محددة.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
في  و12556  رقم  تحت  بايرباط 
16 ل6ن 6 2022 رقم ايسذل ايتجاري 

.161059
291 P

VLINK
SARL AU

شرك  محدحدة املسؤحي  

 بشريك حاحد
رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئ  2 20 

إقام  ايتازي مكتب رقم و ا حدادة 

ايقن طرة

ايزيادة في رأسمال ايشرك 
رقم ايسذل ايتجاري و5025

ايعام  ا ذمع    بمقت�سى محضر 

ل6ن 6   28 ل6م  املنعقدة  االستثنائ   

2022 قرر ايشريك اي6ح د ما للي :

من  ايشرك   رأسمال  في  ايزيادة 

 2.000.000 إلى  درهم   100.000

19.000 حص   درهم حجيك بإصدار 

اجتماع   جدلدة ق م  اي6احدة منها 

100 درهم حررت كلها حقت االكتتاب 

عن طريق إدماج ا حسابات ا ذاري  

يلشركاء على ايشكل ايتالي :

 19.000 مختاري  رض6ان  ايس د 

حص .

ايشرك   رأسمال  أصبح  يقد 

2.000.000 درهم مقسم إلى 20.000 

يل6احدة  درهم   100 بق م   حص  

مقسم  على ايشكل ايتالي :

 20.000 مختاري  رض6ان  ايس د 

حص .

املذم6ع : 20.000 حص .
من ايقان6ن   7 ح   6 تعدلل ايبند 

األسا�سي يلشرك .

يلشرك   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ    باملحكم   ايضبط  بكتاب  

بايقن طرة بتاريخ 9 أبريل 2022 تحت 
رقم ايسذل ايتجاري : 91662.
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BEN RAHO TRANS
SARL AU

بمقت�سى ايعقد ايعرفي املحرر في 

ايقن طرة بتاريخ  1 ل6ن 6 2022، تم 

االتفاق على ايقان6ن األسا�سي يشرك  

جات ا خصائص ايتاي   :

 BEN RAHO TRANS  : ايتسم   

.SARL AU

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

مساهم  جات  املحدحدة  املسؤحي   

حاحد.

ايغرض : مقاحل اينقل ايشخ�سي.

أب6  شارع    8  : االجتماعي  املركز 

 -  2 بكر ايصدلق إقام  إلمان مكتب 

ايقن طرة.

مئ  أيف درهم   100  : ايرأسمال 

حص  اجتماع     1000 مقسم  إلى 

بق م  100 درهم يلحص  اي6احدة.

ايسن  االجتماع   : من فاتح لنالر 

إلى 1و ديسمبر من كل سن .

االحت اطي ايقان6ني   5%  : األرباح 

حايباقي بعد املداحي .

يتس ير  قان6ن ا  عين   : ايتس ير 

ايشرك  حملدة غير محدحدة.

عمر بن رح6.

املحكم   في  ايشرك   تسذ ل  تم 

االبتدائ   ايقن طرة بتاريخ  1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 65677.
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شركة الوادي
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : 78 ايطابق 

األر�سي متجر رقم 1 زنق  طارق بن 
زياد - ايقن طرة

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2022 ماي   25 بتاريخ  بايقن طرة 

حضع ايقان6ن األسا�سي يشرك  جات 

مسؤحي   محدحدة يتك6ن خاص اتها 

كايتالي :

ايتسم   : اي6ادي.

حقاع   استغالل مخبزة   : ايهدف 

شاي ححل6يات.

ايطابق   78  : االجتماعي  املقر 
زنق  طارق بن   1 األر�سي متجر رقم 

زياد - ايقن طرة.

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

ايتسذ ل اينهائي بايسذل ايتجاري.

رأس املال : 100.000 درهم م6زع 

على 1000 حص  من فئ  100 درهم 

يلحص  اي6احدة.

ايشركاء : ايس د هاني احمد 500 

حص  ؛

ايس د هاني ايهاشم 500 حص .

ايسن  االجتماع   : من فاتح لنالر 

إلى 1و ديسمبر.

احمد  هاني  ايس دلن   : ايتس ير 

حهاني ايهاشم.

قد تم تسذ ل ايشرك  بايسذل 

االبتدائ    املحكم   يدى  ايتجاري 

 2022 20 ل6ن 6  بتاريخ  بايقن طرة 

تحت رقم 65729.
عن اينسخ  حاينص

املسيرلن
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 CHEHMAT ARCHI

CONCEPT
شرك  جات املسؤحي   بشريك حح د

رأسمايها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : شارع أحمد ش6قي 

إقام  أحمد ش6قي عمارة C مكتب و 

ايقن طرة

تأسيس شرك 
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بايقن طرة، تم حضع ايقان6ن األسا�سي 

املحدحدة  املسؤحي    جات  يشرك  

امل6اصفات  جات  حح د  بشريك 

ايتاي   :

 CHEHMAT ARCHI  : ايتسم   

.CONCEPT SARL AU

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

املسؤحي   املحدحدة بشريك حح د.

أحمد  شارع   : اإلجتماعي  املقر 

 C عمارة  ش6قي  أحمد  إقام   ش6قي 

مكتب و ايقن طرة.

 ARCHITECTE  : م6ض6ع ايشرك  

TRAVAILLANT SEUL
رأسمال  حدد   : ايشرك   رأشمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  ايشرك  

اجتماع    حص    1000 إلى  مقسم 

بق م  100 درهم يل6احدة.
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املدة : 99 سن .

ايتس ير : أسند إلى ايس د لاسمين 

شهمات.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر.

باملحكم   بايسذل  ايتق  د  تم 

رقم  تحت  بلقن طرة  اإلبتدائ   

و6577.
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MOHAMED EL KSSIMI
املقر اإلجتماعي : تجزئ  بئر ايرامي 

 TRANCHE 2 988 بقع  رقم

ايقن طرة

ايسذل ايتجاري عدد    70 

ايقن طرة

تح6يل املقر اإلجتماعي
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

ايغير ايعادي، تقرر ما للي :

من  االجتماعي  املقر  تح6يل 

 988 تجزئ  بئر ايرامي بقع  رقم رقم 

TRANCHE 2 ايقن طرة إلى ايقن طرة  

متجر رقم 2 اإلرشاد 521.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايسذل  بايقن طرة  االبتدائ   

ايتجاري رقم    70.
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STE H.B DEUX PRIME
ايتأسيس

ايعرفي  ايعقد  شرحط  حسب 

تأسيس  تم   ،2022 ماي  بتاريخ  2 

محدحدة  يشرك   األسا�سي  اينظام 

حجيك  اي6ح د  يشريك  املسؤحي   

حسب املميزات ايتاي   :

 STE H.B DEUX  : ايتسم   

PRIME

ايشكل ايقان6ني : شرك  محدحدة  

املسؤحي   يشريك اي6ح د.

املرج   تجزئ    : اإلجتماعي  املقر 
زنق  12 جرف امللح .

االشغال   : حايغال   ايغرض 

ايعم6م   حايبناء ؛

اعمال ايطباع .

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

تسذ ل ايشرك  في ايسذل ايتجاري.

مائ    100.000  : رأسمال ا خاص 

أيف درهم مقسم  على أيف )1000) 

حص  اجتماع   من فئ  مائ  )100) 

ايشريك  في ح6زة  يكل حص   درهم 

اي6ح د :

ب6طبى  حف ض  ايس د 

ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

GJ27679  : عدد   اي6طن   

)1000 حص ).

من  ابتداء   : االجتماع    ايسن  

فاتح لنالر إلى 1و ديسمبر من كل سن .

ب6طبى  ايس د حف ض   : املدلري  

ملدة غير محدحدة.

باملحكم   تم   : ايقان6ني  اإللداع 

االبتدائ   بمشرحع بايقصيري بتاريخ 
2022 رقم ايسذل ايتجاري  9 ل6ن 6 

.857
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ATLANTIC TALENT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

بشريك حح د

املقر اإلجتماعي : 15 زنق  سب6 مركز 

املعامالت الش6ب مكتب رقم 2 

ايطابق ا خامس ايقن طرة

ايسذل ايتجاري رقم 1و558 

ايقن طرة

تح6يل املقر اإلجتماعي
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

 ATLANTIC يشرك   ايعادي  ايغير 

مسؤحي    جات  شرك    TALENT

محدحدة بشريك حح د، تقرر ما للي :

 15 من  االجتماعي  املقر  تح6يل 

الش6ب  املعامالت  مركز  سب6  زنق  

ا خامس  ايطابق   2 رقم  مكتب 

ايقن طرة.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

رقم  تحت  بايقن طرة،  اإلبتدائ   

 9160 بتاريخ 6 ل6ن 6 2022.

298 P

 ATELIER CENTRAL شركة
CARRASCO

شركـ  جات مسؤحي   محدحدة 
رأسمايها : 000.000.  درهم

مقرها االجتماعي : رقم 65 زنق  
صالح ايدلن - ايقن طرة

س.ت 25209
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 9 ل6ن 6 2022 قرر 

ايشركاء ما للي :
تع ين ايشريكين ايس دلن عادل 
في  مشاركين  ايعربي  حأمين  ايعربي 

ايتس ير.
على إثر ما سبق تم تعدلل املادة 

12 من ايقان6ن األسا�سي يلشرك .
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
 2022 ل6ن 6   21 بتاريخ  بايقن طرة 

تحت رقم 91792.
يإلشارة حايتنب ه : مسير ايشرك 
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CH-TRA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

بشريك حاحد
رأسمايها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 59 شارع م6الي 
عبد ايعزيز، إقام  م6الي عبد 

ايعزيز، مكتب  ، ايقن طرة
تأسيس شرك 

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بايقن طرة، تم حضع ايقان6ن األسا�سي 
املحدحدة  املسؤحي    جات  يشرك  
بشريك حاحد جات امل6اصفات ايتاي   :
.CH-TRA SARL AU :   ايتسم

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 
املسؤحي   املحدحدة بشريك حاحد.

59 شارع م6الي   : املقر االجتماعي 
عبد  م6الي  إقام   ايعزيز،  عبد 

ايعزيز، مكتب  ، ايقن طرة.
في  املقاحي    : ايشرك   م6ض6ع 

األشغال املختلف  أح ايبناء.
رأسمال  حدد   : ايشرك   رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  ايشرك  
اجتماع    حص    1000 إلى  مقسم 

بق م  100 درهم يل6احدة.

املدة : 99 سن .
أسند إلى ايس د ج6اد   : ايتس ير 

شعيرى.
من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر.
ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  تم 
باملحكم  االبتدائ   بايقن طرة تحت 

رقم و6578.
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HAOUF TRAVEL
شرك  جات املسؤحي   بشريك حح د

رأسمايها : 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : 7  زنق  عمر ابن 
ايعاص إقام  إسماع ل مكتب   

ايقن طرة
تأسيس شرك 

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بايقن طرة، تم حضع ايقان6ن األسا�سي 
املحدحدة  املسؤحي    جات  يشرك  
امل6اصفات  جات  حح د  بشريك 

ايتاي   :
 HAOUF TRAVEL  : ايتسم   

.SARL AU
جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

املسؤحي   املحدحدة بشريك حح د.
عمر  زنق     7  : اإلجتماعي  املقر 
ابن ايعاص إقام  إسماع ل مكتب   

ايقن طرة.
م6ض6ع ايشرك  : املقاحي  في نقل 

األشخاص.
املقاحي  في نقل ايبضائع.

تاجر.
رأسمال  حدد   : ايشرك   رأشمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  ايشرك  
اجتماعي  حص    1000 إلى  مقسم 

بق م  100 درهم يل6احدة.
املدة : 99 سن .

أسند إلى ايس د م ل6د   : ايتس ير 
ايه6ف.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر.

باملحكم   بايسذل  ايتق  د  تم 
رقم  تحت  بلقن طرة  اإلبتدائ   

وو657.
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RISSALA TRAVEL
املقر االجتماعي : 160 شارع محمد 

ايدل6ري مكتب 1 ايقن طرة

ايسذل ايتجاري رقم 8175  

ايقن طرة

تح6يل املقر االجتماعي
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

 RISSALA« يشرك   ايعادي  غير 

TRAVEL« تقرر ما للي :

من  االجتماعي  املقر  تح6يل 

مكتب  ايدل6ري  محمد  شارع   160

محمد  زنق   زاحي   إلى  ايقن طرة   1

ايدل6ري حزنق  م6الي عبد ايرحمان 

إقام  ما شاء هللا رقم  1 مكتب رقم 

10 ايقن طرة.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

رقم  تحت  بايقن طرة  االبتدائ   

91819 بتاريخ و2 ل6ن 6 2022.
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 AGADIR VIVRE  شركة

IMMOBILIER ش.م.م
شرك  جات مسؤحي   محدحدة 
رأسمايها 100.000 درهم مقرها 

االجتماعي رقم 1  ساح  س6س 

ايحي ايصناعي آكادلر 

و1 ماي  تبعا يلعقد املحرر بتاريخ 

محدحدة  شرك   تأسيس  تم   2022

املسؤحي   تحت6ي على امليزات ايتاي    

 AGADIR VIVRE  : ايتسم   

IMMOBILIER  ش.م.م  

ايصناعي  ايحي   – ايتجاري  املقر 
رقم 1  ساح  س6س آكادلر 

ايرأسمال – 100.000 درهم 

اينشاط ايتجاري –حكاي  عقاري  

ايربح – لقتطع 5 باملائ  من األرباح 

ايصاف   من أجل االحت اط ايقان6ني.

ايس د  تع ين  تم   – ايتس ير 

املصطفى امل6من كمسير يلشرك .

فاتح  من   – االجتماع    ايسن  

لنالر إلى غال  1و دجنبر .

99 سن  ابتدءا من تاريخ  املدة – 

ايتسذ ل في ايسذل ايتجاري .

ح قد تم اإللداع ايقان6ني باملحكم  
ل6ن 6   15 بتاريخ  بآكادلر  ايتجاري  

2022 تحت عدد   1102 .
بمثاب  مقتطف ح ب ان         
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 STE MOUSSAID RECYCLE
SARL AU

إعـــالن قانــ6ني
بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
01/02/2022 الت مل6ل  تم تأسيس 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة جات 
ا خصائص  تحمل  اي6ح د  ايشريك 

ايتاي   :
 STE MOUSSAID  : ايتسم    

  RECYCLE SARL AU
املقر االجتماعي : بل6ك 2 رقم 51و 

شارع ا حسن ايثاني الت مل6ل .     
رأس املال : 100.000 درهم

املدة : 99 سن   
اسام  مساعد  ايس د     : املسير 

 BK667521 حطنيته رقم
جم ع  تدحير  إعادة   -  : اينشاط 
أن6اع املتالش ات - استيراد حايتصدلر 

- ايتجارة.
تم اإللداع ايقان6ني يدي املحكم  
االبتدائ    بانزكان  في  10/06/2022 

تحت رقم  1119.
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   EL JASSANI QUATRE PRIVE 
 SARL

ICE : 003050038000034
رأسمايها  Dhs 1.000.000 درهم 

إعالن بتأسيس شرك 
تأسست  عرفي  عقد  حبم6جب 
شرك  دات املسؤحي   املحدحدة تحت 
 EL JASSANI QUATRE PRIVE  إسم

SARL بتاريخ 2022/و0/و2
- هدفها:  ايتعل م ا خاص

زنق    8 رقم   : ايتجاري  -ايعن6ان 
ألت عطا ايحي ا حسني انزكان.    

درهم    1.000.000 رأسمايها   -
ق م   حص    10.000 إلى  م6زع  
م6زع  دراهم،    100.00  كل حص  

 كما للي:

 2000  : جساني   عمر  *ايس د 
حص .

* ايس دة سلطان  عرب6ن  :  1000 
حص .

 2000  : جساني  حم د  *ايس د 
حص .

 1000  : نجاة جساني   *ايس دة 
حص .

*ايس دة سعدل  جساني  : 1000 
حص 

 1000  : *ايس دة أم ن  جساني  
حص 

*ايس دة حسناء جساني  : 1000 
حص 

 1000  : *ايس دة ف6زي  جساني  
حص 

ايس د  تع ين  تم  ايشرك   تس ير 
عمر جساني مسيرا يلشرك  ملدة غير 
محدحدة مع تخ6يله كامل ايصالح ات 

حسب ايقان6ن األسا�سي يلشرك .
املدة: 99 سن  من تاريخ تأسيسها.
بمكتب  تم  ايقان6ني  اإللداع 
ايضبط يدى االبتدائ   بانزكان تحت 

رقم 1158 بتاريخ 16/06/2022.
 EL JASSANI ايشرك   سذلت 
بايسذل    QUATRE PRIVE SARL
و و26   رقم  تحت  بإنزكان  ايتجاري 

بتاريخ 16/06/2022.
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  SOCIÉTÉ NERGHOUM
TRANS

 société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 100.000 Dhs
 sise au lot 28/A lotissement
Zaitoune, Tikiouine, Agadir

األسا�سي  ايقان6ن  بمقت�سى 
 08 بتاريخ  بأكادلر  املؤرخ  املؤسس 
شرك   تأسيس  تم   2022 مارس 
جات  شرك    NERGHOUMTRANS

املسؤحي   املحدحدة بشريك حح د.
نقل   : ايشرك   م6ض6ع 
املستخدمين حنقل األشخاص حنقل 

ايسلع.

رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم 

اجتماع    حص    1000 الى  مقسم 

منها  حاحدة  يكل  درهم   100 بق م  

محمد  يلس د  بأجمعها  ممل6ك  

ا ذابري.

 A/28 ايبقع    : االجتماعي  املقر 

ايزيت6ن ت ك6ين اكادلر.

: تسير ايشرك  من  تس ير ايشرك  

طرف ايس د محمد ا ذابري ملدة غير 

محدحدة.

ايقان6ني  اإللداع  تسذ ل  تم 

 08 باملحكم  ايتجاري  بأكادلر بتاريخ 

ل6ن 6 2022 تحت رقم 110152
يلخالص  ح ايب ان

306 P

STE ESCOMPTE SARL
    STE  INSECTAK SARL AU  شرك

ش. م. م

تأسيس شرك  م م 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك   تأسيس  تم  06/2022/و1 

محدحدة املسؤحي   تحمل ا خصائص 

ايتاي  :

اسم  ايشرك   تحمل   : ايتسم    

  :  STE INSECTAK SARL AU  شرك
تحدد رأسمال   : رأسمال ايشرك  

ايشرك  في 100.000 أي 1000 حص  

بق م  100 درهم يكل حص  ممل6ك  

يس د حسن ايب6ح احي.

املقر  تحدد   : االجتماعي  املقر 

االجتماعي يلشرك  في ايعن6ان : مركز 

س دي ب بي اشت6ك ألت باها.

تعمل   : االجتماعي  ايهدف 

ح  ايفالح    امل6اد  ب ع  في  ايشرك  

ايتصدلرحاالستراد حايتجارة في كل ما 

لتعلق باملذال ايفالحي

ايتس ير : تحدد تس ير ايشرك  من 

طرف ايس دة:حسن ايب6ح احي رقم 

jb30024 ب.ح

تم الداع امللف ايقان6ني يلشرك  

يدى املحكم  االبتدائ   النزكان تحت 
رقم 1166 بتاريخ 17/06/2022 .

307 P
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 MIKADO CENTRE DU شركة

   SAVOIR PRIVE
شق  بايطابق ايثاني رقم و0 عمارة 

رقم 267و شارع ايدار ايب ضاء حي 

املحمدي اكادلر

 تـــأسـيــس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادلر 

تأسيس  تم   ،06/05/2022 بتاريخ 

صفاتها    املسؤحي     محدحدة  شرك  

كما للي : 

 MIKADO CENTRE ايتسم   

      DU SAVOIR PRIVE

ايشرك  أساسا  تهدف     : ايهــدف 

إلى :

1 - ايدعم املدر�سي

2 -  ايتدريب املنهي

و -  األنشط  اإلضاف  

حعم6ما جم ع ايعمل ات ايتجاري  

ايصناع   املاي   ح ايعقاري  املتعلق  

األنشط   حكل  املذك6رة  باالنشط  

شأنه  من  طابع  جات  أح  املشابه  

ت6س ع حتنم   ايهدف االجتماعي.

بايطابق  شق   االجتماعي:  املقر 

ايثاني رقم و0 عمارة رقم 267و شارع 

ايدار ايب ضاء حي املحمدي اكادلر

من تاريخ  99 سن  ابتداء    : املدة 

ايتسذ ل بايسذل ايتجاري باستثناء 

حاي  ايتمدلد أح ايفسخ املسبق.

ايرأسمال :  حدد رأسمال ايشرك   

في 100.000 درهم  مقسم  إلى 1000 

حص  

عابر                      الت  نع م   ايس دة   -

500 حص 

ب6زي م                    امين  محمد  ايس د   -

250 حص 

بغ 6ا               باتغيس ا  ماغ 6  ايس دة   -

250 حص 

الت  نع م   ايس دة   : ايتس ير 

عابر مساعدة مدلر ح ايس د محمد 

امين ب6زي م مسير ح جايك بإمضاءات 

غير  ملدة  جيك  ح  يلشرك   مشترك  

محدحدة .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
  1 /06/2022 ايتجاري  بأكادلر ل6م  

تحت رقم 110218.
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 STE TY  INGENIERIE  SARL
  AU

ل6م  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء شرك  جات   2022/06/07

ا خصائص ايتاي  :
    STE  TY  INGENIERIE ايتسم   

  S.A.R.L AU
ايطابق   11 رقم  ايشق   املقر: 
 5 محمد  شارع  امنار  عمارة  االحل 

انزكان .      
تتبع  خدمات   : ايشرك   غـرض 

ايدراس  مع مكاتب ايدراسات 
10.000 درهم مقسم  ايرأسمال:  
فئ   من  نقدل   حص    100 إلى 

100درهم كماللي :  
ايتابي ل6نس : 100 حص        -                 
ايتس ير في شخص  ايتابي ل6نس                   
باملحكم   حضع  ايقان6ني  اإللداع 
االبتدائ   بانزكان ل6م 10/06/2022  
تحت رقم   111  حايسذل ايتجاري 

تحت   رقم 26299 
مقتطف قصد اإلشهار.

309 P

VERTX
اإلشهار ايقان6ني

بتاريخ  املحرر  ايعقد  على  بناء 
باكادلر  حاملسذل   06/06/2022
تأسيس  تم   10/06/2022 بتاريخ 

شرك  بامل6اصفات ايتاي   :
VERTX  :  ايتسم

  78 رقم   : االجتماعي  ايعن6ان 
املكتب رقم  0, ايطابق األحل   شارع 
عبد ايرحمان بن زيدان حي ايسالم 

اكادلر
جات  شرك   ايقان6ني:  ايشكل 

مسؤحي   محدحدة بشريك حح د.
رأسمال  حدد  ايشرك :  رأسمال 
مقسم  درهم،   100.000 ايشرك  في 
درهم   100 بق م   حص    1000 إلى 
يلحص  ايقان6ن   م6زع على ايشكل 

ايتالي:

بيش6طار                              محمد  ايس د 
1000  حص  

حتط6ير  ايرقمن   األهداف: 
حأعمال  ايتصم م  املعل6م ات, 

مختلف   حايبناء
محمد  ايس د  يعتبر  ايتس ير:  
غير  ملدة  يلشرك   مسير  بيش6طار  

محدحدة.
: ايشرك  ملزم  بايت6ق ع  ايت6ق ع 

اي6ح د يلس د محمد بيش6طار 
املدة: 99 سن 

بكتاب    ايقان6ني  اإللداع  تم  
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
15/06/2022 تحت رقم   باكادلر ل6م 
 11026  حاملسذل بايسذل ايتجاري 
في  نفس اي 6م تحت رقم  1و517 .  

310 P

 SWIMIO  شركة
إعالن عن تأسيس شرك 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  حضع  تم   18/05/2022
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

محدحدة باملميزات ايتاي   
SWIMIO :  االسم

دحار تكادلرت    : املقر االجتماعي  
نعبادح درارك  أكادلر.

ايهدف االجتماعي  : 
• استغالل مسبح  ؛

• استغالل مركز يل اق  ايبدن    ؛
ألجل  مخ مات ص ف    تنظ م   •

.   le défi  مؤسس
99 سن  ابتداء من تاريخ   : املدة   

تسذ لها بايسذل ايتجاري.
ايرأسمال  حدد   : ايرأسمال  

ايشرك  في 10.000 درهم. 
املسير ايقان6ني  : 

• ايس د أحمد بنصا ح
• ايس دة هدى بنصا ح

رقم ايسذل ايتجاري: 7و517.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
بتاريخ    110268 عدد  بأكادلرتحت 

.15/06/2022
املسير

311 P

مكتب اشقران يالستشارات ايقان6ن   ح 

املحاسبات  

 DISTRIBUTION ET

GROWTH H.M
إشعار بايتأسيس

مبرم   عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسذل   ،0522/20/  05 بتاريخ 

تم   ،27/05/0222 بتاريخ  باكادلر 

يشرك    األسا�سي  ايقان6ن  حضع 

 DISTRIBUTION ET GROWTH

مسؤحي    جات  شرك   هي  ح   H.M

محدحدة جات  شريك حاحد   :

 DISTRIBUTION ET «  : ايتسم ــ

GROWTH H.M« ش.م.م.ش.ح.

تس ير  االجتماعي:  ايهدف 

حاستغالل ايض عات ايفالح  

شارع   25 بل6ك  االجتماعي:  املقر 

تط6ان رقم وو1، مكتب رقم  5 ح رقم 

6 ايطابق ايثايث، حي محمدي اكادلر       

املدة: 99 سن 

 100.000 في  حدد  ايرأسمال: 

درهم

ايتس ير:  حمزة بريان

تبتدئ من      : ايسن  ا حساب    

1و غشت من  فاتح شتنبر ح تنتهي في 

كل سن .

اإللداع ايقان6ني : تم إلداع امللف 

ايقان6ني يلشرك  يدى كتاب  ايضبط 

بتاريخ  الكادلر  ايتجاري   باملحكم  

15/06/2022 تحت رقم 110262
ايسذل ايتجاري:  رقم 51729

312 P

Cabinet IDJAMAA CONSEILS

BEN BRAHIM CAR
ايعام   ا ذمع   بمقت�سى محضر  

حايذي  0/05/2022و  في  املنعقد  

جات  شرك   تأسيس  بم6جبه  تم 

مسؤحي   محدحدة مميزاتها كايتالي :                

 BEN BRAHIM ايتجاري:  االسم 

CAR

مسؤحي    جات  شرك   ايصف : 

محدحدة.

ايرأسمال 100.000  درهم .
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ح ث لت6فر :
على ل6سف  ايه6ري  ايس د   - 

 500 حص .
على عادل   ايه6ري  ايس د   - 

 500 حص 
بدحن  ايس ارات  كراء   - ايهدف:  

سائق.
ايدرارك   دحار تماع ت   : ايعن6ان 

أكادلر.
فاتح  من  تبتدئ  املاي  :  ايسن  

لنالر إلى 1و ديسمبر من كل سن  .
ايس د  طرف  من  تسير  ايتس ير: 

ايه6ري عادل كمسير بايشرك .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16/06/2022 في  بأكادلر  ايتجاري  

تحت  ايرقم ايترت بي 110291.  
313 P

  STE  FMA OUMLIL شركة
SARL

إعالن عن إنشـــاء شركـــــ 
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شرك   تأسيس  تم   15/06/2022
جات  املحدحدة   املسؤحي     جات 

املميزات ايتاي  :
 STE  FMA OUMLIL  : ايتسم   

SARL
حي   05 ايزنق    : االجتماعي  املقر 

ايش خ محمد يغضف   – طانطان
درهم   100.000   : ايرأسمال 
حص  من فئ     1000 مقسم  على 

100,00 دراهم.
ايهدف : - أشغال ايبناء

ايشركاء : - يك حل محمد، مغربي، 
 ،15/0 /1992 بتاريخ  مزدادة 

JF ب.ت.ح رقم 77 و
مزداد  مغرب  ،  اب هي،  ف صل   -
رقم  ب.ت.ح   ،08/08/1988 بتاريخ 

 SH 1 2 61
فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  
كل  من  دجنبر  1و  في  تنتهي  ح  لنالر 

سن 
حاي ا  ايشرك   تسير   : ايتس ير 
من طرف:  محمد ايك حل  ملدة غير 

محددة.

باملحكم   تم   : ايتجاري  ايسذل 
وو70   بتاريخ  بطانطان  االبتدائ   

تحت رقم20/06/2022  
314 P

 Société STE ELFATRADIS
SARL AU

تأسيس شركــ  جات مسؤحي   
محدحدة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جات  تأسست شرك   0/05/2022و 
بامل6اصفات   محدحدة  مسؤحي   

ايتاي   :  
  STE  ELFATRADIS:    ايتسم

حاملفرحشات  األثاث   : امل6ض6ع 
املنزي  ، االستيراد حايتصدلر،االعمال 

املختلف  حايتجارة ايعام .
املقر االجتماعي : مست6دع رقم  1 
شارع أ7 حي بئر أنزران تك6ين أكادلر.

املبلغ  حدد   : ايشرك   رأسمال 
 1000 درهم مجزأ إلى    100.000 ف 

حص من فئ   100 درهم يل6احدة.
إلى  ايتس ير  أسند  ايتس ير: 
غير  ملدة  مصطفى  ايس دايفتاحي 

محدحدة. 
ايشرك   تلتزم  ايبنكي:  ايت6ق ع 
ايفتاحي  يلس د  اي6ح د  بايت6ق ع 

مصطفى.
تأسيس  من  سن    99 املدة: 

ايشرك 
حقد تم اإللداع ايقان6ني بمكتب 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  
تحت   17/06/2022 بأكادلربتاريخ 
ايشرك   تسذ ل  حتم  12و110  رقم 
بايسذل ايتجاري تحت رقم 51769.
315 P

CHINA SHISHI S.A.R.L
ايتــــأس ــــــس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بم6جب 
إنجاز  تم  باكادلر   10/06/2022
جات  يشرك   األسا�سي  ايقان6ن 
جات  االسم  مجه6ي   مسؤحي   

ا خاص ات ايتاي   :

ايتسم   : تأخذ ايشرك  ايتسم   

.CHINA SHISHI S.A.R.L   ايتاي

حايتصدلر  االستيراد   -  : ايهدف 

)منتجات بحري )

املنتجات  حتجارة  حب ع  شراء   -

ايبحري  با ذمل  حايتقس ط.

ايبحري   املنتجات  تعبئ    -

حتجهيزها حتصدلرها.

- تصبير املنتجات ايبحري . 

 122 ايرقم   : االجتماعي  املقر 

شارع   1 ايس6�سي  املختار  عمارة 

ا حمراء اكادلر.

في محددة  ايشرك   مدة   :  املدة 

من تاريخ تأسيسها  سن  ابتداء   99  

اينهائي ما عدا ا حل قبل اآلحان.

حدد   : ايشرك   مال  رأس 

رأسمال ايشرك  في مائ  أالف درهم 

)100.000MAD) م6زع  كما للي : 

 Mr : WANG RONGZE  600 -

يل6احدة   درهم   100.00 من  حص  

60.000 درهم.

 Mr : WANG PEIQIAO   200 -

يل6احدة   درهم   100.00 من  حص  

20.000 درهم.

  Mr : AHMED ABDELHAMID -

درهم   100.00 من  حص    200

يل6احدة  20.000 درهم.

ايشركاء : 

 WANG RONGZE  : ايس د 

ص ني ا ذنس  .

ايس د : WANG PEIQIAO ص ني 

ا ذنس  .

 AHMED  : ايس د 

ABDELHAMID مصري ا ذنس  .

 WANG   : عين ايس د   : ايتس ير 

RONGZE مسيرا حح دا يلشرك  ملدة 

غير محدحدة.  

اإللداع  تم   : ن6ني  ايقا  اإللداع 

باكادلر  ايتجاري   باملحكم   ايقان6ني 

رقم  تحت   20/06/2022 ل6مه 

2وو110.
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 STE PHARMACIE

 PRINCIPALE BOULBERJ

SARL A.U
درهم 100.000 رأسمايها 

إعالن عن تأسيس شرك  محدحدة 
املسؤحي   

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إحداث  تم  بأكادلر   2022 ماي   10

محدحدة  يشرك   األسا�سي  ايقان6ن 

حح د  شريك  جات   : املسؤحي   

بامل6اصفات ايتاي    

 STE PHARMACIE  : االسم 

 PRINCIPALE BOULBERJ SARL

      a.u

في  محل    : االجتماعي      املقر 

ايطابق ايسفلي دحار ب6يبرج أمسكرحد 

اكادلر 

حتس ير  استغالل    : ايهدف 

األدحي   تحضير  ؛  ايص دي   

شراء  ؛  األطباء  حصفات  حسب 

حشبه  ايص دالن    املنتجات  حب ع 

ايص دالن   حاملعدات حامل6اد بجم ع 

جم ع األنشط  املساعدة  ؛  أن6اعها 

حاملب عات  حاي6اردات  يلمشترلات 

يلمنتجات ايطب   حشبه ايطب   ايتي 

لمكن إجراؤها داخل ايص دي ات أح 

األماكن امللحق .

ايعمل ات  جم ع  عام   ح 

غير  أح  مباشرة  املتعلق   حاملعامالت 

ايتي  ح  االجتماعي  بايهدف  مباشرة 

تساعد في تنم   ايشرك 
ايشرك    رأسمال    : ايرأسمال 

م6زع   درهم    100.000 في  محدحد  

على  1000 حص  بمبلغ  100  درهم  

اي6ح د  ح6زة ايشريك   يلحص  في  

ايس د   بلعربي خل ل. 

تبتدئ من فاتح    : ايسن  املاي   

كل   دجنبر من   1و   إلى غال    لنالر 

سن 

املسير اي6ح د يلشرك    : ايتس ير 

غير  يفترة  خل ل  بلعربي  ايس د  ه6 

اي6طن    يلبطاق   حا حامل  محدحدة 
   :JB 9رقم 117و
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عمر ايشرك  : محدحد في  99  سن 
ثم   يقد     : ايقان6ني    اإللداع  
اإللداع  ايقان6ني  يدى  كتاب   ايضبط   
 20 ل6م  بأكادلر  ايتجاري   باملحكم  
9وو110  رقم  تحت   2022 ل6ن 6 

حايسذل ايتجاري  رقم 51791 
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شركة سيلفر إمو كاردن   ش.م.م 
ش.و

 STE SILVER IMMO GARDEN
SARL A.U

مست6طن  يدى شرك  تماريس 
ك6نسلتين ش م م ش ح , مكتب 

رقم  0 , ايطابق األحل , دارايرايس 
1,شارع 29 فبرار تايبرجت أكادلر
ايسذل ايتجاري رقم و 517

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  
21 ماي 2022 ثم تأسيس شرك  دات 

املسؤحي   املحدحدة شريك حح د. 
ايتسم  : س لفر إم6 كاردن   

دات  شرك   ايقان6ني:   ايشكل 
املسؤحي   املحدحدة يلشريك حح د.

ايهدف:  
- كراء ح استغالل ايعقار

- منعش عقاري
: مست6طن  يدى  املقر االجتماعي  
شرك  تماريس ك6نسلتين ش م م ش 
 , ايطابق األحل   , مكتب رقم  0   , ح 
فبرار تايبرجت   29 1,شارع  دارايرايس 

أكادلر
رأس املال: حدد في مبلغ 100.000 

درهم م6زع  كما للي:
-ايس د أشكار رب ع 1000 حص 

رب ع  أشكار  ايس د  عين  ايتس ير: 
غير  ملدة  يلشرك   حح د  كمسير 

محدحدة
تاريخ  من  ابتداء  سن    99 املدة: 
تسذ ل ايشرك  في ايسذل ايتجاري 

لنا لر   01 ايسن  االجتماع  : من 
الى 1و ديسمبر  من كل سن . 

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بأكادلر  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   16/06/2022 بتاريخ 

.110282
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 SNEUVILLE QUADS &  شركة

 BUGGY
إعالن عن تأسيس شرك 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  حضع  تم    12/05/2022

األسا�سي يشرك  محدحدة املسؤحي   

جات املميزات ايتاي   :

 SNEUVILLE QUADS &  : االسم

 BUGGY

 2 7 شق  رقم   : املقر االجتماعي 

عمارة ق مجمع ايعمران حي ايهدى 

أكادلر.

جم ع  كراء   : االجتماعي  ايهدف 

حتى  ح  ايرياض     أي ات  ح  معدات 

ايبحري .

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

تسذ لها بايسذل ايتجاري.

ايرأسمال  حدد   : ايرأسمال 

مقسم  درهم   100.000 في  ايشرك  

درهم   100 حص  بق م    1.000 إلى 

يلحص  اي6احدة.

املسير: عبد ايرح م ب6ح�سي.
باملحكم   ايتجاري  ايسذل  رقم 

ايتجاري  بأكادلر: وو517

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 

بتاريخ   110265 عدد  تحت  بأكادلر 

.15/06/2022
املسير
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 MAROCELLA  شركة
إعالن عن تأسيس شرك 

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  حضع  تم   16/05/2022

األسا�سي يشرك  محدحدة املسؤحي   

جات املميزات ايتاي   :

 »MAROCELLA « : االسم
حي   1811 رقم   : املقر االجتماعي 

ايفرح أكادلر.

ايهدف االجتماعي : منعش عقاري.

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

تسذ لها بايسذل ايتجاري.

ايرأسمال  حدد   : ايرأسمال 
مقسم  درهم   100.000 في  ايشرك  
درهم   100 1.000 حص  بق م    إلى 

يلحص  اي6احدة.
محمد ايف صل ادريس ح  املسير: 

ندلم لاسر.
باملحكم   ايتجاري  ايسذل  رقم 

ايتجاري  بأكادلر : 5و517
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
بتاريخ   110266 عدد  تحت  بأكادلر 

.15/06/2022
املسير
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شــركة دينوفش.م.م.ش.و
SOCIETE DINNOV sarl-au

رأس مايها 100.000 درهم
بل6ك 05 رقم    حي تاركا قصب  

ايطاهر الت مل6ل
جات  شرك   تأسيس  عن  إعالن 

املسؤحي   املحدحدة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
07 ل6ن 6 2022م، تم إحداث ايقان6ن 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
املحدحدة من طرف امل6قعين يلعقد، 

خصائصها كايتالي:
 STE دلن6ف  شرك    : ايتسم   

DINNOV
املقر اإلجتماعي : بل6ك 05 رقم    

حي تاركا قصب  ايطاهر الت مل6ل.
ايهدف اإلجتماعي :

ح  أدحات  جم ع  ب ع،  شراء،   •
معدات ايتلف ف.

 Achats, Ventes, Négoces  •
 de tout fournitures, produits,

.materiels d’emballage
في:  حدد  ايشرك   مال  رأس 
أيف  إلى  مقسم   درهم   100.000
يلحص   درهم   100 فئ   من  حص  

اي6احدة لملكها كل من :
ايده6ري  املصطفى  ايس د   -

1000 حص .
املصطفى  ايس د  عين  ايتس ير: 
غير  ملدة  مسيريلشرك   ايده6ري 

محدحدة.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و دجنبر.

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم  يقد 

بتاريخ  بأكادلر  ايتجاري   املحكم  

 -  11 8 رقم  تحت  15/06/2022م 

ايسذل ايتجاري: 5وو26.
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Cabinet IDJAMAA CONSEILS

HAVANA SURF
ايعام   ا ذمع   بمقت�سى محضر  

حايدي   06/05/2022 في  املنعقد 

جات  شرك   تأسيس  بم6جبه  ثم 

مسؤحي   محدحدة مميزاتها كايتالي : 

 HAVANA SURF :االسم ايتجاري

 HOUSE SARL AU

مسؤحي    جات  شرك    : ايصف  

محدحدة.

ايرأسمال  100.000 :درهم .

ح ث لت6فر :

على  مصطفى ب6رادي   ايس د    -

1000  حص .

ايهدف: - نزل,بيت ض اف .

- منعش س احي

 - أحرير  تامراغت  حي   : ايعن6ان 

عماي  أكادلر اداحتنان.

فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  

لنالر إلى 1و ديسمبر من كل سن .

ايس د  طرف  من  تسير  ايتس ير: 

مصطفى ب6رادي.  

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20/06/2022 في  بأكادلر  ايتجاري  

تحت ايرقم ايترت بي 22و110 .
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 STE CAPRICE MENARA

IMMO  SARL
بمقت�سى  عقد  عرفي  مؤرخ  ل6م 

0/05/2022و

تم إنشاء شرك   جات ا خصائص 

ايتاي   :

 STE CAPRICE  : ايتسم   

. MENARA IMMO  SARL
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املقر: ص و ايشق  رقم و ايطابق 
ايتاني رقم 9و شارع ا حسن ب6نعماني 

ايقدس اكادلر
ايهدف :- منعش عقاري

درهم   100.000  : ايرأسمال 
مقسم  كاآلتي

:  وو  جدي  بن  ابراه م  ايس د 
حص  )100 درهم يلحص ).

ايس د جمال إزباع م : ووو حص  
)100 درهم يلحص ).

ووو حص    : ايس د رش د بن تي 
)100 درهم يلحص ).

ايتس ير : أسند ايتس ير إلى ايس د 
رش د بن تي ملدة غير محدحدة .

ايبنكي  يلت6ق ع  باينسب   أما   
املشترك  بايت6ق ع  ايشرك   تلتزم 
جمال  ح  جدي  بن  يلس دابراه م 
يلس د   املشترك  ايت6ق ع  أح  إزباع م 
ابراه م بن جدل6ايس د رش د بن تي .
اإللداع ايقان6ني حضع في املحكم  
 16/06/2022 ايتجاري  باكادلر  ل6م 

تحت رقم 110286
ايسذل ايتجاري : 7 517    
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GOLDEN’GO – SARLAU

GAMING CONCEPT SARL
إعالن عن تأسيس شرك 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
27/05/2022 تم تأسيسش٠م٠م

 GAMING  : ايتسم   
CONCEPTSARL

شرك  جات املسؤحي     : ايشكل  
املحدحدة

شنك ط  شارع   5 رقم  املقر: 
تايبرجت حي ب 5 اكادلر.

قاع    / شاي  قاع   ايغرض: 
األيعاب 

املدة : 99 سن 
ايرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

مئ  أيف درهم.
املسير : احمد احش6ش .

حقد تم اإللداع ايقان6ني باملحكم  
ايتجاري  بأكادلر بتاريخ 06/2022/ 1 
تحت رقم 110226، ايسذل ايتجاري 

رقم  51707بأكادلر.
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 CONSEIL ET INGENIERIE
 DES METIERS DU
TRANSPORT  SARL

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة 

بمقت�سى عقد عرفي حرر في أكادلر 

تأسيس  تم    07/06/2022 بتاريخ 

يها  محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

املميزات ايتاي  :

 CONSEIL ET ايتسم   

 INGENIERIE DES METIERS DU

TRANSPORT ش.م.م 

ايدراس   مكتب   -  1  : ايهدف 

ايتقن  

2 - مكتب االستشارة ح ايهندس 

1و  شق  رقم   – املقر االجتماعي 

عمارة 11 ج ش    دار ايسعادة ادرار 

اكادلر

–ايس د لاسير ايس6�سي  ايتس ير 

ملدة غير محدحدة.
رأسمال ايشرك  100.000 درهم 

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  باكادلر  ايتجاري   املحكم  

0 و110  رقم  تحت   21/06/2022

سذل تجاري رقم و5179.
 ا خالص  يإلشهار 
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 RINATRANS SARL 
تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة 
س.ت :  8811  تارحدانت

بمقت�سى ايعقد ايعرفي املؤرخ في  

01/06/2022 بأحالد تالم ، تأسست 

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

مميزاتها كما للي : 

 RINATRANS SARL  :  ايتسم

املستخدمين  نقل  ايهدف: 

نقل ايبضائع  حساب ايغير،  يلغير، 

جم ع  تس6يق  مختلف ،  أشغال 

حاألثاث  ايصناع    حاملعدات  امل6اد 

املباني  تشي د  ايتداحل.  حايعقارات. 

ايطرق.  اشغال  حتجهيزها.  حص انتها 

أشغال ايبستن  حاألمن حاينظاف .  

حم اه  ايصحي  ايصرف  أشغال 
حتنظ م  ايطعام  تقدلم  ايشرب. 
)ثقاف  ،  املختلف   ايفعاي ات 
إدارة املرافق ايعام   إ خ).   ، رياض   
حتمث ل  حتصدلر  استيراد  حا خاص . 
حتأجير حت6زيع حتجم ع حتصن ع جم ع 
حايب ع  ايشراء  ايكهربائ  .  املعدات 
املنتجات  كاف   حايتمث ل  حايت6زيع 
حامل6اد حاملعدات ايكهربائ  . ايتجارة. 

االستيراد حايتصدلر.
جماع   مركز   : االجتماعي  املقر 

س دي أحمد أحعمر أحالد تالم .
 100.000  : ايشرك   رأسمال 

درهــم.
تاريخ  من  ابتداء  سن    99 املدة: 

ايتسذ ل بايسذل ايتجاري.
ايس د  ايشرك ،  يس ير  ايتس ير: 

رحك عبد ايغاني ملدة غير محدحدة. 
رأسمال  حزع  ا حصص:  ت6زيع 
فئ   من  حص    100 على  ايشرك  
ايس د رحك عبد ايغاني  100درهم، 
500 حص ، ايس د بايع6د عمر 500 

حص .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايضبط 
 15/06/2022 بتاريخ  بتارحدانت 

تحت رقم 280.
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SLARATRDIV
تـأسـيـس شــرك 

 18 بتاريخ    بمقت�سى عقد عرفي  
ايقان6ن  حضع  تم   .2022 ابريل 
ايتأسي�سي يشرك  محدحدة املسؤحي   

تحمل ا خصائص ايتاي  :
SLARATRDIV :  ايـتـسـم ـــــــــــــــ

- ايشكل  :  شرك  دات املسؤحي   
املحدحدة . 

-ايـمـ6ضـــــ6ع :
• مقاحي  االشغال املختلف .

• ايطب6غراف ا 
• ايطباع 
• ايفالح 

ح بصف  عام  جم ع ايعمل ات   •
غير  أح  مباشرة  بصف   ترتبط  ايتي 

مباشرة بهدف ايشرك .

 6 ايشق    : االجـتـماعــي  ايـمـقر 

ايطابق ايثايث عمارة االخ6ين شارع 

ا حسن ايثاني الت مل6ل.  

سن  ابتداء    99  : مــــــدة ايشركــــــ  

من ل6م تأسيسها. 

 100.000   : ايشركـــ    رأسمـــال 

من  حص    100 على  مقسم  درهم 

فئ  1000 درهم يلحص   م6زع  على 

اينح6 ايتالي :     

1 - ايس د  محمد رزحكي 50 حص 

2 - فؤاد  حم6يني 50 حص 

األربـــــــــــــــــــاح  : لتم اقتطاع نسب  % 5 

من األرباح  يالحت اط ايقان6ني حايباقي 

حسب تقرير ايشركاء   س6اء ل6زع آح  

لنقل.

من  ايشرك   تسير  ايـتسـ ـ ــــــــــــــــــر: 

طرف ايس ــد محمد رزحكي ح ايس د 

فؤاد  حم6يني  

فاتح  من   : االجتمـاع ـ   ايسنـــ  

لنالر إلى 1و دجنبـــــر

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم  يقد 

لـ6م  بانزكان   االبتدائ    املحكم   

تم   1176 تحت رقم    17/06/2022
ايتجاري  بايسذل  ايشرك   تسذ ل 

بانزكان   االبتدائ    املحكم   يدى 

تحت رقم 61و26
يلخالص  ايب ان

املس ــــــــر 
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ASSILA-BIO
ايتأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك   تأسيس  تم   27/05/2022

جات مسؤحي   محدحدة 

مميزاتها كما للي:

   ASSILA-BIO  ايتسم   : شرك

امل6اد  حتس6يق  انتاج  امل6ض6ع: 

ايغذائ   حايتجم ل  .

امهايش  دحار  االجتماعي:  مقرها 

اخربان الت مل6ل-ايتمس  .                                                      

تاريخ  من  ابتداء  سن    99 املدة: 

نأسيسها اينهائي.
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ايشرك   مال  رأس  ايرأسمال: 

قدرها    100.000 ق م   في  محدد 

درهم .

ايس د  ايشرك :  في  املساهم6ن 

عثماني حسن حزكرياء امغار.

حسن  عثماني  ايس د  اإلدارة: 

حزكرياء امغار.

فاتح  من  تبتدئ  املاي  :  ايسن  

لنالر الى 1و ديسمبر من كل سن .

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايضبط باملحكم  االبتدائ   بانزكان 

رقم  تحت   20/06/2022 بتاريخ 

.1187
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TIMAM DU CHEF
ايتأسيس 

عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس   تم  بتاريخ1/05/2022و 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د 

 مميزاتها كما للي :

 TIMAM DU شرك     : ايتسم   

CHEF  ش.ج.م.م

امل6ض6ع : مقهى حمطعم 

 1 املتجر رقم   : مقرها أالجتماعيي 

الت س6ال تمراغت جماع  احرير

من تاريخ  سن  إبتداء   99  : املدة 

تأسيسها اينهائي.

ايشرك   مال  رأس   : ايرأسمال 

 100.000 قدرها  ق م   في  محدد 

درهم .

ايس دة  ايشرك :  في  املساهم6ن 

خدلج  ازبار

اإلدارة : ايس دة خدلج  ازبار

فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  

لنالر الى 1و ديسمبر من كل سن  .

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

باكادلر  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

رقم  تحت   20/06/2022 بتاريخ 

6وو110
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شركة  نيس كانتين هوس  

ش.ذ.م.م
  STE NICE CANTINE HOUSE 

S.A.R.L

ايطابق األحل بل6ك س 15 حي 

ايداخل  اكادلر.

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

  07/06/2022 بتاريخ   ايتأسي�سي 

يشرك  نيس كانتين ه6س* ش.ج.م.م*

تمت املصادق  على ما للي :

ايتسم    : -  تسم   ايشرك   نيس 

كانتين ه6س* ش.ج.م.م*

املقر  جعل    -  : ايشرك   مقر 

ايتالي  بايعن6ان  يلشرك   االجتماعي 

حي   15 س  بل6ك  األحل  ايطابق 

ايداخل  اكادلر.

تحدلد  تم  ايشرك :  رأسمال 

درهم   100.000 رأسمال ايشرك  في 

مقسم  إلى )1000) حص  100 درهم 

يلحص  حم6زع  كاآلتي :

فؤاد                                        شعيري   : ايس د   -

500 حص  DHS 50.000 درهم.

عادل                                      زين6ن   : ايس د   -

500 حص  DHS 50.000   درهم

 أهداف ايشرك :

-   مطعم. تنظ م حفالت مهن   ح 

خاص  ٫حرش ايطبخ.

مجال  في  املساعدة  ح  -ايتدريب 

رك6ب األم6اج حت6فير جم ع ا خدمات 

حأنشط  ايترف ه

ايتسير :

ح زين6ن  شعيري فؤاد   ايس دان  

عادل  املسيران  يشرك  * نيس كانتين 

ه6س* ش.ج.م.م  ملدة غير محدحدة

من  ابتداء  سن    99  - املدة:  

08/06/2022

اإللداع ايقان6ني : يقد تم اإللداع 

يدى املحكم  ايتجاري  باكادلر  بتاريخ 

09و110  رقم  تحت     17/06/2022

حايسذل ايتجاري تحت رقم 51765    
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 SAFAE PÊCHE  SARL شركة

A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــ 

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك   تأسيس  تم    07/06/2022

حح د  بشريك  املسؤحي    محدحدة 

جات املميزات ايتاي    :

 SAFAE PÊCHE  SARL :   ايتسم

A.U

اختصار ايشرك 

املقر االجتماعي : رقم 88 ايزنق  و 

حي عين ايرحم  ، طانطان.

درهم   100.000   : ايرأسمال 

حص  من فئ     1000 مقسم  على 

100 دراهم.

ايهدف : -  تاجر ايسمك ،

-  تاجر أسماك با ذمل  ،

- تس6يق جم ع املنتجات ايبحري ،

استيراد حتصدلر حب ع حتس6يق   -

حاملذمدة  ايطازج   األسماك 

حاملصنع  حغيرها) حايص د ايبحري،

حإنتاج  حتصن ع  حتجم د  ت6ريد   -

حتس6يق جم ع املنتجات ايبحري ،

- تس6يق ايف6اكه حا خضرحات ،

- نقل ايبضائع  حساب ايغير،

ايش خ  محمد   -  : ايشركاء 

بتاريخ  مزداد  مغربي،  املذاهدي، 

JF19007 1976/و22/0،    ب. ح. ت

تبتدئ من فاتح   : ايسن  املاي    

كل  من  دجنبر  1و  في  تنتهي  ح  لنالر 

سن 

: تسير ايشرك  حاي ا من  ايتس ير 

محمد ايش خ املذاهدي ملدة  طرف: 

غير محددة.

باملحكم   تم   : ايتجاري  ايسذل 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائ   

15/06/2022 تحت رقم 7027 .
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STE ROUBAS FISH  SARL
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــ 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك   تأسيس  تم    20/05/2022

جات  املحدحدة  املسؤحي    جات 

املميزات ايتاي      :

 STE ROUBAS FISH   : ايتسم   

»»SARL
املقر االجتماعي :  رقم 6 1 تجزئ  

بئر انزرزان طانطان

درهم   100.000  : ايرأسمال 

فئ   من  حص    1000 على  مقسم  

100,00 درهم.

حف6اكه  ايسمك,  ب ع   : ايهدف 

ايبحر-اإلستيراد حايتصدلر.

ايشركاء : - محمد صب6ر، مغربي، 

مزداد بتاريخ 10/12/1992 بطانطان

.JF 6992 ب.ت.ح رقم -

مزداد  مغربي،  ا حدادي،  فؤاد   -

بطانطان   0 /07/1989 بتاريخ 

 JF  096.ب.ت.ح

فاتح  من  تبتدئ   : املاي    ايسن  

كل  من  دجنبر  1و  في  تنتهي  ح  لنالر 

سن 

: تسير ايشرك  حاي ا من  ايتس ير 

طرف : محمد صب6ر ملدة غير محددة.

ايتسذ ل  تم   : ايتجاري  ايسذل 

باملحكم  االبتدائ   بطانطان بتاريخ 

17/06/2022 تحت رقم 1و70 
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 SOCIÉTÉ AGENCE

  IMMOBILIERE IPISALTE

SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحد حجات 

أيشريك أي6ح د، رأسمايها 100.000 

درهم

مقرها الجتماعي: حي ايفرح 1 بل6ك 

ب رقم 1298 بنسركاح اكادلر

بتاريخ  املحرر  يلعقد  تبعا 

شرك   تأسيس  تم   01/06/2022

أيشريك  حجات  املسؤحي    محدحدة 

أي6ح د تحت6ي على امليزات ايتاي  :
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 Société AGENCE  : ايتسم   

  IMMOBILIERE IPISALTE  sarL AU

 1 ايفرح  حي   : االجتماعي  املقر 

بل6ك ب رقم 1298 بنسركاح اكادلر

ايرأسمال : 100.000 درهم

• اينشاط ايتجاري: 

• حكايه عقاريه 

باملائ  من األرباح   5 ايربح: لقتطع 

ايصاف   من اجل االحت اطي ايقان6ني

ايتس ير: تم تع ين ايس د ححماني 

عمر كمسير يشركه

ايسن  االجتماع  :  من فاتح لنالر 

الى غال  1و من دجنبر.

تاريخ  من  ابتداء  سن    99 املدة: 
ايتسذ ل في ايسذل ايتجاري

ايقان6ني  اإللداع  تم  قد  ح 

ايضبط  كتاب   مصلح   يدى  ا 

بتاريخ  باكادلر  ايتجاري   باملحكم  

17/06/2022  تحت عدد 02و110
بمثاب  مقتطف ح ب ان
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   STE  DANAH CARS SARL AU
ICE 003086959000036

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بتزنيت  
بتاريخ 25  ماي  22 20تم حضع قان6ن 

أسا�سي 

يشرك  محدحدة املسؤحي   حايتي 

تحمل ا خصائص ايتاي  :

 STE DANAH CARS  :    ايتسم

 SARL AU

ايهدف االجتماعي :  كراء ايس ارات 

 100.000 في  حدد    : املال  رأس 

1000 حص  من  درهم مقسم  إلى  

فئ  100 درهم م6زع  كايتالي:

 1000 ب6زير  مبارك  ايس د   -

حص . 

املدة :

99 سن  ابتدءا من تاريخ تأسيسها.

املقر االجتماعي :

عين  وو11  رقم  ايسفلي  ايطابق 

ايزرقاء تيزنيت .

املسيرحن :

مسير  بارير   احمد  ايس د   -

يلشرك  حملدة غير محدحدة.

بكتاب   تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايضبط باملحكم  االبتدائ   بتزنيت  

بتاريخ   2022/190 رقم  تحت 

.2022/06/16
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 STE BONITA BEAUY شركة

   SARL
رقم 02 شارع ايدار ايب ضاء بمشرحع 

ايحي املحمدي اكادلر

تـــأسـيــس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادلر 

تأسيس  تم   ،01/06/2022 بتاريخ 

صفاتها    املسؤحي     محدحدة  شرك  

كما للي : 

BONITA BEAUY   ايتسم

ايشرك  أساسا  تهدف     : ايهــدف 

إلى :

- صاي6ن تجم ل

ايعمل ات  جم ع  حعم6ما   -

ايتجاري  ايصناع   املاي   ح ايعقاري  

حكل  املذك6رة  باالنشط   املتعلق  

طابع  جات  أح  املشابه   األنشط  

ايهدف  حتنم    ت6س ع  شأنه  من 

االجتماعي.
شارع   02 رقم  االجتماعي:  املقر 

ايدار ايب ضاء بمشرحع ايحي املحمدي 

اكادلر

من تاريخ  99 سن  ابتداء    : املدة 

ايتسذ ل بايسذل ايتجاري باستثناء 

حاي  ايتمدلد أح ايفسخ املسبق.

ايرأسمال :  حدد رأسمال ايشرك  

 600 إلى  مقسم   درهم    60.000 في 

حص . 

- خدلج  ايكعكاحي  00و حص 

- نع م  فائق 00و حص 

فائق  نع م   ايس دة   : ايتس ير 

حخدلج  ايكعكاحي مسيرتان يلشرك  

بإمضاءات مشترك  ح جايك ملدة غير 

محدحدة.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
  21/06/2022 ايتجاري  بأكادلر ل6م  

تحت رقم 1 و110.
335 P

STE SO.RI.OMAR .CARS
تأسيس شرك 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
انزكان   بايدشيرة   1 /06/2022
املسؤحي    جات  شرك   تأسيس  تم 

املحدحدة جات ا خصائص ايتاي   
 STE SO.RI.OMAR  : ايتسم   

  .CARS
فرحات  شارع   : االجتماعي  املقر 
ايصناعي  منطق    26 رقم  حشاد 
تس ال ايدشالرة ا ذهادل  انزكان الت 

مل6ل
بدحن  ايس ارات  كراء   : ايهدف 

سائق
املدة : 99  سن .

درهم   100.000 ايرأسمال: 
مقسم  إلى 1000حص  من فئ  100 

درهم يكل حاحدة. 
100% أي 1000 حص  اجتماع   

يفائدة : سميرة ب6كما ش . 
ايتس ير : تم تع ين ايس دة  سميرة 
ب6كما ش   كمسيرة  يلشرك   ملدة  غير 

محدحدة.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايقان6ني باملحكم  االبتدائ   بانزكان 
رقم  تحت   21/06/2022 بتاريخ 
 119 ح ايسذل ايتجاري رقم 85و26
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كاجيسك6

 SMILIFE SERVICES « شركة
COMPANY«  ش.م.م 

إعالن بتأسيس 
حبم6جب   02/06/2022 بتاريخ 
بتاريخ  مسذل  عرفي  عقد 
 ،RE :454707/06/2022 تحت عدد
املسؤحي    جات  شرك   تأسست 
 SMILIFE اسم  تحت  املحدحدة 
ش.م.م   SERVICES COMPANY

هدفها كايتالي:

- اشغال ايبناء.

تدايغت  دحار   : ايتجاري  ايعن6ان 

ايركادة تيزنيت .
رأس مايـــها  : 100.000 درهم  )مئ  

أالف  درهم ) م6زع  إلى 1000 حص   

مائ    ( درهم   100  ( ق م  كل حص  

درهم.

تس ير ايشرك    : تم تع ين ايس د 

ايعربي سميس كمسير حح د  يلشرك  

كامل  إعطائه  مع  محدحدة  غير  ملدة 

ايصالح ات حسب ايقان6ن األسا�سي 

يلشرك . 

 99 ايشرك   عمر  مدة   : املـــدة 

تاريخ  من  سن )  حتسع6ن  )تسع  

تأسيسها اينهائي .

إلداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

امللف ايقان6ني بمكتب ايضبط يدى 

عدد   بتيزنيت  االبتدائ    املحكم  

186/2022 بتاريخ 15/06/2022.
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 CENTRE D’AFFAIRES

SAHAMAT
 شرك  جات مسؤحي   محدحدة .

حعن6ان مقرها االجتماعي رقم  

29شارع ت6بقال حي املسيرة ايطابق 

ايثايث رقم  -05 80000 اكادلر 

املغرب.
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 50687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم  لنالر2022   05

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

محدحدة  باملميزات ايتاي   :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

مسؤحي   محدحدة .

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

تسم تها:  بمختصر  االقتضاء 

CENTRE D’AFFAIRES SAHAMAT

ت6طين   -  : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايشركات.

-ايتدريب حاإلشراف.

-مفاحض.
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:رقم   االجتماعي  املقر  عن6ان 

29شارع ت6بقال حي املسيرة ايطابق 

اكادلر   80000  05- رقم   ايثايث 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

  100.000  : مبلغ رأسمال ايشرك  

درهم، مقسم كايتالي:

  500  : ايرك   بن  سهام  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

  500   : ب6هاللي  محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة سهام بن ايرك   :رقم 222 

000و8   - ا خميس  باب  املير  جنان 

تارحدانت املغرب.

:تجزئ   ب6هاللي  محمد  ايس د 

000و8   - املحالط   ايفضل رقم  0 

تارحدانت املغرب.

حايعائل    ايشخص    -األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة سهام بن ايرك  : رقم 222 

000و8   - ا خميس  باب  املير  جنان 

تارحدانت املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 02 بتاريخ  اكادلر  ايتجاري  

مارس2022 تحت رقم 108781.
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  SOUSI CAR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة  دات 

ايشريك اي6ح د.

حعن6ان مقرها االجتماعي عمارة بن 

شم�سي ايشق  رقم و0 املحالط - 

000و8   تارحدانت.
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و882.

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم  ماي2022   18

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  دات  محدحدة 

باملميزات ايتاي   :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  دات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 SOUSI بمختصر تسم تها  االقتضاء 

CAR

تأجير   - بإلجاز:  ايشرك   غرض 

ايس ارات بدحن سائق.

عن6ان املقر االجتماعي عمارة بن 

 - املحالط    و0  شم�سي ايشق  رقم 

000و8 تارحدانت.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 ايشرك   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

  1000  : بنشم�سي  هشام  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

بنشم�سي  هشام  ايس د 
حي رياض   05 رقم  05و  عن6انه:زنق  

ايسالم 80000- اكادلراملغرب.

حايعائل    ايشخص    -األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :

  : ايس د هشام بنشم�سي عن6انه 
زنق  05و رقم 05 حي رياض ايسالم– 

80000 اكادلر املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  بتارحدانت   االبتدائ   

21 ل6ن 20226 تحت رقم297.
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C.A CONSEIL

ZYD FARMS
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

حايدي   09/05/2022 في  املنعقد 

جات  شرك   تأسيس  بم6جبه  ثم 

مسؤحي   محدحدة مميزاتها كايتالي:                

       ZYD FARMS  : االسم

مسؤحي    جات  شرك    : ايصف  

محدحدة 

ايرأسمال : 100.000  درهم 

ايف6اكه  تعبئ   معا ذ    : ايهدف 

حا خضرحات ايطازج  حاملذمدة .

ايتصدلر 

بل6ك  االحل  ايطابق   : ايعن6ان 

س15 حي ايداخل  اكادلر.

فاتح  من  يتبدأ   : املاي    ايسن  

لنالر إلى 1و ديسمبر من كل سن .

ايتس ير :  تسير  ايشرك  من طرف 

ايس د عف ف ادريس. 

باملحكم    ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16/06/2022 في  باكادلر  ايتجاري  

تحت رقم 6و1102. 
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   STE  VERVA  SURF        

     SARL
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

درهم   100.000 رأسمايها :  

املقر االجتماعي  دحار تمراغت أحرير 

أكادلر

ايتأسيس
بمقت�سى ايقان6ن األسا�سي املؤرخ 

ب 22 ماي  2022 تم تأسيس شرك    

محدحدة املسؤحي    صفاتها كما للي :  

    STE  VERVA  SURF  : ايتسم   

        SARL

  MAISON    : ايهدف اإلجتماعي 

D’HÔTES

حدد رأسمال ايشرك   ايرأسمال: 

)مئ  إيف درهم)  100.000 درهم  في 

مقسم  إلى 1000 أيف حص  بق م  

خصصت  يل6احدة   درهم   100

 : ايس د  اي6ح د  يلشريك  بكاملها 

حمزة ايفار.  

ايفار  حمزة  ايس د    : ايتس ير 

غير  ملدة  حديك  يلشرك   كمسير 

محددة

تأسيس  من  سن    99 املدة: 

ايشرك  

ايقان6ني   اإللداع  تم  حقد 

  16 باملحكم  ايتجاري  بأكادلر بتاريخ 

ل6ن 20226 .

تحت رقم 110295، تم ايتسذ ل 

بايسذل ايتجاري تحت رقم  .  و5157    
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

 »STE » SAIFAR TRANS
 SARL AU

CONSTITUTION DE SOCIETE 
تأسيس شرك 

بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناءا 
ايق6انين  حضع  تم   ,09/06/2022
األساس   يشرك  محدحدة املسؤحي    
ا خصائص  جات   SAIFAR TRANS

ايتاي   : 
ايهدف : هدف ايشرك  في املغرب 

كما في ا خارج ه6
نقل ايبضائع حايسلع يلحساب   -

ا خاص ح ايغير.
- مفاحض .

بن  عالل  .شارع  االجتماعي  املقر 
بل6ك ب   50 رقم   07 عبد هللا زنق  

كلم م.
املدة :  99 سن 

 100.000 في  حدد   : ايرأسمال 
حص    1000 على  مقسم  درهم 
اجتماع   بق م  100 درهم يل6احدة 

حهي في نصيب ايس د  : 
حص     1000 سع د  ايص فر   •

اجتماع  .
: تسير ايشرك  حملدة غير  ايتس ير 
ايص فر  ايس د  طرف  من  محدحدة 

سع د.
تم ايتسذ ل في ايسذل ايتجاري 
بتاريخ  بكلم م  االبتدائ    باملحكم  

2022/06/17 تحت رقم 209 .  
342 P

 MBL SUD SARL
رأسمايها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنق  576 رقم 8 
اراك ب6اركان اكادلر. 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مساهما  قرر  باكادلر  2022/و17/0 

ايشرك  ما للي:
MBL SUD : االسم

ايبناء  اعمال   : ايشرك   هدف 
املختلف .

 8 رقم   576 زنق    : ايشرك   مقر 
اراك ب6اركان اكادلر.
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 100.000 في  محدد  ايرأسمال 

من  حص    1000 الى  مقسم  درهم 

درهم يلحص  اي6احدة تم   100 فئ  

ايرامي  ايس د  حسن  بين  اكتتابها 

حص  حايس د بام6س ابراه م  0و5 

70  حص . 

ايتس ير : ثم تع ين ايس د  حسن 

غير  ملدة  يلشرك   كمسير  ايرامي 

محدحدة مع حق االمضاء املنفرد.

يتك6ين    5% االرباح لتم اقتطاع 

عل ه  املنص6ص  االحت اطي  ايرص د 

قان6ن ا . 

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 

تحت   16/06/2022 بتاريخ  باكادلر 

رقم 110279.

343 P

STE ILALEN TRANS SARL au

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة

في  املؤرخ  يلعقد  طبقا 

شرك   تأسيس  تم    10/06/2022

شريك  دات  محدحدة   املسؤحي   

حاحد با خصائص ايتاي   :  

 STE ILALEN TRANS   : االسم 

SARL au

ايهدف   :  نقل األشخاص  حساب 

ايغير 

  100.000  : املذم6ع   رأسمال 

)مائ  ايف) درهم  

.ZAYANE HASSAN :  ايتس ير

املقر االجتماعي    حي تامردح1 ألت 

باها 

املدة :  99 سن 

يلمجم6ع   ايقان6ني  اإللداع  تم 

باملحكم   ايتجاري  بايسذل 

     1175 رقم  تحت  انزكان  االبتدائ   

بتاريخ 2022/06/17 

344 P

شركة مريم انتيرناسيونال 

بزنيس سيرفيس ان اكادير                
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة    

رأسمايها 100.000 درهم 

املقر االجتماعي : شق  رقم 10 عمارة 

6 حدائق س6س ايحي املحمدي 

اكادلر.       

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باكادلر  حاملسذل   25/05/2022

شرك   إثره  على  تأسست  حايذي 

با خصائص ايتاي   : 

االسم : شرك  مريم انتيرناس 6نال 

بزنيس سيرفيس ان اكادلر                

تصدلر   : االجتماعي  ايغرض 

ايب6اخر ا ذدلدة  حاستيراد محركات 

منها حاملستعمل .     

 10 رقم  شق    : االجتماعي  املقر 

عمارة 6 حدائق س6س ايحي املحمدي 

اكادلر  

املدة االجتماع   :  99 سن  

 100.000  : االجتماعي  ايرأسمال 

حص    1000 الى  مقسم   درهم 

درهم   100 فئ   من  اجتماع   

يل6احدة. 

لنالر   01 : من  ايسن  االجتماع   

الى 1و دجنبر .  

ايتس ير : ايشرك  مسيرة من طرف 

ايس دة م ن  ب6كاري.

باملحكم    : ايقان6ني  اإللداع 

 110177 ايتجاري  باكادلر تحت رقم 

بتاريخ 09/06/2022.

345 P

شركة  أسوار اموبيليي  ش.م.م 
برأسمال قدره 1.000.000 درهم

تجزئ  ايهدى بل6ك 02 رقم 92 الت 

مل6ل انزكان    

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تمت ص اغ  ايقان6ن   19/05/2022

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

جات  حح د  بشريك  املحدحدة 

ا خصائص ايتاي   : 

ايغرض االجتماعي: 

-  ايبناء.منعش عقاري. 

: شرك   أس6ار ام6ب ليي   ايتسم   

ش.م.م     

ايهدى  تجزئ   االجتماعي:  املقر   
بل6ك 02 رقم 92 الت مل6ل انزكان    

املدة : حددت في 99 سن  

ايرأسمال حا حصص االجتماع   

: حدد ايرأسمال في 1.000.000 درهم 

10.000 حص  اجتماع    مقسم إلى 

م6زع    ، درهم يل6احدة   100 بق م  

كاألتي : 

* ايكارح سع د 500 حص  

* ايكارح محمد 500 حص  

* ايكارح رش دة 500 حص 

* ايكارح أحمد 500 حص 

* ايكارح مصطفى 500 حص 

ايتس ير:ايشرك  مسيرة من طرف 

سع د  ايكارح  املسيرلن  ايس دلن 

حايكارح محمد حجيك ملدة محددة.

منفصل  فه6  ايبنكي  ايت6ق ع  أما 

ح ث أن ت6ق ع كل من ايكارح سع د 

أح ايكارح محمد ه6 اي6ح د ايصا ح 

أن6اع  بجم ع  ايشرك   للزم  ايذي 

املعامالت املصرف   .

7و  ت6زع حسب ايفصل  األرباح: 

من ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  

 : تحت عدد رقم  االبتدائ   بانزكان  

1151/2022  بتاريخ 15/06/2022.
مقتطف قصد اإلشهار 

346 P

شركة فاسيلوس ماروك  ش.م.م
برأسمال اجتماعي قدره 100.000 

درهم

شق  في دحار غزاي  خميس الت 

اعميرة اشت6ك  الت باها

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت ص اغ  ايقان6ن   10/06/2022

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة  جات ا خصائص ايتاي   :

تصدلر  االجتماعي:-  ايغرض 

ايف6اكه ح ا خضر.

فاس ل6س  شرك     : ايتسم   
مارحك  ش.م.م

دحار  في  شق   االجتماعي:  املقر 
اشت6ك   اعميرة  الت  خميس  غزاي  

الت باها
املدة : حددت في 99 سن 

ايرأسمال حا حصص االجتماع  : 
درهم   100.000 في  ايرأسمال  حدد 
اجتماع    حص    1000 إلى  مقسم 
م6زع    ، درهم يل6احدة   100 بق م  

كاألتي :
* ل6نس كبداحي  وو حص 

داس لفا بيرليرا ج6رح فيرناندح                     *
ووو حص 

*أماض6ر ج م نيز ووو حص 
ايتس ير: ايشرك  مسيرة من طرف 
ايس د ل6نس كبداحي  حجيك ملدة غير 
محدحدة ح ث يع6د إي ه ي6حده كل 

من ايت6ق عين ايبنكي ح االجتماعي.
7و  ت6زع حسب ايفصل  األرباح: 

من ايقان6ن األسا�سي يلشرك .
تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  
تحت عدد رقم  االبتدائ   بانزكان   
1180/2022  بتاريخ 17/06/2022.

مقتطف قصد اإلشهار

347 P

ـــــــيْس   ـِ   ِإِنــــــْم ْسبـ
إنشـــــاء شـــــرك 

حضع  ثم   2022 ماي   9 بتاريخ 
محدحدة  يشرك   األسا�سي  ايقان6ن 

املسؤحي   جات ايشريك اي6ح د 
ـــــــيْس  ـِ ايتسم   : شرك  ِإِنــــــْم ْسبـ

هدف ايشرك 
حاي6رق  ايكمب 6تر  مستلزمات   -

حغيرها.
ايسعادة  حي  9و1  ايشرك :  مقر 

تكدلرت ايدرارك  -اكادلر. 
سن    99 في  محدحدة  املدة: 

)¬تسع  حتسع6ن سن ).
مبلغ  في  محدد  ايرأسمال: 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
يلحص   درهم   100 فئ   من  حص  
يلس دة:  كلها  اكتتابها  ثم  اي6احدة 

ب6ش ح  من  .
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ايس دة:  تع ين  ثم  قد  ايتس ير 
حح دة  كمسيرة  من    ب6ش ح  
االجتماعي  ايت6ق ع  مع  يلشرك  

حايبنكي.
5   %يتك6ين  األرباح: لتم اقتطاع 
عل ه  املنص6ص  االحت اطي  ايرص د 

قان6نا.
اإللداع  تم  ايقان6ني:  اإللداع 
يدى  ايضبط  بكتاب   ايقان6ني 
املحكم  ايتجاري  بآكادلر تحت رقم 

110191   بتاريخ 10 ل6ن 20226
348 P

 STE RASSIM LOGISTIQUE
ET FRET  SARL AU

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة بشريك حاحد

بم6جب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
ايشرك   تأسيس  تم   17/0 /2022

جات املميزات ايتاي  : 
 STE  : االجتماع      ايتسم   
 RASSIM LOGISTIQUE ET FRET

 SARL AU
نقل  مقاحل   : االجتماعي  ايهدف 

ايبضائع حاالستيراد حايتصدلر
دب   209 رقم   : االجتماعي  املقر 
 2 تكن6ب6ل   2 بل6ك  ايثاني  ايطابق 

عمارة أكادلر باي ف6نتي ٱكادلر
 100.000  : االجتماعي  ايرأسمال 

درهم
عادل  ايس د  تعين  تم  ايتس ير: 
غير  ملدة  يلشرك   كمسير  دححمد 

محدحدة
من  ابتداء  سن    99 املدة: 

ايتأسيس اينهائي
ايسن  املاي     : من فاتح لنالر إلى 
1و دجنبر من كل سن  ماعدا ايسن  
األحلى ايتي تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل 

بايسذل ايتجاري.
تم اإللداع ايقان6ني يدى مصلح  
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  كتاب  
تحت   27/0 /2022: أكادلربــتاريخ 

رقم  10956.
349 P

 AFFAMI  SARLAU
اعالن تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شرك   تأسيس  تم   ،2022 ل6ن 6   7

بشريك  املحدحدة  املسؤحي    جات 

حح د جات املميزات ايتاي   :

AFFAMI  تسم   ايشرك

مبلغ راس املال  : 100.000 درهم 
ً
محرركامال

ايشريك اي6ح د:

م6اي د  سافني،  عصام  ايس د 

إداحتانان،  بأكادلر   01/07/1992

حي تدارت انزا   9 2و  حيق م في رقم 

بأكادلر.

علب  رقم01    : املقر االجتماعي  

مكتب رقم 50 عمارة 111 ايطابق 10 

إسالن ايحي املحمدي اكادلر.

املعدات  ب ع    : ايشرك    غرض 

اإليكترحن  

99 سن  من تاريخ   : مدة ايشرك  

تسذ ل ايشرك  في ايسذل ايتجاري.

غير  ملدة  ايشرك   تسير  ايتس ير: 

محددة من طرف :

م6اي د  سافني،  عصام  -ايس د 

إداحتانان،  بأكادلر   01/07/1992

حي تدارت انزا   9 2و  حيق م في رقم 

بأكادلر

ايسن  االجتماع  : من فاتح لنالر 

الى 1و دجنبر.

بايسذل  ايشرك   تسذ ل  تم 

ايتجاري بأكادلرتحت رقمو5177.
يلب ان حاالشارة، ايتس ير

350 P

MITAR SARL
اعالن تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شرك   لنالر2022،   06  

جات  املحدحدة   املسؤحي    جات 

املميزات ايتاي   :

 MITAR :  تسم   ايشرك

مبلغ راس املال :  100.000  درهم 

محرركامال.

ايشركاء:

جات  شرك    ،VIVAS شرك    -

املسؤحي   املحدحدة جات راس املال 

رقم  تحت  املسذل  درهم   500.000

29225 فايسذل ايتجاري بأكادلر.

املذد،  ايعزيزأب6  ايس دعبد   -

بايدار   02/1959/ و1  م6اي د  من 

ا خرط6م   شارع  في  ايب ضاء،مق م 

رقم 7 حي س6يس اكادلر.

 02 رقم  علب    : االجتماعي  املقر 

مكتب 2و شارع ابن زيد حي ايصناعي 

اكادلر

ايصناعات  ايشرك :  غرض 

ايتح6يل   

سن  من تاريخ   99 مدة ايشرك : 

تسذ ل ايشرك  في ايسذل ايتجاري.

غير  ملدة  ايشرك   تسير  ايتس ير: 

محددة من طرف:

املذد،  أب6  ايعزيز  عبد  ايس د   -

بايدار  02/1959/و1  م6اي د  من 

ا خرط6م  شارع  في  مق م  ايب ضاء، 

رقم 7 حي س6يس اكادلر.

ايسن  االجتماع  : من فاتح لنالر 

الى 1و دجنبر.

بايسذل  ايشرك   تسذ ل  تم 

ايتجاري بأكادلر تحت رقم  51761
يلب ان حاالشارة، ايتس ير

351 P

شركة اليمونتاسيون جنيرال 

للجنوب ش.م.م   ش.و
ايعادي  ايغير  ايعام  ا ذمع 

يشرك   ن6نبر2021   02 في  املؤرخ 

يلذن6ب  جنيرال  اي م6نتاس 6ن 

ش.م.م ش.ح   رأسمال  00. 100000 

درهم  مقرها االجتماعي  زنق  مك  حي 

اينهض  طاطا

قررماللي:

يلشرك .                                                               ألحانه  سابق  حل   -

مكلفا  محمد  اكرام  ايس د  تع ين   -

بإجراءات ا حل

تحدلد مقر حل ايشرك  بزنق    -

مك  حي اينهض  طاطا.

االبتدائ    باملحكم   اإللداع 

تحت رقم   2022 ماي   05 بطاطا في 

  158

352 P

 STE STATION SOUK

ALKHMISS SARL AU
RC N°5997

بتاريخ  -31 بمقت�سى عقد عرفي  

ا ذمع  محضر  حضع  2022-05تم 

ايعام لحمل ا خصائص ايتاي  :

 STE يلشرك   املسبق  ا حل   •

 STATION SOUK ALKHMISS

.SARL AU

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم  يقد 

لـ6م    بتارحدانت  االبتدائ    املحكم   

2022-06-09 تحت رقم و26.

353 P

 STE STATION SOUK

ALKHMISS SARL AU
RC N°5997

بتاريخ  -31 بمقت�سى عقد عرفي  

ا ذمع  محضر  حضع  2022-05تم 

ايعام لحمل ا خصائص ايتاي  :

• قفل ايتصف   يلشرك  .

سع د  ايكنك  ايس د  تسم     •

مصفي ايشرك .

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم  يقد 

لـ6م    بتارحدانت  االبتدائ    املحكم   

09-06-2022 تحت رقم  26.

354 P

شركة  صونوبري ش.م.م
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

مقرها  درهم    100.000 رأسمايها 

ب6جدحر  بل6ك    7 رقم  االجتماعي 

ايداخل   تمدلد  زكرياء  أحمد  شارع 

آكادلر.

ايعادي  ايغير  ايعام  يلذمع  تبعا 

قرر ايشركاء    2022 ماي  1و  بتاريخ 

ماللي :
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- ايتصف   املسبق  يلشرك .
- تسم   ايس د ايبرلني عبد اين6ر 

كمصفي يلشرك 
بل6ك    7 رقم  مكان ايتصف      -
تمدلد  زكرياء  أحمد  شارع  ب6جدحر 

ايداخل  آكادلر   
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ17  آلكادلر  ايتجاري  

2022 تحت عدد و0و110.
بمثاب  مقتطف ح ب ان         

355 P

LA MOSE EVENMENT SARL
إعـــالن قانــ6ني

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 
بتاريخ  2022/ 26/0 بانزكان  قررت  
ا ذمع   ايعام  االستثنائ   يشرك  
 LA MOSE EVENMENT SARL

AU ماللي :    
- اإلنهاء املبكر يلشرك   

خ6خ  ايس د   : املصفي  تع ين   -
محمد ا حامل يلبطاق  اي6طن   رقم  

. JB277 07
ت6هم6  حي   : ايتصف    عن6ان   -

بحراني الت مل6ل .
   تم اإللداع ايقان6ني يدي املحكم  
االبتدائ   بانزكان  في  06/2022/و1 

تحت رقم 2و11 .
356 P

 STE GLOBALE MARBRERIE 
    DU SUD

-S.A.R.L-sociéte en liquidation
رأسمايها 100.000  درهم

رقم و7 بل6ك أ حي املسيرة درارك  
اكادلر 

االستثنائي  ايعام  جمعهم  خالل 
 ،2022 ماي    11 بتاريخ   املنعقد 
 GLOBALE شرك   شركاء   قرر 
MARBRERIE DU SUD  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة، ما للي : 
- حل ايشرك  ابتداءا من  11  ماي 

.  2022
الت  ايس د  حسن  تع ين   -
حم دحش مصف ا يلشرك  ح تحدلد 

مهامه ح ايتزاماته.

أ  بل6ك  و7  رقم   « تحدلد     -
مقرا  اكادلر«  درارك   املسيرة  حي 

يلتصف  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ   بأكادلر  ايتجاري  

2202 تحت رقم 110251.
357 P

 INTERSTATE TIRES  شــركة
 MAROC SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة، 
رأسمـــايها  100.000 درهم

مقرها االجتماعي : ايشق  رقم 2، 
بل6ك أ، رقم 9و، 

حي ايسالم، ألت إعزة،  تارحدانت
حل ايشرك  - إعتماد ايتصف   

اي6دل 
تع ين مصف - تحدلد مقر ايتصف  

بتاريخ  مداحالتها  اثر  على   : أحال 
ا ذمع    قررت   07/0 /2022
شرك         يشركاء  ايعادل   غير  ايعام  
 SARL»INTERSTATE TIRES
مسؤحي    جات  شرك    »MAROC
 100.000,00 برأسمال  محدحدة 
 : االجتماعي  مقرها  امل6ج6د  درهم 
9و،  رقم  أ،  بل6ك   ،2 رقم  بايشق  
تارحدانت،  إعزة،  ألت  ايسالم،  حي 
يدى  ايتجاري  بايسذل  مسذل  
املحكم  اإلبتدائ   بتارحدانت تحت 

رقم و100 ما للي :
على  املصادق   ح  ايدراس    •
ايشرك   بحل  املتعلق  املسير  تقرير 

حتصف تها.
• حل ايشرك  بصف  مبكرة ابتداء 

من 2022/ 07/0. 
من ايق6انين   5 تعدلل ايفصل   •
بمدة  املتعلق  يلشرك   األساس   

ايشرك .
• حضع ايشرك  في ط6ر ايتصف   

اي6دل .
اي6ح د  املسير  ملهام  حد  حضع   •

ايس د ي6يت تي م6الي عبد املايك.
• تع ين ايس د ي6يت تي م6الي عبد 

املايك كمصفي يلشرك .

• تحدلد سلطات املصفي.

باملقر  ايتصف    مقر  تحدلد   •

 ،2 رقم  بايشق   ايكائن  اإلجتماعي 

ألت  ايسالم،  حي  9و،  رقم  أ،  بل6ك 

إعزة، تارحدانت. 

ستبعث  املراسالت  أن  تقرير   •

لمكن  ح ث  ايتصف    مقر  إلى 

املتعلق   املستندات  ح  ايعق6د  تبل غ 

بايتصف  . 

كما أن إلداع اي6ثائق املتعلق    •

بايسذل  الحقا  سينجز  بايتصف   

باملحكم   ايضبط  بكتاب   ايتجاري 

اإلبتدائ   بتارحدانت.

تم إنجاز اإللداع ايقان6ني    : ثان ا 

اإلبتدائ    باملحكم   ايضبط  بكتاب  

بتاريخ   188 رقم  تحت  بتارحدانت 

.17/05/2022
يلخالص  ايب ان

358 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 STE DOMAINE  شركة

MAZOUL SARL AU ش. م. م
قفل ايتصف   

بمقت�سى محضر ا ذمع   ايعام  

االستثنائ   بتاريخ: 06/2022/ 1

تقرر ما للي: 

1 - قفل ايتصف   حاملصادق  على 

اغالق  على  حاالعالن  املصفي  تقرير 

عمل   ايتصف  . 

تم إلداع امللف ايقان6ني يلشرك  

يدى املحكم  االبتدائ   بانزكان تحت 

رقم 1167 بتاريخ 17/06/2022.

359 P

 DIRECT LUB SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

رأسمايها   100.000 درهم

 E مقرها االجتماعي : رقم 6 2 بل6ك

تك6ين اكادلر.    

 بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 06/06/2022 قرر مساهم6 

ايشرك  ما للي : 

1 - ايتصف   ايبدئ   يلشرك  .
امالل  محمد  ايس د  تع ين   -  2

كمصفي يلشرك .
و -  تحدلد املقر االجتماعي كمقر 

يلتصف   . 
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
تحت   20/06/2022 بتاريخ  الكادلر 

رقم 26و110.
360 P

 BELHAJ FRUITS ET شركة
  LEGUMES

حــــــل مسبق يلشرك 
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 BELHAJ يشرك    االستثنائي 
FRUITS ET LEGUMES املنعقد ل6م 

10/05/2022 تقرر ما للي:          
 BELHAJ يشرك   املسبق  ا حل   -
حتم تحدلد   FRUITS ET LEGUMES
االجتماعي:  املقر  ه6  ايتصف    مقر 
عبد  دحار  حسينات جماع  س دي 
ا ذل ل ايص6يرة ح عين ايس د خايد 

اقسيس مصف يلشرك 
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   يص6يرة 

تحت رقم  21 ل6م 06/2022/ 1
361 P

BROND SARL
إعـــالن قانــ6ني

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  2022/ 28/0 بانزكان  قررت  
ا ذمع   ايعام  االستثنائ   يشرك  

BROND SARL  ماللي :    
- اإلنهاء املبكر يلشرك   

ايس د سع د   : املصفي  تع ين   -
أشب6خ ا حامل يلبطاق  اي6طن   رقم 

 JC1 9569
- عن6ان ايتصف   :ساح  اينصر 

رقم  1  ايحي ا حسني انزكان.  
تم اإللداع ايقان6ني يدى املحكم  
  16/06/2022 في  انزكان  االبتدائ   

تحت رقم  5و11.
362 P
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 BISMAX شركة

رأسمايها 100.000,00 : درهم

مقرها االجتماعي: محل رقم 01 

رقم70 زنق    92  حي ايسالم اكادلر

RC: 35775 AGADIR

حل مسبق يلشرك    
بـمـ6جـب محضر قرارات ايشريك 

اي6ح د املنعقد بـتـاريـخ 2022/05/22 

تم االتفاق على ما للي :

* حل مسبق يلشرك .

نع م   ايط ب  ايس دة  تع ين   *

مصف   يلشرك   .

مقر  ايشرك   مقر  تع ين   *

ايتصف  .

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم  حقد 

ايضبط يدى ه ئ  املحكم  ايتجاري  

بتاريخ   1102 1 تحت رقم  بأكادلر  

.15/06/2022
من اجل ا ينسخ  حايب ان

363 P

 شركة صونطر داسيستانص

 اون جيستيو

شرك  محدحدة املسؤحي  

 بشريك حاحد

عام  جمع  محضر  بم6جب 

 06/06/2022 بتاريخ  استثنائي 

احن  داسيستانص  ص6نطر  يشرك  

جيست 6 )شرك  محدحدل  املسؤحي   

بشريك حاحد)، تقرر ما للي :

• حل ايشرك ؛

• استقاي  املسير؛

ايهادي  بال عبد  تع ين ايس د    •

كمصفي يلشرك .

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 

بتاريخ  20و110  رقم  تحت  ألكادلر 

.20/06/2022
يلخالص  حايب ان       

364 P

شركة بورتو ريكو بكيرس كروب         
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

رأسمايها 100.000 درهم 
املقر االجتماعي : رقم 08/07 

تاف6كت شارع اإلمام ايبخاري حي 
الراك ب6ركان اكادلر  

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
باكادلر  املسذل   06/06/2022
حايذي ترتب عنه با خص6ص ما للي :                                                                                                                
ا حصص  تف6يت  على  املصادق  

االجتماع   :
ابراه م  اب6  ف6ت كل من ايس د 
اي اس  ابراه م  اب6  حايس د  ادم 
ايتي  حص  اجتماع    )ايف)   1000
لمتلك6نها بايشرك  يكل من ايس دة 
ايعسري  نيت  حايس د  زهرة  احمات 

محمد حجيك كما للي : 
ادم  ابراه م  اب6  ايس د  ف6ت   -
500 حص  اجتماع   يلس دة احمات 

زهرة 
- حف6ت ايس د اب6 ابراه م اي اس 
نيت  يلس د  اجتماع    حص    500

ايعسري محمد 
استقاي  املسير :   

االستثنائي  ايعام  ا ذمع  قبل   -
استقاي  ايس د اب6 ابراه م ادم من 

مهامه في ايتس ير طبقا يلقان6ن. 
ايت6ق ع  حاعتماد  املسير  تع ين 

االجتماعي : 
االستثنائي  ايعام  ا ذمع  قرر   -
كمسير  زهرة  احمات  ايس دة  تع ين 
ت6ق عها  حاعتماد  يلشرك   حح د 
غير  حملدة  ايتس ير  في  اي6ح د 

محدحدة. 
باملحكم    : ايقان6ني  اإللداع 
ايتجاري  باكادلر  تحت رقم 5 1102 

بتاريخ 15/06/2022 .
365 P

     UNIVERS HIGHTECH  SARL
شرك  أحنـــ فر هــــــاي ت ك ش.م.م

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
ش.م.م  ت ك  هــــــاي  أحنـــ فر  يشرك  
بتاريخ 20 ماي 2022 ح بعد االستماع 

ح قراءة املحضر, تقرر ما للي     :

تف6يت  10 حص  من أصل   - أ   

في  كانت  ايتي  يلشرك   حص      00

الى  حمزة  ايب6زيدي  ايس د  ملك   

ي صبح  ايقادر,  عبد  عب د  ايس د 

بديك شريكا حح دا يلشرك .

* عب د عبد ايقادر 00  حص     

ايب6زيدي  ايس د  استقاي    - ب 

يلشرك ,  كمسير  منصبه  من  حمزة 

ايقادر  عبد  عب د  ايس د  حتع ين 

مسيرا حح دا يلشرك .

ايصالح ات  جم ع  تف6يض  ج-  

بايشرك   املتعلق   حاالمضاءات 

يلس د عب د عبد ايقادر.

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 

تحت   2022 ل6ن 6   16 باكادلر بتاريخ 

رقم 110298 .
ا خالص  ح ايتذكير: 

366 P

 SOCIETE  شركة

 SOUTASNIM    SARL
تف6يت ا حصص /ايت6ق ع/تع ين 

املسير
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قررت  بأكــــــادلـــــر  0/11/2021و 

يشرك     اي6ح دة  حاملايك   ايشريك  

SOUTASNIM    SARL AU ما للي :

*-تف6يت حصص ايس دة سعدل  

ايسـ ـد  يفائدة  حص    500 ابعق ل 

إسماع ل ش6ري حايذي يستف د من 

مجم6ع ا حصص ايتي تمثل 50.000 

درهم.

سعدل   ايس دة  تع ين  تم   -

ش6ري  إسماع ل  ايس د  ابعق ل 

    SOUTASNIM. بشرك   مسيرلن 

**SARL AU
االداري  ايت6ق ع  حق  *-اسناد 

ايشرك ين:  كال  يصا ح  حايبنكي 

ايس د  اح  ابعق ل  سعدل   يلس دة 

إسماع ل ش6ري.

مـن     15; ;و1   05 ايبند  *-تغ ير 

ايقان6ن األسا�سي-*.

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

باملحكم   ايضبط  بكتاب   يقان6ني 

بتاريخ  بـأكـــــادلــــــــر  ايــتـجـــــــــاريـــ  

10/06/2022  تحت رقم 110197 .
يلخالص  حايتذكير 

367 P

SOUSS PLAISANCE
يالستاج  رسمي،  عقد   بمقت�سى 

باكادلر  م6ثق  يسالمي  ف صل 

مارس  ح  1   2021 0و دجنبر  بتاريخ 

عائش   ايس دة  حهبت    ،2022

 ، اشل ح  فط م   ايس دة  ح  اسفار 

،حايس دة  اشل ح  خدلج   حايس دة 

اشل ح،  حايس د عمر  اشل ح،  فطن  

ايس دة  ايشل ح،ح  راش د  حايس د 

رش دة  ايس دة  ح  ب6يعلي،  فاطن  

ايشل ح،  كريم  حايس د  ايشل ح، 

حايس دة  اشل ح،  ابراه م  حايس د 

اكرام اشل ح، حايس دة باش  ب6يعلي، 

فهد  حايس د  اشل ح  مريم  حايس دة 

اشل ح  علي  ايس د  يفائدة  اشل ح 

حايس دة  حص    بنسب 15800 

ايزهرة ايشل ح بنسب  19200  حص  

حص   5.000و  مجم6ع  في  حاملقدرة 

 La société  SOUSS ايشرك   في 

 ، PLAISANCE   SARL

عمارة  االجتماعي  حمقرها 

ايعم6م    اإلدارات  ايباه    جن6ب 

ا ذدلدة.اكادلر،رقم  املدلن  

حرقم  و72و   ايتجاري  سذلها 

 ICE  ،  6901526 ايضريبي  تعريفها 

حرأسمايها   n°0015  708000071

ب  املقدرة  درهم،   500.000.و 

5.000و حص  ،  بثمن إجمالي حدد 

في 500.000.و درهم
يالستاج  رسمي،  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ  باكادلر  ف صل يسالمي م6ثق 

ايس دة  حهبت    2022 مارس   25

)جم ع  19200 حص   ايزهرة اشل ح 

يفائدة ايس د علي اشل ح  حصصها) 

حصص   مجم6ع  س صبح  بح ث 

ايشرك    في  ايشل ح  علي  ايس د 

5.000و حص ، 
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 société  SOUSS PLAISANCE

SARL La ، مقرها االجتماعي : عمارة 

ايعم6م    اإلدارات  ايباه    جن6ب 

املدلن  ا ذدلدة.اكادلر.
درهم،   500.000.و  رأسمايها 

بثمن    ، حص   5.000و  ب  املقدرة 

إجمالي حدد في       1.920.000  درهم.

بتاريخ رسمي  محضر   بمقت�سى 

علي  ايس د  عين   2022 أبريل   15  

يلشرك    اي6ح د  املسير  اشل ح  

 SOUSS PLAISANCE SARL

.Associe unique

تم الداع امللف ايقان6ني يلشرك  

يدى املحكم  ايتجاري  بأكادلر   تحت 
رقم109658. بتاريخ   6 ماي  2022.

368 P

STE TIE-AFRICA S.A.R.L
شرك  جات مسؤحي   محدحدة.  

رأسمايها 100.000 درهم

املقر االجتماعي: رقم 126 ايب6يرة  ج 

ق اسن  7وو8 احالد تالم  تارحدانت 

تف6يت حصص ح تع ين املسير 
ايعام  ا ذمع  محضر  بم6جب 

االستثنائي املنعقد ل6م 08/06/2022  

شرك    STE  TIE-AFRICA يشرك  
رأسمايها   محدحدة   مسؤحي    جات 

درهم ايكائن مقرها رقم     100.000

126 ايب6يرة  ج ق اسن  7وو8 احالد 

تالم  تارحدانت.  تقرر ما للي  :

تم تف6يت   : تف6يت حصص   -  1

00    حص   ايس د يعل 6ي خايد ل 

درهم   100 فئ   من  اجتماع   

يل6احدة يلس د  يعل 6ي ابراه م.  

2 - تع ين املسير  تم  تع ين ايس د 

ابراه م كمسيريلشرك  ملدة  يعل 6ي 

غير محدحدة

تم بكتاب    : اإللداع ايقان6ني   - و 

االبتدائ     املحكم   يدى  ايضبط  

بتاريخ    766 رقم   تحت   يتارحدانت 

                                                              16/06/2022
من اجل اينسخ  ح ايب ان عن املسير:

يعل 6ي ابراه م

369 P

 THE GREAT QUALITY 
SERVICES COMPANY SARL

  Par Abrév.  TGQSC
ايشركاء  قرار  محضر  بـمقت�سى 
تم    2022  /19/05 بـتـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما للي :
ب ع50حص   على  املصادق    -
خدلج   يلس دة  اجتماع    
جمال  ايس د  يفائدة  املسع6دي 

ايدلن بن سيهم6.
ايس دة  املسيرة  استقاي    -
ايس د  حتع ين  املسع6دي  خدلج  
جمال ايدلن بن سيهم6 مسيرا حح دا 

يلشرك  حتخ6يله اإلمضاء.
األساس    ايق6انين  -اعتماد 
ا ذدلدة  يشرك  محدحدة املسؤحي    

جات شريك حح د.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم  حقد 
ايضبط يدى ه ئ  املحكم  ايتجاري  
حجيك  19و110  رقم  تحت  باكادلر 

بتاريخ 20/06/2022.
من اجل اينسخ  حايب ان

370 P

   SOCIÉTÉ OVOBALDI  شركة
SARL ش. م. م

ايعام   ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 26/05/2022 بتاريخ  االستثنائ   

تقرر ما للي: 
ايس د  ب ع  على  املصادق    *
ملذم6ع  ايعسري  الت  ا حسين 
رأسمال  في  لملكاها  ايتي  ا حصص 
Société OVOBALDIحهي  شرك   
درهم   100 بق م   حص    1000
مجم6عه                       ما  اي  اي6احدة  يلحص  

100.000 درهم يس د :
 700 بنسب   هم6ش  هللا  عبد   •

حص .
00و  بنسب   مستق م  مل ك    •

حص .
ايتس ير: ايس د عبد هللا هم6ش   

OVOBALDI SARL  مسير يشرك
 تم الداع امللف ايقان6ني يلشرك  
يدى املحكم  االبتدائ   بإنزكان تحت 

رقم و109  بتاريخ 09/06/2022.
371 P

OMEGA DRIVE
ب ع حصص اجتماع  

حرر  عرفي  محضر  على  بناء 
قرر   ،  2022 ل6ن 6   10 في  بتزنيت 

  OMEGA DRIVE  ايشرك اي6ح د ل
 10.000.00 رأسمايها  ش.م.م.ش.ح، 

رقم  0  االجتماعي  ،حمقرها  درهم 

عمارة ب6دله اي 6سف   شارع محمد 

5 تيزنيت، ما للي : 

ايق6انين  تح ين  املصادق  على   -

حصص  ب ع  إثر  على  األساس  ، 

ماح  ايس د  طرف  من  اجتماع   

يلس دة بخير  )املف6ت)  عبد ايرح م 

يط ف  )املف6ت اي ه) .

- تع ين ايس د عدي عبد ايصمد 

مسير يلشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 ل6م  بتيزنيت  االبتدائ   

2022 تحت عدد و2022/19.

372 P

 SOCIETE SAADA
RENOVATION SARL AU

 Siège social : APPT 90

 BLOC B IMM IFRANE AV

MOUQAWAMA -AGADIR

شرك  جات مسؤحي   محدحدة 
رأسمايها 100.000  درهم

حاملصوح  املحرر  يلعقد  تبعا 
قرر   27/05/2022 بتاريخ  اإلمضاء 

ا ذمع ايغير ايعادي ما للي  : 

ايس د  حص  من   600 تف6يت   -
علي باكر إلى ايس د ا حسين زاري 

من  باكر  علي  ايس د  استقاي    -

مهامه كشريك بايشرك  
زاري   ا حسين  ايس د  تسم     -

كمسير يلشرك  

املرتبط  ايقان6ني  ايتعدلل   -
بايتف6يت املذك6ر 

ايقان6ني  اإللداع  تم  حقد 

بتاريخ  بأكادلر  ايتجاري   باملحكم  

15/06/2022  تحت عدد 110250. 
بمثـــــــــــــــاب  مـقـــتــــــــطــــــــف ح بـ ـان

373 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 STE LOURABUS SARL
تعدلل شرك 

في:  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

08/06/2022 قررت ا ذمع   ايعام  

االستثنائ    يلشرك  ما للي :

ايس د  ب ع  على  املصادق    -  1

 JE2ب.ح.ر:225 و ي6رابي  ا حسن 

من ا حصص اي   80% ايذي لملك 

800 حص  ح ايس دة زينب ايداحدي 

 20% تملك  ايتي   JE281820:ب.ح.ر

200 حص   ذم ع  من ا حصص اي 

ا حص   ق م   تبلغ  ح ث  حصصم 

 100000 مجم6عه  بما  درهم   100

ايفارحقي  سع د  يلس د:  درهم 

.X28 052:ب.ح.ر

ايشرك   رأسمال  ت6زيع  ي صبح 

كايتالي:

- سع د ايفارحقي 1000 حص 

2 - تغ ير ايشكل ايقان6ني يلشرك  

املحددة  املسؤحي    جات  شرك   من 

املحددة  املسؤحي    جات  شرك   إلى 

بشريك اي6ح د.

االجتماعي  املقر  تح6يل   - و 

يلشرك  إلى ايعن6ان ايتالي: دحار غزاي  

الت اعميرة اشت6ك  الت باها.

استقاي   تغ ير مسير ايشرك :   -   

مهامه  من  ي6رابي  ا حسن  ايس د 

كمسير حتع ين ايس د سع د ايفارحقي

X28 052  كمسير جدلد يلشرك .

تم الداع امللف ايقان6ني يلشرك  

يتيزنيت    االبتدائ    املحكم   يدى 

تحت رقم 189 بتاريخ 16/06/2022.

374 P

LANCOS TRANS SARL AU
رأسمايها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 99 زنق  ب ير 

بارنت ايطابق 6 شق  رقم 11 ايدار 

ايب ضاء. 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر  مل6ل.  الت  ب   06/0 /2022

مساهما ايشرك  ما للي: 
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اجتماع    حص    500 تف6يت   -
من ملك ايس د عمر مغف6ر الى ملك 

ايس د علي بنعلي.
يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تغ ير   -
محدحدة  مسؤحي    دات  شرك   من 
محدحدة  مسؤحي    دات  شرك   الى 

بمساهم حح د.
محل  من  ايشرك   مقر  تغ ير   -
الى ايعن6ان  اركان  الت مل6ل   C/72
 6 ايطابق  بارنت  ب ير  زنق    99 رقم 

شق  رقم 11 ايدار ايب ضاء
- تع ين ايس د علي بنعلي كمسير 
يلشرك  ملدة غير محدحدة مع اعطائه 
االداري  ح  االجتماعي  االمضاء  حق 

حايبنكي اي6ح د.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايضبط 
تحت   10/06/2022 بتاريخ  بانزكان 

رقم 1108.
375 P

 MUST IQBALLE«  شركة
»AGADIR

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د، رأسمايها 100.000 

درهم ايكائن مقرها االجتماعي حي 
 حرش بل6ك و   رقم وو6  طريق 

ب 6كرى الت مل6ل سذل تجاري رقم 
9و191

 املحكم  االبتدائ   بانزكان
ايعام  ا ذمع  محضر   بمقت�سى 
مال6   25 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
مع  اي6ح د  ايشريك  قرر   2022
ايسابقين يلشرك  ايعقاري   ايشركاء 
 »  ALMOSTAQBALE  « املدن   

املصادق  على ما للي: 
ايقرارات  على  املصادق    -  1
املتخذة بم6جب محضر ا ذمع ايعام 
االستثنائ   املنعقد بتاريخ 16 غشت 
2016 على ايرغم من أن األمر لتعلق 
بمحضر ايقرارات املتخذة من طرف 

ايشريك اي6ح د يلشرك : 
جم ع  تف6يت  على  املصادق    -
اململ6ك   االجتماع    ا حصص 
100حص   زاك  )  يلس دة ك6سع د 
)ايس دة ب6مك6ك ران  ) 50 حص  )ح  
حص    50 ل6سف)  ب6مك6ك  ايس د 

)يلفائدة ايس د م6ي6د ب6مك6ك.

تغ يرايشكل  على  ايتأك د   -
مدن    شرك   من  يشرك   ايقان6ني 
مسؤحي    جات  شرك   إلى  عقاري  

محدحدة جات شريك اي6ح د
- تأك د تع ين ايس د م6ي6د ب6مك6 

كمسير حح د يلشرك 
- ايتأك د على تغ ير تسم   ايشرك  
 »AL MOSTAQBALE   « من شرك  
شرك   إلى  عقاري   مدن    شرك  
شرك  جات    »  LE MUST AKBAL«
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
االجتماعي  تح6يل  املقر  تأك د   -
ايحي   C ايعن6ان  5  من  يلشرك  
و    بل6ك  اكادلرالى  حرش  ايصناعي 

رقم وو6  طريق ب 6كرى الت مل6ل
- تعدلل حتحسين اينظام األسا�سي 

يلشرك .
ايقرارات  على  املصادق    -  2
ايقرارات  محضر  بم6جب  املتخذة 
بتاريخ  اي6ح د  يلشريك  االستثنائ   

 05 سبتمبر 2019.
حهي :

ايشكل  تغ ير  على  ايتأك د   -
مدن    شرك   من  يلشرك   ايقان6ني 
مسؤحي    جات  شرك   إلى  عقاري  

محدحدة جات شريك اي6ح د.
تسم    تغ ير  على  ايتأك د   -
 LE MUST« شرك     من  ايشرك  
مسؤحي    جات  «شرك    AKBAL
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 
 LE MUST IQBALLE« شرك   إلى 
مسؤحي    جات  شرك      »AGADIR

محدحدة جات ايشريك اي6ح د.
االجتماعي  تح6يل  املقر  تأك د   -
ايحي   C ايعن6ان  5  من  يلشرك  
و    بل6ك  اكادلرالى  حرش  ايصناعي 

رقم وو6  طريق ب 6كرى الت مل6ل.
ايفص6ل  تغ ير  على  -  املصادق  
يلنظام   15 ح  ح7   6 ح  ح    ح2   1 رقم 
على  حاملصادق   يلشرك   األسا�سي 
يلشرك   األسا�سي  اينظام  تح ين 
 2019 سبتمبر   6 بتاريخ  املنجز 
 2019 سبتمبر   9 بتاريخ  حاملسذل 

تحت املراجع ايتسذ ل ايتاي   :

 OR : 11369/2019-RE :
. 2019001192612075

م6ي6د  ايس د  تصريح   - و 
لصادق  ح  لؤكد  ب6مك6كايذي 
بدحن  بشرفه  لصرح  ح  لؤكد  ح 
شرك   أن  تحفظ  اح  مانع   أي 
 »LE   MUST IQBALLE AGADIR  «
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  
بمثاب   هي  اي6ح د  ايشريك  جات 
املدن  ايعقاري   يلشرك    استمراري  
حكدى   »  AL MOSTAQBALE«
ألص6يها ح خص6مها حتاريخها ايقان6ني 
ايغيرعن  تجاه  ه6املسؤحل  حأنه 
ايتي  ايضريب    ح  ايقان6ن    ايتزاماتها 
اتخذتها سايفا باسم ايشرك  املدن   
 ALMOSTAQBALE  « ايعقاري  
 LE MUST  « «ايتي أصبحت شرك   
جات  شرك    »IQBALLE AGADIR
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
يلمحضر  ايقان6ني  اإللداع  تم 
بكتاب    2019 سبتمبر  املؤرخ في  05 
ايضبط باملحكم  ااالبتدائ   بانزكان 
رقم  تحت   ،0 /10/2019 بتاريخ 
 10  ايسذل ايتجاري رقم 9و191 .

يلخالص  ح ايب ان

376 P

 MITAK INVEST AND TRADE
S.A.R.L AU

 au capital de 35.600.000
 dhs – RC : 3265-Tiznit –ICE :

0018 82 9000091
 Siège Social : Km 2.5 Route de

Guelmim BP 108 Tiznit
 IF : 20718921 -  TP :

49514816– CNSS : 6130108
تف6يت ا حصص بين املساهمين                                   

تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك 
بمقت�سى ايقرار ا ذماعي يلشركاء 
يشرك     2022 ماي   21 بتاريخ 
شرك   تريد   اند  انفست  م ثاق 
حح د  بمساهم  املسؤحي    محدحدة 
رأسمايها 5.600.000و درهم حمقرها 
كلم م  طريق   2.5 كلم  االجتماعي 
تيزنيت مق دة بايسذل ايتجاري تحت 
عدد  265و  يدى املحكم  االبتدائ   

بتيزنيت تقرر ما للي :

- املصادق  على تف6يت ا حصص 
بين املساهمين.

- تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك 
كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بتيزنيت 
تحت عدد و18 بتاريخ 06/2022/ 1 

ملخص قصد اينشر

377 P

   STE  MHDAWYA SARL شركة
ايسذل ايتجاري 975 

تعدلل
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

و2022/06/1 قرر ماللي: 
ب ع  1 حص  من طرف ايس د   -
و1 حص  من طرف  محمد نقاز حب ع 
ايس د عبدايفتاح أزحض الى ايس د 

لاسين بن قداد.
األسا�سي  ايقان6ن  تح ين   -

يلشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
بتاريخ  و29  رقم  تحت  بتارحدانت 

.20/06/2022
378 P

مكتب حسابات ابن عامر

شركة  IGUI OUAFA   ش.م.م. 
ايسذل ايتجاري  5 51 

ايتعريف امل6حد يلمقاحالت  
و00007  58 0و00

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املؤرخ في 0و ماي 2022، 

ح املسذل بتيزنيت بتاريخ 
 RE : تحت رقم   2022 ل6ن 6   15

1وو8  ح تمت املصادق  على : 
 500 امل6افق  على عقد تف6يت   -

حص  بايشرك .
- تبني ايص اغ  ا ذدلدة يلقان6ن 

األسا�سي.
إلداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
امللف ايقان6ني بمكتب ايضبط يدى 
املحكم  االبتدائ   بتيزنيت عدد 195 

بتاريخ  21 ل6ن 6 2022. 
379 P
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شركة ايديال موطورز ش.م.م
 6 شق     65 املقر االجتماعي رقم 
بل6ك ايك6يرة تمدلد ايداخل  اكادلر- 

برأس مال 100.000 درهم
تف6يت ا حصص بين املساهمين

تح ين ايقان6ن األسا�سي 
قررت   2022 ماي   19 بتاريخ 
ا ذمع   ايعام  ايغير ايعادل  يشرك  
  100.000 الدلال م6ط6رز رأسمايها  
  65 رقم  االجتماعي  حمقرها  درهم 
شق  6 بل6ك ايك6يرة تمدلد ايداخل  

اكادلر ما للي.
- املصادق  على تف6يت ا حصص 

عن طريق ايهب  بين املساهمين
- تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك  

تبعا يهده ايتغ يرات.
يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  كتاب  
بتاريخ   1102 7 عدد  باكادلرتحت 

.15/06/2022
ملخص قصد اينشر

380 P

SOCIETE HERE S.A.R.L
AU CAPITAL DE : 100.000 mad
 N°: 12, LOT 993, CITE SALAM

AGADIR
تف6يــت حصص

أن  باكادلر،   2022 ابريل   18 في 
HERE s.a.r.l جات  املشتركين يشرك  
رأسمال 100.000.00 درهم حايكائن  

باكادلر أنهم الحظ6ا. 
- 170 حص  يلس د : عبداي6احد 

ايداحي يفائدة ايس د : طارق ألاح.
- 170 حص  يلس د : عبداي6احد 

ايداحي يفائدة : دييزة عبدايغاني.
عبداي6احد   : ايس د  استقاي    -
ايداحي من تس ير ايشرك  حتم تع ين 
ايس د : دييزة عبدايغاني مسير جدلد 

ملدة غير محددة.
يلشرك   االجتماعي  ايت6ق ع   -
دييزة  ح  ألاح  طارق  يلس دلن  لك6ن 

عبدايغاني معا.
األسا�سي  ايقان6ن  تعدلل   -

حاملتعلق بايتغ يرات املذك6رة.

اإللداع  تم   : ن6ني  ايقا  اإللداع 
باكادلر  ايتجاري   باملحكم   ايقان6ني 
رقم  تحت   15/06/2022 ل6مه 

7و1102.
381 P

 SOCIETE HAFIDI DES
TRAVAUX GUELMIM

 Société à responsabilité limitée
associé unique

Au Capital de 2.000.000 Dhs
 SIEGE SOCIALE :N°124, Rue

 CHANGUIT, Avenue YOUSSEF
BEN TACHAFINE Guelmim

       IF:48505460
   ICE:002709943000094 

RC: 3251
تعدلالت قان6ن  

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
بتاريخ  ايشرك   بمقر  املنعقد 
06/05/2022، قرر ايشريك اي6ح د 

ما للي     :
ايشرك   حصص  جم ع  ب ع   -
ا حامل   مريم  مغ م مي  يلس دة 

.ja 156878 : ب.ط.ح رقم
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  كلم م  االبتدائ   
/وو2  رقم  تحت  06/2022/و1 

.2022
382 P

شركة جنان امليثاق ش.م.م
املقر االجتماعي رقم 17  عمارة 
ايسالم  شارع ايش خ  ايسعدي 

تايبرجت
اكادلر- برأس مال 1.000.000 درهم

تف6يت ا حصص بين املساهمين
تح ين ايقان6ن األسا�سي 

قررت   2022 ماي   19 بتاريخ 
ا ذمع   ايعام  ايغير ايعادل  يشرك  
  1.000.000 جنان امل ثاق رأسمايها  
  17 رقم  االجتماعي  حمقرها  درهم 
عمارة ايسالم  شارع ايش خ  ايسعدي 

تايبرجت –اكادلر ما للي :

 -   املصادق  على تف6يت ا حصص 

عن طريق ايهب  بين املساهمين                           

- تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك  

تبعا يهده ايتغ يرات.

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  كتاب  

بتاريخ   110257 عدد  باكادلرتحت 

.15/06/2022
ملخص قصد اينشر
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     IHYA CARS  SARL
شرك  الـــــحــــ ــى كــــــــــار ش.م.م

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  كــــــــــار ش.م.م  الـــــحــــ ـــى  يشرك  

بعد االستماع ح  ح   2022 ل6ن 6   09

قراءة املحضر, تقرر ما للي                                                                                                                               

أ -  تف6يت 1000 حص  من أصل 

يلشرك  ايتي كانت في  حص     1000

الى  رش د  الحيى  بن  ايس د  ملك   

بديك  ي صبح  ش بي,  حسن  ايس د 

شريكا حح دا يلشرك .

* حسن ش بي 1000 حص 

م6�سى  ايس د  استقاي    - ب 

ب6عدي من منصبه كمسير يلشرك , 

ح تع ين ايس دة مريم امزال مسيرة 

حح دة يلشرك .

تف6يض جم ع ايصالح ات    - ج 

بايشرك   املتعلق   االمضاءات  ح 

يلس دة مريم امزال.

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ    املحكم   يدى  ايضبط 

2022 تحت  16 ل6ن 6  بانزكان بتاريخ 
رقم 1162 .

ا خالص  ح ايتذكير: 

384 P

C.A CONSEIL

 EL ALOUI SARL 
MODIFICATION

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد في 2022/ 25/0 ثم بم6جبه 

 EL ALOUI «  احدات تغ يرات بشرك

SARL  «  . ح ت قرر ما للي  :

• تف6يت جم ع ا حصص اململ6ك  
ايس دة  يصا ح  امين صاخي  يلس د 

فاطم  ن ل حايس دة حصال ن ل.
• تحدلث ايقان6ن األسا�سي 

• ايصالح ات.               
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع   تم  
  15/06/2022 في  باكادلر   ايتجاري  

تحت رقم  11025 .  
385 P

SOCIETE FRUITIF SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

رأسمايها 2.000.000 درهم
تجزئ  أمالل1 ، رقم 7  ، مركز 

س دي ب بي شت6ك  ألت باها
س.ت 127 15

ايعادي  ايغير  ايقرار  بمقت�سى 
يلشركاء، يقد تقرر ما للي

1 . ايتصريح حامل6افق  على تف6يت 
أكرام  ابراه م  ايس د  أسهم  جم ع 
اي6طن    يلبطاق   ا حامل  ايقصاد 
 ، سهم  000و  أي   J10092و رقم 
 ، امكس6  ايرحمان  عبد  ايس د  إلى 

P2789   ا حامل يلبطاق  اي6طن
األسا�سي  اينظام  تعدلل   .2

يلشرك 
يلق ام  ح ات  ايصال  اعطاء  و. 

باإلجراءات ايقان6ن   .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 ل6م  إلنزكان  االبتدائ   

2022 تحت عدد 165 1.
386 P

STE SAMIFISC

 STE ALRAWI SERVICE
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

16/06/2022، تم إقرار ما للي:
- تف6يت 5000 حص  من ايس دة 
حسن  ايس د  إلى  خلفاحي   رب ع  

أحناح. 
- استقاي  ايس دة رب ع  خلفاحي  
تع ين  ح  كمسؤحي   حض فتها  من 
كمسيرة  مل 6ي  يط ف   ايس دة 

جدلدة يلشرك  
- ايت6ق ع يلس د حسن أحناح.
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باملحكم   تم  ايقان6ني  اإللداع 

بتاريخ  باكادلر   ايتجاري   

21/06/2022 تحت رقم 70و110.      

387 P

  AUTO ECOLE SIDI BELKASS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة.

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

املزحد س دي بلقاس تارحدانت 

املغرب.
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.58 7

*تف6يت حصص
* استقاي  مسير ايشرك .

*تع ين مسير جدلد يلشرك .
*ايت6ق ع االجتماعي.

* تح ين اينظام األسا�سي.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

تمت    2022 من ماي   17 املؤرخ في 

املصادق  على:

*تف6يت ايس د محمد الت امل6دن 

 50 أصل  من  اجتماع    حص    50

مستعين  عمر  ايس د  يفائدة  حص  

بتاريخ 18 من ماي2022.

باري50  حمزة  ايس د  *تف6يت 

حص  اجتماع   من أصل 50 حص  

الت  حف ض  م6الي  ايس د  يفائدة 

من ماي   18 بتاريخ  ايشريف  م6الي 

.2022

*استقاي  مسيري ايشرك  ايس د 

حمزة  ايس د  ح  امل6دن  الت  محمد 

باري.

مستعين  ايس دعمر  *تع ين 

يقب6ل  تبعا  يلشرك   جدلد  كمسير 

استقاي  املسير.

ايت6ق ع االجتماعي يلس د عمر   *

مستعين.

*تح ين اينظام األسا�سي.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بتارحدانت بتاريخ 16 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 285 .

388 P

  STE AFRI EQUIPEMENT
SARL

شرك  محدحدة املسؤحي   
رأسمايها 000.000.   درهم

 25B  مقرها االجتماعي :  تجزئ
باب املدلن  ت ل ال 

اكادلر
بمقت�سى  ا ذمع ايعام اإلسثنائي 
  STE AFRI EQUIPEMENT يشرك  
 10/05/2022 املنعقد بتاريخ   SARL

قرر ما للي
حص  من طرف  200و  تف6يت   -

ايس د  خل ل إشغشاحي يفائدة : 
 1067 ايس د سع د معتصم     *

حص .
* ايس د ا حسن معتصم   1066 

حص .
معتصم    املذ د  عبد  ايس د   *

1067  حص .
تقس م ا حصص كايتالي :

 26000 ايس د عبد هللا معتصم 
حص .

ايس د عبد املذ د معتصم 867و 
حص .

 5866 معتصم  ا حسن  ايس د 
حص .

  267 معتصم   سع د  ايس د 
حص .

تع ين ايس د عبد هللا معتصم   -
كمسير حح د يلشرك .

7 ح8 من اينظام  - تغ ير ايفص6ل 
األسا�سي.

باملحكم   حضع  ايقان6ني  اإللداع 
ايتجاري  باكادلر تحت رقم  61و110  

ل6م  21/06/2022
389 P

 BOBDO TRANS  SARL  
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها االجتماعي بل6ك أ رقم 
9 انزا اكادلر املغرب.

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
  8681

تف6يت حصص

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

2022 تمت  0و  من ماي  املؤرخ في   

املصادق  على   

 200 تف6يت ايس د عمر ض6حا   -

  200 أصل  من  اجتماع    حص  

عبد  ايغندحر  ايس د  يفائدة  حص  

بتاريخ  احبعلي  كريم  حايس د  ايهادي 

0و   من ماي 2022 .

- تف6يت ايس دة نجاة ج  د 200 

  200 أصل   من  اجتماع    حص  

ايغندحر عبد  حص  يفائدة ايس د  

بتاريخ  احبعلي  كريم  حايس د  ايهادي 

0و من ماي 2022.

ض6حا  محمد  ايس د  تف6يت   -

أصل   من  اجتماع    حص    200
ايغندحر  ايس د   يفائدة  200حص  

احبعلي  كريم  حايس د  ايهادي  عبد 

بتاريخ 0و من ماي 2022

ض6حا  ل6سف  ايس د  تف6يت   -

200 حص  اجتماع   من أصل  200 

عبد  ايغندحر  ايس د  يفائدة  حص  

بتاريخ  احبعلي  كريم  حايس د  ايهادي 

0و من ماي 2022
فجراحي  خايد  ايس د  تف6يت   -

أصل    من  اجتماع    حص    200
ايغندحر  ايس د  يفائدة  200حص  

احبعلي  كريم  حايس د  ايهادي  عبد 

بتاريخ 0و من ماي 2022

- تف6يت ايس د ض6حا 200 حص  

حص    200 أصل    من  اجتماع   

ايغندحر عبد ايهادي  يفائدة ايس د  

من  0و  حايس د كريم احبعلي بتاريخ  

ماي 2022

 500 ايهادي    عبد  ايغندحر   -

 500 كريم احيعلي  حص  اجتماع    

حص  اجتماع  

ايس دان    : ايشرك    مسيري 

ايغندحر عبد ايهادي حكريم احيعلي

اينقل  نشاط  عن  حاملسؤحل 

يلشرك  ايس د ايغندحر عبد ايعزيز

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

من   17 بتاريخ  باكادلر  ايتجاري  

ل6ن 20226 تحت رقم07و110.

390 P

كومباني سوسية دينتريسيون 
انيمال

 – ك6ص6نا- ش.م

كلم 2.5 طريق كلم م تيزنيت

ايسذل ايتجاري و99/18 بتيزنيت

تف6يت األسهم بين ايشركاء
تح ين ايقان6ن األسا�سي                                                               
ا ذمع    محضر  بمقت�سى 

يلشركاء  ايعادل   ايغير  ايعام  

يشرك     20/05/2022 في   حاملؤرخ 
دلنتريس 6ن  س6س    ك6مباني 
رأسمايها  ش.م.  ك6ص6نا-   – ان مال 

مقرها  درهم   20.000.000.00

كلم م  طريق   2.5 كلم  االجتماعي 

تيزنيت.

تقرر ما للي. 

األسهم  تف6يت  على  املصادق    -

بين ايشركاء.

األسا�سي  ايقان6ن  تح ين   -

يلشرك . 

ح قد تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  

ايضبط يدى ه ئ  املحكم  االبتدائ   

بتيزنيت تحت رقم 2022/ 18 بتاريخ 

.1 /06/2022
من اجل اينسخ  ح ايب ان

391 P

شركة لوب كريسطال ايت ملول 
ش.م.م بشريك حح د 

برأسمال قدره: 200.000 درهم

تجزئ  ايسعادة 02 رقم 19 الت 

مل6ل انزكان

ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  ايعام 

املصادق   تمت   ،  20/0 /2022:

باإلجماع على املقترحات اآلت   :

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك    -
إلى ايعن6ان ايتالي : رقم و0 شارع ابن 

ه ثم تاس ال انزكان.

يلشرك   االجتماعي  االسم  تغ ير   

إلى  مل6ل  الت  كريسطال  ي6ب  من 

ي6ب كريسطال.-  

األساس    ايق6انين  تحدلث   -

يلشرك .
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- صالح ات
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 : بتاريخ  بانزكان  االبتدائ    
 : رقم  عدد  تحت    17/06/2022

1206/2022
392 P

 STE  MULTISERVICES
AYASAN  S.A.R.L.A.U

ايشرك  املتعددة ا خدمات ألزان ش 
م م جات ايشريك اي6ح د
ايسذل ايتجاري رقم و1وو

تغ ير املقر االجتماعي
مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ايشريك  صادق   ،2022 مارس   02  
ألزان ش م م جات  اي6ح د يلشرك   

ايشريك اي6ح د  على ما للي  :
• تغ ير املقر االجتماعي يلشرك  إلى 

ايعن6ان ا ذدلد :
تجزئ     - بنال  رقم    -  01 محل   «

طارق  -طريق كلم م تيزنيت«
إعادة ص اغ  ايقان6ن األساس   •

يلشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بتيزنيت 
رقم  تحت    27/05/2022 بتاريخ 

171/2022
يالستخالص حايب ان

املسير

393 P

 EXPO MED شركة
 TRANSPORT

تعدلل
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

05/ 2022/0 تقرر ما للي: 
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك    -
بل6ك  و  ايطابق  09و  إلى مكتب رقم 
تجزئ    02 د مشرحع اكادلر تكن6ب6ل 

ف6تني.
األسا�سي  ايقان6ن  تح ين   –

يلشرك .
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
باكادلر  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
رقم  تحت   2022/05/10 بتاريخ 

.109728
394 P

شركة أنوال ديستريبيسيون 
ش.ذ.م.م.ش.و 

 SOCIETE ANOUAL
DISTRIBUTION-SARL-A.U
 N°1014 LOT AGDAL AIT 

MELLOUL
ايشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 
اي6 ح د يشرك  أن6ال ديسترلبيس 6ن 
ش.ج.م.م.ش.ح  بتاريخ 19/05/2022    

تمت املصادق  على ما للي : 
يلشرك   االجتماعي  املقر  تغ ير   -

من ايعن6ان ايتالي :
-رقم 9و تجزئ  اينزاه  ألت مل6ل-

 الى :
ألت  أكدال  تجزئ    رقم  101 

مل6ل
• اإللداع ايقان6ني:

املحكم   يدى  اإللداع  تم  يقد 
بتاريخ  إلنزكان  اإلبتدائ   
 1189 رقم  تحت    20/06/2022
حايسذل ايتجاري تحت رقم 15و18.
395 P

 STE ECOLE PRIVEE 
 ATTAMAYOUZ II SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
ايعام  ا ذمع  قرر  ل6ن 20226    16
غير ايعادي يلشرك  جات املسؤحي   
 : بشريكين   املسماة   املحدحدة 
 ECOLE PRIVEE ATTAMAYOUZ II 
مقرها   ، درهم   500.000 رأسمايها 
االجتماعي عند رقم 08و عمارة املنزه 

5 مكرر شارع ا ذيش امللكي اكادلر. 
ح ث تقرر ما للي : 

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك    -
ادرار  تجزئ     G1 رقم  ايبقع   إلى: 

تك6ين اكادلر
ايقان6ن  من  ايبند    تغ ير   -

األسا�سي يلشرك . 
- تح ين ايقان6ن األسا�سي يشرك .
باملحكم   تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ل6ن 6   16 بتاريخ  باكادلر  ايتجاري  

2022 تحت رقم 110287 . 
396 P

BIM BAT
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

ايعام  ا ذمع  قرر  ل6ن 20226    01

غير ايعادي يلشرك  جات املسؤحي   

 BIM  : املسماة بشريكين   املحدحدة 

درهم،   100.000 رأسمايها    ،BAT

09و  رقم  عند  االجتماعي  مقرها 

ا ذيش  شارع  مكرر   5 املنزه  عمارة 

امللكي اكادلر. 

ح ث تقرر ما للي : 

االجتماعي يشرك   املقر  تح6يل   -

إلى:  رقم 50 تجزئ   املختار س6�سي 2 

اكادلر

ايقان6ن  من  ايبند    تغ ير   -

األسا�سي يلشرك . 

- تح ين ايقان6ن األسا�سي يشرك .

باملحكم   تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ل6ن 6  بتاريخ  1  باكادلر  ايتجاري  

2022 تحت رقم 2و1102. 

397 P

شركة – بوان كار –ش.م.م
ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  ايعام 

املساهم   قررت   08/06/2022

اي6ح دة يلشرك   ايزيادة في رأسمال 

درهم  56.000و  بمبلغ  ايشرك  

ا ذاري  ا حساب  من  مقتطع  

رأسمال  ي صبح  اي6ح دة  يلشريك  

كما   – درهم    56.000 ايشرك  

تقرر في نفس ا ذمع ايعام تخف ض 

56.000و  بمبلغ  ايشرك   رأسمال 

املترتب   ا خسائر  الست عاب  درهم 

–ي صبح رأسمال ايشرك  في  سابقا 

درهم مقسم    100.000 اينهال  ه6 

على 1000 حص  من فئ  100 درهم 

يلحص  جلها يلشريك  اي6ح دة.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

15/06/2022  تحت رقم  110259.

398 P

 SOCIETE » IMPRIMERIE
PRINCIPALE « S.A

  R.C : 323
 RUE MOUSSA IBN NOUSSAIR

Q.I AGADIR
شرك  » املطبع  ايرئيس  « ش.م.

رأسمايها  900.000  درهم
مقرها االجتماعي :زنق  م6�سى ابن 

ن6صالر ايحي ايصناعي اكادلر.
ايزيادة في رأسمال ايشرك  

ايعام  ا ذمع  قرار  بمقت�سى 
ل6ن 6   10 ل6م  املؤرخ  االستثنائي 
ايرئيس  «    »املطبع    يشرك     2022
درهم   900.000 ش.م.رأسمايها 

مقرها االجتماعي : زنق  م6�سى ابن 
اكادلر.  ايصناعي  ايحي  ن6صالر 

تقرر ماللي:
ايشرك   رأسمال  في  ايزيادة   *
حجيك  درهم    2.100.000 بمقدار 
سهم جدلد يتح6يله   21.000 بخلق 
000.000.و  درهم الى   900.000 من 
درهم عن طريق ا خصم من ا حساب 

ا ذاري يلشركاء.
ايقان6ني بكتاب   اإللداع   حقد تم  
ايضبط يدى ه ئ  املحكم  ايتجاري  
باكادلر  بتاريخ  16 ل6ن 6 2022 تحت 

رقم   110290  
من أجل اينسخ   حايب ان

عن ايرئيس بن6دان احمد

399 P

SOCIETE » EMBALLE « S.A
  R.C : 2135

 RUE MOUSSA IBN NOUSSAIR
Q.I AGADIR

شرك  » احمبال« ش.م.
رأسمايها  1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنق  م6�سى ابن 
ن6صالر ايحي ايصناعي اكادلر.
ايزيادة في رأسمال ايشرك  

ايعام  ا ذمع  قرار  بمقت�سى 
ل6ن 6   10 ل6م  املؤرخ  االستثنائي 

2022 يشرك   » احمبال« 
ش.م.رأسمايها  1.000.000  درهم 
ابن   م6�سى  :زنق   االجتماعي  مقرها 
تقرر  اكادلر.  ايحي ايصناعي  ن6صالر 

ما للي :
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ايشرك   رأسمال  في  ايزيادة   *

حجيك  درهم    1.000.000 بمقدار 

سهم جدلد يتح6يله   10.000 بخلق 

من 1.000.000 درهم الى 2.000.000 

درهم عن طريق ا خصم من ا حساب 

ا ذاري يلشركاء.

ايقان6ني بكتاب   اإللداع   حقد تم  

ايضبط يدى ه ئ  املحكم  ايتجاري  

باكادلر  بتاريخ  17 ل6ن 6 2022 تحت 

رقم   15و110  
من أجل اينسخ   حايب ان

عن ايرئيس بن6دان احمد

400 P

 DOMAINES شركة

AGRICOLES R.O.M
 DAROM NORD EST »S.A.R.L«

A.U

رأسمـايها اإلجتماعي مائ  أيف درهم 

100.000 درهم

شرك  محدحدة املسؤحي   جات 

ايشخص اي6ح د

املقر االجتماعي : تجزئ  ب6 ، 

املنطق  ايصناع   تاس ال، ايدشيرة، 
إنزكان آلت مل6ل 

ايزيادة في رأسمال ايشرك 
ح تحدلث ايقان6ن األسا�سي يلشرك 

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  يلشرك   اإلستثنائي 

17/06/2022 تقرر ماللي :

1 - ايزيادة في رأسمال ايشرك  

ايشرك   رأسمال  في  ايزيادة 

من  يرفعه  درهم   1.900.000 بمبلغ 

100.000 درهم

لتم  درهم،   2.000.000 الى 

تخص صها يلشريك اي6ح د.

 6 ح تبعا لجايك تم تغ ير ايفصلين 

ح 7 من ايقان6ن األسا�سي يلشرك .

األسا�سي  ايقان6ن  تحدلث   -  2
ايقان6ن  تحدلث  تقرر  يلشرك كما 

يتلب    حجيك  يلشرك ،  األسا�سي 

املحكم   يدى  ايقان6ن    املتطلبات 

اإلبتدائ   بإنزكان.  

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائ   

20/06/2022 تحت رقم : 1185
يلخالص  ايب ان

401 P

 AQUA PUMPING SYSTEM–
SARL AU

 Siège social : 152 BOULEVARD
 BA HMAD QUARTIER

 BELVEDERE 20000
 .CASABLANCA

إعالن زيادة رأس مال ايشرك 
يلذمع  ملحضرايضبط  طبقا 
بتاريخ  يلشرك    االستثنائي  ايعام 

0/05/2022و تقررماللي : 
بمبلغ  ايشرك    زيادةرأسمال   -
 (900.000( درهم  أيف  تسعمائ  
حص    9000 بإصدار  جايك  ح 
ي صل  يلحص   درهم   100 بق م  
درهم  مل 6ن  إلى  ايشرك   رأسمال 

.(1.000.000(
ايضبط  كاتب  يدى  اإللداع  تم 
ايب ضاء  بايدار  ايتجاري   يلمحكم  
رقم  تحت    17/06/2022 بتاريخ 

.8281 8
402 P

 –  AUSTRALIE CARS – شركة
ش.م.م

ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  ايعام 
قرر املساهم اي6ح د   08/06/2022
ايزيادة في رأسمال ايشرك   يلشرك   
درهم مقتطع  من  00و.و9و  بمبلغ 
اي6ح د  يلشريك  ا ذاري  ا حساب 
00و.و9   ايشرك   رأسمال  ي صبح 
ا ذمع  نفس  في  تقرر  كما   – درهم 
ايعام تخف ض رأسمال ايشرك  بمبلغ 
درهم الست عاب ا خسائر  00و.و9و 
رأسمال  –ي صبح  سابقا  املترتب  
ايشرك  في اينهال  ه6 100.000 درهم 
فئ   من  حص    1000 على  مقسم  
يلشريك  جلها  يلحص   درهم   100

اي6ح د.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

15/06/2022  تحت رقم  110260.

403 P

 BIOUGRA INVEST SARL
 Au Capital de  2.050.000 dhs –

 C/O 17 Immeuble Assalam Av

.Cheikh Saadi Talborjt Agadir

RC – 47437- 

 – ICE : 002822561000067  

TP : 48302646 – IF : 50273184

ايزيادة في رأس مال ايشرك  
بمقت�سى محضر ا ذمع   ايعام  

بمقر  يلمساهمين  عادل    ايغير 
تقرر   2022 ماي   11 ايشرك  بتاريخ 

ما للي :                                                                                                            

ايشرك   مال  رأس  من  ايرفع   -

من  ي نتقل  درهم  مل 6نين  بمقدار 

مل 6نين  إلى  درهم  أيف  خمس6ن 

حخمس6ن أيف درهم حدايك بإحداث 

كلها  جدلد  سهم  أيف  عشرحن 

اكتتبت من طرف مساهم جدلد ه6 

شرك  بريفامار.

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  كتاب  

بتاريخ   110106 عدد  تحت  باكادلر 

   . 02/06/2022
ملخص قصد اينشر

404 P

SOCIETE TREND MEDIA
شرك  دات املسؤحي   املحدحدة 

رأسماها  10.000  درهم

مقرها االجتماعي: شارع ا حسن 

ايثاني عمارة ت م تار ايطابق 

ا خامس رقم و50 اكادلر    

ايغير  ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 
ايعادي  بتاريخ 12 ماي 2022،  تقرر 

ما للي   

طرف  من  االستقاي   تقدلم   -

منصب  من  عماد  ا حس ني  ايس د 

مسير ايشرك  حتح6يل جم ع األسهم 

يلس د إبراه م ايعزاحي.

تع ين ايس د ايعبا�سي ا حسن   +
مسيرا يلشرك 

+ تح6يل املقر االجتماعي يلشرك  
شارع ا حسن   : إلى ايعن6ان ا ذدلد 
ايثاني عمارة ت م تار ايطابق ا خامس 

رقم 501 اكادلر 
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط  
تحت  06/2022/و1  بتاريخ  بأكادلر، 

رقم 110209  
405 P

   TRAVEL TOURS شركة
بل6ك 2 رقم و حي س دي محمد 

احشاش اكادلر
ايعادي  غير  ايعام  ا ذمع  خالل 
0/05/2022و تم اتخاج  املنعقد ل6م 

ايقرار بشان ايتغ يرات ايتاي   :  
استقاي  حتع ين مدلر جدلد   -  1

غير شريك 
- استقاي  : ايس د ب6ج كي حسن 
غير  يفترة  حدايك  ايشرك   إدارة  من 

محدحدة
مل اء  اآلنس   تع ين  تع ين   -
غير شريك   مدلرة  بصفتها  املذدحلي 

يلشرك  يفترة غير محدحدة
- حأن جم ع ايش كات حاملستندات 
ايبنك   ين تك6ن صا ح  إال بت6ق ع 

ايس د ب6ج كي حسن
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ   باكادلر   ايتجاري  
10/06/2022  تحت رقم 110181.

406 P

  STÉ  HORIZON ZENATA
S.A.R.L

 Au capital de 300.000 dhs
 – RC : 30769 Agadir – ICE :

0000088 1و 0001
 Siège Social : C/O n°4

 Immeuble Ennassim av. Hassan
I cité Massira Agadir

تع ين مسير    
تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك 
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بمقت�سى ايقرار ا ذماعي يلشركاء 
بتاريخ 11 ماي 2022  يشرك  احريزحن 
املسؤحي    محدحدة  شرك   زنات   
رأسمايها 00.000.00و درهم حمقرها 
االجتماعي رقم   عمارة اينس م شارع 
اكادلر  ايداخل   حي  األحل  ا حسن 
مق دة بايسذل ايتجاري تحت عدد  
ايتجاري   املحكم   يدى  0769و  

باكادلر تقرر ما للي :
- تع ين ايس د  زكرياء  بن  فق ه  
بجم ع  تمت عه  مع  يلشرك   مسيرا 

ايصالح ات.
- تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك 
يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  كتاب  
بتاريخ   110076 عدد  باكادلرتحت 

1/05/2022و.
ملخص قصد اينشر

407 P

C.A CONSEIL

 CLINIQUE TILILA   SARL 
MODIFICATION

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
املنعقد في 06/2022/و0 تم بم6جبه 
 CLINIQUE   احدات تغ يرات بشرك

.TILILA SARL
ح ت قرر مالالي :

في  ايت6ق ع  صالح ات  إعطاء   •
ا حسابات املصرف   يلشرك  يلس د 

FAHD ATTAF ؛
املصرف    ا حسابات  تتحرك 
يلس د  املنفصل  بايت6ق ع  يلشرك  
ايس د   أح   ATTAF MOSTAFA بن 

.FAHD  ATTAF
• صالح ات.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع   تم 
  21/06/2022 في  باكادلر   ايتجاري  

تحت رقم 60و110 .   
408 P

OULAINE BRAM SARL 
ايشركاء  قرار  محضر  بـمقت�سى 
تم   25/05/2022 بـتـاريـخ   املنعقد 

االتفاق على ما للي :

االجتماعي  اينشاط  ت6س ع   -
ييشمل االنشط  ايتاي   :

م6اد  حتس6يق  إنتاج  تصن ع,   -  
ايبناء.

األسمدة,  حتس6يق  إنتاج   -
املخصبات حامل6اد ايفالح  .

األساس    ايق6انين  تحدلث    -
يلشرك .

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم  حقد 
ايضبط يدى ه ئ  املحكم  ايتجاري  
حجيك  29و110   رقم  تحت  باكادلر 

بتاريخ 20/06/2022.
من اجل اينسخ  حايب ان

409 P

 SOCIETE DROK TRANS
s.a.r.l

 AU CAPITAL DE
100.000.00MAD

رقم و26 عمارة رقم  1 ايطابق 
ايثاني حي ايتضامن اكادلر

تغ ير اينــــشاط
في 12 ماي 2022 أن شركاء شرك : 
درحك ترانس ش م م جات ايرأسمال 
باكادلر  حايكائن   درهم   100.000

قررحا ما للي :
بإضاف   امل6ض6ع  امتداد   -
ايعام   ايتجارة  ايتصدلر,  :االستيراد 

, ايتجارة. 
األسا�سي  ايقان6ن  تعدلل   -

بخص6ص االمتداد املذك6ر.
اإللداع  تم   : ن6ني  ايقا  اإللداع 
باكادلر  ايتجاري   باملحكم   ايقان6ني 
رقم  تحت   15/06/2022 ل6مه 

.1102 0
410 P

شركة دومين كواليتي ش.م.م
Ste DOMAINE QUALITY     SARL

RC 22993
 اعالن بتعدلل 

ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  ايعام 
تم  ايشرك   بمقر   08/06/2022

ايتعدلل األتي :

• اضاف  نشاط اجتماعي  تصدلر 
ح استراد ايف6اكه ح ا خضر. 

ايقان6ني  اإللداع  تم  حقد 
باملحكم  اال بتدائ    بإنزكان   بتاريخ  

20/06/2022  تحت رقم 1186.
411 P

 STÉ  ENSEMBLE POUR LA
 SECURITE ROUTIERE  SARL

ICE :  001635637000058
ايغير  ايعام  ا ذمع  بمقتضـى 
 09/06/2022 في  املؤرخ  ايعادي 
 ENSEMBLE POUR LA يشرك  
SECURITE ROUTIERE SARL  تقرر 

ماللي: 
حم د  ايس د  حفاة  إعالن   –  1
حق6قه  نقل  حإعالن  سك ف  ألت 

االجتماع   إلى حرثته.
ألت  ن6رة  ايس دة  تع ين   –  2
يلشرك   حح دة  كمسيرة  سك ف 
بعد حفاة ايس د  يفترة غير محددة، 
كما خ6ي6ا يها   ، حم د ألت سك ف 
املسيرة  بصفتها  ححصريا  ايت6ق ع 

اي6ح دة يلشرك .
األسا�سي  ايقان6ن  تح ين   -

يلشرك .
بمكتب  تم  ايقان6ني  اإللداع   -
األبتدائ    املحكم   يدى  ايضبط 
بتاريخ     1150 رقم   تحت  بانزكان  

.15/06/2022
412 P

 MAROC   شــركـــة
 ANDALOUSIE DE PECHE

ش.م
ايـسذـل ايـتـجـاري عـدد: 7و118 –

أكـــادلــــــر
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ا ذمع  قرر   ،2022 ل6ن 6   02
املسماة  يلشرك   اإلستثنائي  ايعام 
 MAROCANDALOUSIE  :
برأسمال  م.،  ش.   ،DE PECHE
مقرها  ايكائن  درهم،    2.575.000
بأكادلر،بقع  رقم و، امل ناء ا ذدلد، 

اإلداري  املذلس  أعضاء  تع ين 
سن6ات،  ست  ملدة  حجيك  ا ذدلد، 
ايعام  ا ذمع  مداحي   عند  ستنتهي 
ح6ل  يلتداحل  ايسن6ي   ايعادي 
املاي    يلسن   ايترك ب    ايق6ائم 
اآلت    األعضاء  من  حيتك6ن   ،2027

أسماؤهم :
- ايس د مستعين سع د ؛

- شرك   » ASTIPECHE «، ش.م. 
مستعين  ايس د  طرف  من  املمثل  

سع د.
 ،»PERLES MEDIATION «  شرك-
أندريس  ايس د  طرف  من  املمثل  

بيرييس خ6رح.
2) بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 02 
اجتماع  محضر  قرر   ،2022 ل6ن 6 

املذلس اإلداري، ما للي :
تع ين ايس د مستعين سع د،   •
اإلداري  يلمجلس   

ً
عاما  

ً
مدلرا  

ً
رئيسا

في  كمتصرف  تع ينه  مدة  حجيك 
ايشرك .

مستعين  ايس د  اقترح  كما   •
 
ً
عاما  

ً
مدلرا  

ً
رئيسا بصفته  سع د، 

ايس د  تع ين  اإلداري،  يلمجلس 
 
ً
عاما  

ً
مدلرا خ6رح  بيرييس  أندريس 

يلمجلس اإلداري حجيك مدة تع ينه 
كمتصرف في ايشرك .

ايشرك   تس ير  سيتم  حبايتالي، 
يلس د  إّما  اي6ح د،  باإلمضاء 
يلس دأندريس  أْح  سع د  مستعين 

بيرييس خ6رح.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
 ،2022 ل6ن 6   16 بتاريخ  بأكادلر، 

تحت رقم 110275.
يلخــــالصــ  حايب ـــــان

413 P

 KHALID FISHERIES   شــركـــة
ش.م

ايـسذـل ايـتـجـاري عـدد : 89و9 - 
أكـــادلــــــر

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
اجتماع  محضر  قرر   ،2022 ل6ن 6 
 : املسماة  يلشرك   اإلداري  املذلس 
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م.،  ،ش.   »KHALID FISHERIES«
برأسمال 5.000.000و درهم، ايكائن 
امل ناء  و،  رقم  بأكادلر،بقع   مقرها 
املذلس  أعضاء  تع ين  ا ذدلد، 
ست  ملدة  حجيك  ا ذدلد،  اإلداري 
سن6ات، ستنتهي عند مداحي  ا ذمع 
يلتداحل  ايسن6ي   ايعادي  ايعام 
ح6ل ايق6ائم ايترك ب   يلسن  املاي   
اآلت    األعضاء  من  حيتك6ن   ،2027

أسماؤهم :
- ايس د مستعين سع د ؛

- ايس د أندريس بيرييس خ6رح ؛ 
- ايس د ايتازي عبد ايّصمد ؛

- شرك   » ASTIPECHE «، ش.م. 
مستعين  ايس د  طرف  من  املمثل  

سع د.
فْس6ان،  ُمراد  ايس د  تع ين  حتم 
حجيك  يلشرك   حسابات  منتدب 
عند  ستنتهي  سن6ات،  ثالث   ملدة 
مداحي  ا ذمع ايعام ايعادي ايسن6ي  
ايترك ب    ايق6ائم  ح6ل  يلتداحل 

يلسن  املاي    202. 
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
اجتماع  محضر  قرر   ،2022 ل6ن 6 

املذلس اإلداري، ما للي :
تع ين ايس د مستعين سع د،   •
اإلداري  يلمجلس   

ً
عاما  

ً
مدلرا  

ً
رئيسا

في  كمتصرف  تع ينه  مدة  حجيك 
ايشرك .

مستعين  ايس د  اقترح  كما   •
 
ً
عاما  

ً
مدلرا  

ً
رئيسا بصفته  سع د، 

ايس د  تع ين  اإلداري،  يلمجلس 
 
ً
عاما  

ً
مدلرا خ6رح  بيرييس  أندريس 

يلمجلس اإلداري حجيك مدة تع ينه 
كمتصرف في ايشرك .

ايشرك   تس ير  سيتم  حبايتالي، 
يلس د  إّما  اي6ح د،  باإلمضاء 
أندريس  يلس د  أْح  سع د  مستعين 

بيرييس خ6رح.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
 ،2022 ل6ن 6   16 بتاريخ  بأكادلر، 

تحت رقم  11027.
يلخــــالصــ  حايب ـــــان

414 P

 ASTIPECHE  شــــركـــة
ايـسذـل ايـتـجـاري عـدد: 999  - 

أكـــادلــــــر

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

محضر  قرر   ،2022 ل6ن 6   02

  : املسماة  يلشرك   ايعام  ا ذمع 

برأسمال  م.،  ش.   ،  »ASTIPECHE«

26.000.000،ايكائن مقرها بأكادلر، 
تع ين  و،  بقع   رقم  ا ذدلد،  امل ناء 

ا ذدلد،  اإلداري  املذلس  أعضاء 

حجيك ملدة ست سن6ات، ستنتهي عند 
مداحي  ا ذمع ايعام ايعادي ايسن6ي  

ايترك ب    ايق6ائم  ح6ل  يلتداحل 

من  حيتك6ن   ،2027 املاي    يلسن  

األعضاء اآلت   أسماؤهم :

- ايس د مستعين سع د ؛

- ايس د ايتازي عبد ايصمد ؛

 ،»PERLES MEDIATION «  شرك -

أندريس  ايس د  طرف  من  املمثل  

بيرييس خ6رح.

 02 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اجتماع  محضر  قرر   ،2022 ل6ن 6 

املذلس اإلداري، ما للي :

تع ين ايس د مستعين سع د،   •
اإلداري  يلمجلس   

ً
عاما  

ً
مدلرا  

ً
رئيسا

في  كمتصرف  تع ينه  مدة  حجيك 

ايشرك .

مستعين  ايس د  اقترح  كما   •

 
ً
عاما  

ً
مدلرا  

ً
رئيسا بصفته  سع د، 

ايس د  تع ين  اإلداري،  يلمجلس 

 
ً
عاما  

ً
مدلرا خ6رح  بيرييس  أندريس 

يلمجلس اإلداري حجيك مدة تع ينه 

كمتصرف في ايشرك .

ايشرك   تس ير  سيتم  حبايتالي، 

يلس د  إّما  اي6ح د،  باإلمضاء 

يلس دأندريس  أْح  سع د  مستعين 

بيرييس خ6رح.

• حتم تع ين ايس د ُمراد فْس6ان، 

حجيك  يلشرك ،  حسابات  منتدب 

عند  ستنتهي  سن6ات،  ثالث   ملدة 
مداحي  ا ذمع ايعام ايعادي ايسن6ي  

ايترك ب    ايق6ائم  ح6ل  يلتداحل 

يلسن  املاي    202. 

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
 ،2022 ل6ن 6   16 بتاريخ  بأكادلر، 

تحت رقم 110272.
يلخــــالصــ  حايب ـــــان
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 TANGER ASTIPECHE شــــركـــة
ايـسذـل ايـتـجـاري عـدد: و1219 - 

أكـــادلــــــر
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
محضر  قرر   ،2022 ل6ن 6  فاتح 
  : املسماة  يلشرك   ايعام  ا ذمع 
م.،  ش.   ،»ASTIPECHE TANGER«
ايكائن مقرها  0.000و2.2،  برأسمال 
رقم  بقع   ا ذدلد،  امل ناء  بأكادلر، 
اإلداري  املذلس  أعضاء  تع ين  و، 
سن6ات،  ست  ملدة  حجيك  ا ذدلد، 
ايعام  ا ذمع  مداحي   عند  ستنتهي 
ح6ل  يلتداحل  ايسن6ي   ايعادي 
املاي    يلسن   ايترك ب    ايق6ائم 
اآلت    األعضاء  من  حيتك6ن   ،2027

أسماؤهم :
- ايس د مستعين سع د ؛

- ايس د أندريس بيرييس خ6رح ؛ 
- ايس د ايتازي عبد ايصمد ؛

- شرك   » ASTIPECHE «، ش.م. 
مستعين  ايس د  طرف  من  املمثل  

سع د.
• حتم تع ين ايس د ُمراد فْس6ان، 
حجيك  يلشرك   حسابات  منتدب 
عند  ستنتهي  سن6ات،  ثالث   ملدة 
مداحي  ا ذمع ايعام ايعادي ايسن6ي  
ايترك ب    ايق6ائم  ح6ل  يلتداحل 

يلسن  املاي    202. 
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
اجتماع  محضر  قرر   ،2022 ل6ن 6 

املذلس اإلداري، ما للي :
تع ين ايس د مستعين سع د،   •
اإلداري  يلمجلس   

ً
عاما  

ً
مدلرا  

ً
رئيسا

في  كمتصرف  تع ينه  مدة  حجيك 
ايشرك .

مستعين  ايس د  اقترح  كما   •
 
ً
عاما  

ً
مدلرا  

ً
رئيسا بصفته  سع د، 

ايس د  تع ين  اإلداري،  يلمجلس 
 
ً
عاما  

ً
مدلرا خ6رح  بيرييس  أندريس 

يلمجلس اإلداري حجيك مدة تع ينه 

كمتصرف في ايشرك .

ايشرك   تس ير  سيتم  حبايتالي، 

يلس د  إّما  اي6ح د،  باإلمضاء 

يلس دأندريس  أْح  سع د  مستعين 

بيرييس خ6رح.

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 

 ،2022 ل6ن 6   16 بتاريخ  بأكادلر، 

تحت رقم و11027.
يلخــــالصــ  حايب ـــــان
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شركة باورفيل  ش٠م٠م 
 SOCIETE POWER FILLT SARL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة

رأسمايها  100.000 درهم .

مقرها االجتماعي:

  حي ايصناعي تاس ال  ِص. ب 225 

تجزئ  ب8 ايدشيرة ا ذهادل  

بتاريخ املنعقد  ايعام  ا ذمع   إن 

 25 ل6ن 20226 ، قرر ما للي :

1. تح6يل أسهم ايشرك . 

ايس د  2. استمرار املسير ايقدلم  

كمسير  مهامه  في  محمد  مراري 

يلشرك   يفترة غير محددة 

زهرة  إكزحز  ايس دة  تع ين  و. 

كمسيرة جدلدة في ايشرك  مع منحها 

صال ح   ايت6ق ع بمعزل عن املسير 

ايت6ق ع  يه حق  حكل مسير  ايقدلم  

ي6حده جم ع اي6ثائق االداري  حاملاي   

يلشرك   

طبقا  ايشرك   قان6ن  تعدلل   . 

املتعلق    5/96 قان6ن  ملقتض ات 

بايشركات جات مسؤحي   محدحدة.

باإلجراءات  ايق ام  صالح     .5

ايقان6ن  .

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ااالبتدائ    باملحكم   ايضبط 

2022 تحت  16 ل6ن 6  بانزكان بتاريخ 

عدد.1157
مقتطف يلنشر ح ايب ان

 STE POWER FIL SARL 

417 P
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STE SAFWAN OPTIC

SARL AU 

ايغير  ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 

 STE SAFWAN يشرك   ايعادي 

شرك  محدحدة   ،OPTIC SARL AU

املسؤحي   رأسمايها 100.000 درهما،

مقرها االجتماعي : حي الت احب هي 

زنق  و70 رقم  8 ايدشيرةا ذهدل .

قرر  ماي2022  املنعقد بتاريخ27 

ما للي :

مكان  تحدلد  ح  ايشرك   حل   -

ايتصف  

ا ح ان  عمر  ايس د  تعين   -

كمصفي يلشرك .

اإللداع ايقان6ني حضع بمحكم    -

انزكان تحت رقم  118 ل6م 20 ل6ن 6 

.2022
مقتطف قصد اإلشهار 
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 SOCIETE  B2MPERFCALL

SARL

Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 dirhams

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد في 2022/ 29/0 تم بم6جبه 

 EL ALOUI «  احدات تغ يرات بشرك

.»SARL

ح ت قرر ماللي :

ممل6ك   حص     500 تف6يت   •

يلس د ELHARTI MOUAD    يصا ح 

.OUDGHIRI NAIMA ايس دة

• تع ين ايس د ب6ري محمد مسير 

حح د يلشرك  يفترة غير محددة.

تلتزم ايشرك  بايت6ق ع اي6ح د   •

يلمسير.               

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

  16/06/2022 في  باكادلر   ايتجاري  

تحت رقم 01و110

419 P

STE ILALEN TRANS SARL au
تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة
في  املؤرخ  يلعقد  طبقا 
شرك   تأسيس  تم    10/06/2022
شريك  جات  محدحدة   املسؤحي   

حاحد با خصائص ايتاي   :  
 STE ILALEN TRANS   : االسم 

.SARL au
ايهدف   :  نقل األشخاص  حساب 

ايغير .
  100.000  : املذم6ع   رأسمال 

)مائ  ايف) درهم . 
ايتس ير  حسن زيان.

املقر االجتماعي    حي تامردح1 ألت 
باها .

املدة :  99 سن .
يلمجم6ع   ايقان6ني  اإللداع  تم 
باملحكم   ايتجاري  بايسذل 
     1175 رقم  تحت  انزكان  االبتدائ   

بتاريخ 2022/06/17 .
420 P

شركة GEO2M ش.م.م
تأسيس شرك 

في  محرر  عرفي  عقد  بم6جب 
تم   ،2022 ماي  0و  بتاريخ  اكادلر 
إنشاء ايقان6ن األسا�سي يشرك  جات 
حح د  بشريك  محدحدة  مسؤحي   
 - ايتالي  اينح6  على  هي  حايب انات 

.GEO2M :االسم
رانين6  عمارة  االجتماعي:  املقر   
9 شارع ا حسن  و شق  رقم  ايطابق 

االحل املسيرة اكادلر
ايدراس    : ايشرك    نشاط 

ايطب6غراف  
تم تحدلد مدة ايشرك  في   : املدة 

99 عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها
 100.000  : ايرأسمال االجتماعي  
أيف  على  مقسم   درهم  أيف  مائ  
بمائ   اجتماع    حص    (1000(
درهم يلحص  تنسب إلى كل شريك 
كما  اشتراكاته حهي  مع  لتناسب  بما 
1000حص   محمد مين  للي ايس د: 

اجتماع  .

ايتس ير ايس د :   محمد مين مسير 
بت6ق ع حح د ملدة غير محدحدة

ايسن  االجتماع    : من 1 لنالر إلى 
1و دجنبر.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  باكادلر  ايتجاري  
رقم  و11020،  رقم  تحت    2022
  : ه6  ايتجاري  بايسذل  ايتسذ ل 

.51685
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ATLAS PRODCOM 
إعالن عن تأسيس شرك 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
05/05/2022, تم تأسيس  شرك :
ATLAS PRODCOM :  ايتسم

ايشكل: شرك  محدحدة املسؤحي   
جات ايشريك اي6ح د . 

 + ايسينمائي  االنتاج  ايغرض: 
خدمات ايت6اصل. 

بل6ك د, شق 1, طابق1,   ,2 املقر: 
شارع افران , حي ايهدى, اكادلر 

من  تبتدئ  سن    99 املدة: 
.01/0 /2022

درهم م6زع    50.000 ايرأسمال: 
درهم   100 حص  من فئ    500 إلى 

لملكها ايس د محمد رضا سع6د. 
ايس د محمد رضا سع6د  املسير: 
ايساكن  ح    EA96902 رقم  بطاقته 

برقم 0 , حي جدلد ا, بنجرير.
في  تبتدئي  املحاسبات  :  ايسن  

فاتح لنالر ح تنتهي في 1و دجنبر. 
ايتجاري   املحكم   اإللداع: 
عدد  تحت   15/06/2022 في  باكالر 
رقم  ايتجاري  ايسذل   110256

51725/ اكادلر.   
422 P

CAP FASHION
S.A

كاب فاش 6ن ش.م
شرك  مساهم 

ايرأسمال االجتماعي : 60.000  
درهم

املقر االجتماعي : زاحي  شارع 
ايزرقط6ني حاملسيرة ا خضراء، ت6ين 

سانتر، ايطابق األحل، رقم 220، 

ايدار ايب ضاء

 مسذل  بايسذل ايتجاري

 بايدار ايب ضاء تحت رقم 795 11

ايتعريف ايضريبي : 67و2202

1 - بمقت�سى محضر ا ذمع ايعام 

0و  بتاريخ  املنعقد  يلشرك   ايعادي 

حكاي   تجدلد  تقرر   ،2020 ل6ن 6 

ثالث  ملدة  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

ا ذمع  دع6ة  غال   إلى  أي  سن6ات 

املالي  اينشاط  ح6ل  يلتداحل  ايعام 

 2022 ديسمبر  1و  بتاريخ  املختتم 

حهم :

شرك   ريتالل،  كاب  شرك  
رأسمايها  باألسهم،  ايت6ص    جات 

ايكائن مقرها  درهم،   112.970.700

م6الي  شارع  0و،   : ب  االجتماعي 

املسذل   ايب ضاء،  ايدار  ل6سف، 

ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  بايسذل 

تحت رقم 1 1806 حاملمثل  ب6اسط  

ايس د قريش بنسايم.

املزداد  بنسايم،  قريش  ايس د 

ت6ن�سي   ،1970 ل6ي 6  و1  بتاريخ 
زنق   5و،   : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 

حا حامل  ت6نس  ت6نس،  كاريبايدي 

.Vذ6از ايسفر رقم 97099و 

املزداد  بنسايم،  زكرياء  ايس د 

ت6ن�سي  و197،  ل6ن 6   10 بتاريخ 
زنق    ،66  : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 

أريانا،  الس6كرة،  جاريم،  علي 

رقم  ايسفر  حا حامل  ذ6از  ت6نس 

.T6 286و

املزداد  ايس د محمد أمين برادة، 

مغربي   ،1969 فبرالر   21 بتاريخ 

شارع  و2،   : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 

حا حامل  ايب ضاء  ايدار  غاندي، 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE 9 888

مجلس  محضر  بمقت�سى   -  2

0و  بتاريخ  املنعقد  يلشرك   اإلدارة 

حكاي   تجدلد  تقرر   ،2020 ل6ن 6 
قريش  ايس د  اإلدارة  مجلس  رئيس 

مجلس  كعض6  حاللته  ملدة  بنسايم، 

اإلدارة أي إلى غال  دع6ة ا ذمع ايعام 

يلتداحل ح6ل اينشاط املالي املختتم 

بتاريخ 1و ديسمبر 2022.
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يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم   -  2

كتاب  ضبط املحكم  ايتجاري  بايدار 

ايب ضاء بتاريخ 21 ل6ن 6 2022 تحت 

رقم 7 8285.
مقتطف يلب ان

املمثل ايقان6ني

423 P

BRICO INVEST

S.A

بريك6 أنفيست ش.م

شرك  مساهم 

ايرأسمال االجتماعي : 129.100. 5 

درهم

املقر االجتماعي : 109، طريق 

ب6سك6رة - 20190، ايدار ايب ضاء

مسذل  بايسذل ايتجاري بايدار 

ايب ضاء تحت رقم 129997

ايتعريف ايضريبي : 2202961

I - بمقت�سى محضر مجلس اإلدارة 

يلشرك  بتاريخ 18 مارس 2022، تقرر 

ما للي :

تجدلد حكاي  املدلر ايعام املنتدب 

 2022 ايتي انتهت بتاريخ فاتح مارس 

فاتح  غال   إلى  سن6ات  ثالث  ملدة 

بنيس،  ج6اد  يلس د   2025 مارس 

 16 بتاريخ  املزداد  ا ذنس  ،  مغربي 

رقم  ف ال   : ايكائن ب   ،1955 ل6ن 6 

و5، الك6يين II، كاي ف6رن ا، حا حامل 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.B570 0

مجلس  محضر  بمقت�سى   -  II

تقرر   ،2022 ماي   27 اإلدارة بتاريخ 

ما للي :

معالن  عدم تجدلد حالل  ايس د 

زهير بنسع د كعض6 مجلس اإلدارة.

تجدلد حالل  بعض أعضاء مجلس 

سن6ات أي إلى   (6( اإلدارة ملدة ست 

يلتداحل  ايعام  ا ذمع  دع6ة  غال  

بتاريخ املختتم  املالي  اينشاط   ح6ل 

 1و ديسمبر 2027 حهم :

مغربي  بنجل6ن،  ايعربي  ايس د 

و أغسطس  ا ذنس  ، املزداد بتاريخ 

لي  ف ال   : ب  ايكائن  بفاس،   19 8
عين  قابص،  خل ج   زنق   مانديي، 

حا حامل  ايب ضاء  ايدار  ايذئاب، 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.B 9960

مغربي  بنجل6ن،  محمد  ايس د 

ماي  بتاريخ  1  املزداد  ا ذنس  ، 

 : ب  ايكائن  ايب ضاء،  بايدار   1970
زنق  خل ج  عدن، عين ايذئاب، ايدار 

ايتعريف  يبطاق   حا حامل  ايب ضاء 

.BE55اي6طن   رقم 5  و

شرك   شرك  ك6فأنفيست ش.م، 

االجتماعي  مقرها  ايكائن  مساهم  

س دي  ايت6ف ق،  تجزئ   0و/29  ب 

املسذل   ايب ضاء،  ايدار  معرحف، 

ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  بايسذل 

و18 و1، ممثل  ب6اسط   تحت رقم 

ايعربي بنجل6ن.

ملدة  اإلدارة  مجلس  تع ين عض6 

سن6ات أي إلى غال  دع6ة   (6( ست 

ا ذمع ايعام يلتداحل ح6ل اينشاط 

ديسمبر  1و  بتاريخ  املختتم  املالي 

: 2027

مغرب    سالم ،  إيهام  ايس دة 

19 أكت6بر  ا ذنس  ، املزدادة بتاريخ 

 197، ايكائن  ب : إقام  ف ال أنفا 2، 
ايدار ايب ضاء،  دار ب6عزة،   ،17 رقم 

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  
.BE620957 رقم

مجلس  محضر  بمقت�سى   -  III
تقرر   ،2022 ماي   27 اإلدارة بتاريخ 

ايس د  ايعام  املدلر  حالل   تجدلد 

محمد بنجل6ن حرئيس مجلس اإلدارة 

حاللتهم  ملدة  بنجل6ن  ايعربي  ايس د 

كأعضاء مجلس اإلدارة.

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم   -  II

كتاب  ضبط املحكم  ايتجاري  بايدار 

ايب ضاء بتاريخ و2 ل6ن 6 2022 تحت 
رقم 828707.

مقتطف يلب ان

اإلدارة

424 P

RETAIL INVEST

S.A

ريتالل أنفيست ش.م

شرك  مساهم 

ايرأسمال االجتماعي : 1.000.000 

درهم

املقر االجتماعي : 0و، شارع م6الي 

ل6سف، ايدار ايب ضاء

 مسذل  بايسذل ايتجاري

 بايدار ايب ضاء تحت رقم 51 180

ايتعريف ايضريبي : 55 1108

بمقت�سى محضر ا ذمع ايعام   -  I

0و  بتاريخ  املنعقد  يلشرك   ايعادي 

حكاي   تجدلد  تقرر   ،2020 ل6ن 6 

ملدة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بعض 

دع6ة  يغال   تستمر  سن6ات  ثالث 

ا ذمع ايعام يلتداحل ح6ل اينشاط 

ديسمبر  1و  بتاريخ  املختتم  املالي 

2022 حهم كايتالي :

أنترناس 6نال  �سي  إم  ك  شرك  

ايكائن مقرها االجتماعي  إل تي دي، 

دبي،  علي  جبل  فرانش  بمنطق  

املسذل  تحت رقم 116868 ب6اسط  

فرانش  بمنطق   املختص   ايسلط  

ايس د  ب6اسط   ممثل   علي،  جبل 

قريش بنسايم.

املزداد  ايس د محمد أمين برادة، 

مغربي   ،1969 فبرالر   21 بتاريخ 

شارع  و2،   : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 

حا حامل  ايب ضاء  ايدار  غاندي، 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE 9 888

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم   -  2

كتاب  ضبط املحكم  ايتجاري  بايدار 

ايب ضاء بتاريخ 21 ل6ن 6 2022 تحت 

رقم 6 8285.
مقتطف يلب ان

املمثل ايقان6ني

425 P

CAP LUXE
S.A

كاب ي6كس ش.م
شرك  مساهم 

ايرأسمال االجتماعي : 00.000و 
درهم

املقر االجتماعي : 0و، شارع م6الي 
ل6سف، ايدار ايب ضاء

مسذل  بايسذل ايتجاري بايدار 
ايب ضاء تحت رقم 255 18

ايتعريف ايضريبي : 0175528 
بمقت�سى محضر ا ذمع ايعام   -  I
0و  بتاريخ  املنعقد  يلشرك   ايعادي 
حكاي   تجدلد  تقرر   ،2020 ل6ن 6 

أعضاء مجلس اإلدارة حهم :
شرك   ريتالل،  كاب  شرك  
رأسمايها  باألسهم،  ايت6ص    جات 
ايكائن مقرها  درهم،   112.970.700
0و، شارع م6الي ل6سف،  االجتماعي 
بايسذل  املسذل   ايب ضاء،  ايدار 
رقم  تحت  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري 
ايس د  ب6اسط   حاملمثل    ،1806 1

قريش بنسايم.
املزداد  بنسايم،  قريش  ايس د 
ت6ن�سي   ،1970 ل6ي 6  و1  بتاريخ 
زنق   5و،   : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 
حا حامل  ت6نس  ت6نس،  كاريبايدي 

.Vذ6از ايسفر رقم 97099و 
املزداد  بنسايم،  زكرياء  ايس د 
ت6ن�سي  و197،  ل6ن 6   10 بتاريخ 
زنق    ،66  : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 
ت6نس  أريانا،  الس6كرة،  علي جاريم، 
.Tحا حامل  ذ6از ايسفر رقم 6 286و
املزداد  ايس د محمد أمين برادة، 
مغربي   ،1969 فبرالر   21 بتاريخ 
شارع  و2،   : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 
حا حامل  ايب ضاء  ايدار  غاندي، 
رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE 9 888
مجلس  محضر  بمقت�سى   -  2
0و  بتاريخ  املنعقد  يلشرك   اإلدارة 
ل6ن 6 2020، تقرر تجدلد حكاي  رئيس 
مجلس اإلدارة ايس د قريش بنسايم، 
ملدة حاللته كعض6 مجلس اإلدارة أي 
إلى غال  دع6ة ا ذمع ايعام يلتداحل 

ح6ل اينشاط املالي املختتم بتاريخ 1و 

ديسمبر 2022.
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يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم   -  2
كتاب  ضبط املحكم  ايتجاري  بايدار 
ايب ضاء بتاريخ 21 ل6ن 6 2022 تحت 

رقم 9 8285.
مقتطف يلب ان
املمثل ايقان6ني

426 P

 DISTRIBUTION VETEMENT
HOMME
»»DVH S.A

ديسترلبيس 6ن ف تم6ن أحم »دي في 
أش« ش.م

شرك  مساهم 
ايرأسمال االجتماعي : 25.000.000 

درهم
املقر االجتماعي : زاحي  شارع 

ايزرقط6ني حاملسيرة ا خضراء، ت6ين 
سانتر، ايطابق األحل، رقم 220، 

ايدار ايب ضاء
مسذل  بايسذل ايتجاري بايدار 
ايب ضاء تحت رقم 116507

ايتعريف ايضريبي : 9و 02202
بمقت�سى محضر ا ذمع ايعام   -  I
0و  بتاريخ  املنعقد  يلشرك   ايعادي 
حكاي   تجدلد  تقرر   ،2020 ل6ن 6 
ست  ملدة  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
ا ذمع  دع6ة  يغال   تستمر  سن6ات 
املالي  اينشاط  ح6ل  يلتداحل  ايعام 
 2025 ديسمبر  1و  بتاريخ  املختتم 

حهم كايتالي :
شرك   شرك  كاب فايشن ش.م، 
مساهم ، رأسمايها 60.000  درهم، 
ايكائن مقرها االجتماعي بزاحي  شارع 
ت6ين  ايزرقط6ني حاملسيرة ا خضراء، 
 ،220 رقم  األحل،  ايطابق  سانتر، 
بايسذل  املسذل   ايب ضاء،  ايدار 
رقم  تحت  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري 
ايس د  ب6اسط   حاملمثل    ،11 795

قريش بنسايم.
املزداد  بنسايم،  قريش  ايس د 
ت6ن�سي   ،1970 ل6ي 6  و1  بتاريخ 
زنق   5و،   : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 
حا حامل  ت6نس  ت6نس،  كاريبايدي 

.Vذ6از ايسفر رقم 97099و 

املزداد  بنسايم،  زكرياء  ايس د 
ت6ن�سي  و197،  ل6ن 6   10 بتاريخ 
زنق    ،66  : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 
ت6نس  أريانا،  الس6كرة،  علي جاريم، 
.Tحا حامل  ذ6از ايسفر رقم 6 286و
املزداد  ايس د محمد أمين برادة، 
مغربي   ،1969 فبرالر   21 بتاريخ 
شارع  و2،   : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 
حا حامل  ايب ضاء  ايدار  غاندي، 
رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE 9 888
مجلس  محضر  بمقت�سى   -  II
0و  بتاريخ  املنعقد  يلشرك   اإلدارة 

ل6ن 6 2020، تقرر ما للي :
تجدلد حكاي  ايرئيس املدلر ايعام 
ملدة  برادة،  أمين  محمد  ايس د 
حاللته كعض6 مجلس اإلدارة أي إلى 
يلتداحل  ايعام  ا ذمع  دع6ة  غال  
بتاريخ املختتم  املالي  اينشاط   ح6ل 

 1و ديسمبر 2025.
يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم   -  2
كتاب  ضبط املحكم  ايتجاري  بايدار 
ايب ضاء بتاريخ 21 ل6ن 6 2022 تحت 

رقم 5 8285.
مقتطف يلب ان

املمثل ايقان6ني

427 P

RETAIL INVEST
S.A

ريتالل أنفيست ش.م
شرك  مساهم 

ايرأسمال االجتماعي : 1.000.000 
درهم

املقر االجتماعي : 0و، شارع م6الي 
ل6سف، ايدار ايب ضاء

املسذل  بايسذل ايتجاري بايدار 
ايب ضاء تحت رقم 51 180
ايتعريف ايضريبي : 55 1108

بمقت�سى محضر ا ذمع ايعام   -  I
بتاريخ املنعقد  يلشرك    ايعادي 
2021، تقرر تجدلد حكاي    0و ل6ن 6 
ملدة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بعض 
دع6ة  يغال   تستمر  سن6ات  ثالث 
يلتداحل  يالنعقاد  ايعام  ا ذمع 
بتاريخ املختتم  املالي  اينشاط   ح6ل 

 1و ديسمبر و202 حهم :

املزداد  بنسايم،  قريش  ايس د 
ت6ن�سي   ،1970 ل6ي 6  و1  بتاريخ 
زنق   5و،   : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 
حا حامل  ت6نس  ت6نس،  كاريبايدي 

.Vذ6از ايسفر رقم 97099و 
املزداد  بنسايم،  زكرياء  ايس د 
ت6ن�سي  و197،  ل6ن 6   10 بتاريخ 
زنق    ،66  : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 
ت6نس  أريانا،  الس6كرة،  علي جاريم، 
.Tحا حامل  ذ6از ايسفر رقم 6 286و
مجلس  محضر  بمقت�سى   -  II
0و  بتاريخ  املنعقد  يلشرك   اإلدارة 

ل6ن 6 2021، تقرر ما للي :
تجدلد حكاي  ايس د زكرياء بنسايم 
ملدة  اإلدارة،  مجلس  رئيس  بصفته 
حاللته كعض6 مجلس اإلدارة،  تستمر 
يلتداحل  ايعام  ا ذمع  دع6ة  يغال  
بتاريخ املختتم  املالي  اينشاط   ح6ل 

 1و ديسمبر و202.
2 - تم اإللداع ايقان6ني يدى كتاب  
بمراكش  ايتجاري   املحكم   ضبط 
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

.828550
مقتطف يلب ان

املمثل ايقان6ني

428 P

RETAIL INVEST
S.A

ريتالل أنفيست ش.م
شرك  مساهم 

ايرأسمال االجتماعي : 1.000.000 
درهم

املقر االجتماعي : 0و، شارع م6الي 
ل6سف، ايدار ايب ضاء

مسذل  بايسذل ايتجاري بايدار 
ايب ضاء تحت رقم 51 180
ايتعريف ايضريبي : 55 1108

بمقت�سى محضر ا ذمع ايعام   -  I
0و  بتاريخ  املنعقد  يلشرك   ايعادي 
حكاي   تجدلد  تقرر   ،2021 ل6ن 6 
ملدة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بعض 
دع6ة  يغال   تستمر  سن6ات  ثالث 
ا ذمع ايعام يلتداحل ح6ل اينشاط 
ديسمبر  1و  بتاريخ  املختتم  املالي 

و202 حهم :

املزداد  بنسايم،  قريش  ايس د 

ت6ن�سي   ،1970 ل6ي 6  و1  بتاريخ 
زنق   5و،   : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 

حا حامل  ت6نس  ت6نس،  كاريبايدي 

.Vذ6از ايسفر رقم 97099و 

املزداد  بنسايم،  زكرياء  ايس د 

ت6ن�سي  و197،  ل6ن 6   10 بتاريخ 
زنق    ،66  : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 

أريانا،  الس6كرة،  جاريم،  علي 

رقم  ايسفر  حا حامل  ذ6از  ت6نس 

.T6 286و

مجلس  محضر  بمقت�سى   -  II

بتاريخ املنعقد  يلشرك    اإلدارة 

 0و ل6ن 6 2021، تقرر ما للي :

تجدلد حكاي  ايس د زكرياء بنسايم 

ملدة  اإلدارة،  مجلس  رئيس  بصفته 

حاللته كعض6 مجلس اإلدارة،  تستمر 

يالنعقاد  ايعام  ا ذمع  دع6ة  يغال  

يلتداحل ح6ل اينشاط املالي املختتم 

بتاريخ 1و ديسمبر و202.

2 - تم اإللداع ايقان6ني يدى كتاب  

بمراكش  ايتجاري   املحكم   ضبط 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

.828550
مقتطف يلب ان

املمثل ايقان6ني

429 P

CAP RETAIL
S.C.A

كاب ريتالل

شرك  ت6ص   باألسهم

جات رأسمال : 112.970.700 درهم

املقر االجتماعي : 0و، شارع 

م6الي ل6سف

ايدار ايب ضاء
مسذل  بايسذل ايتجاري 

بايدار ايب ضاء تحت رقم 1 1806

ايتعريف ايضريبي : 80 1108

1 - بمقت�سى محضر ا ذمع ايعام 

0و  بتاريخ  املنعقد  يلشرك   ايعادي 

حكاي   تجدلد  تقرر   ،2020 ل6ن 6 

ملدة  ايرقاب   مجلس  أعضاء  بعض 

ثالث )و) سن6ات حهم :
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املزداد  ايس د محمد أمين برادة، 

مغربي   ،1969 فبرالر   21 بتاريخ 

شارع  و2،   : ب  ايكائن  ا ذنس  ، 

حا حامل  ايب ضاء  ايدار  غاندي، 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE 9 888

املزداد  بنسايم،  رافع  ايس د 

بت6نس،   1975 أبريل   22 بتاريخ 

 ،66  : ب  ايكائن  ا ذنس  ،  ت6ن�سي 
س6كرا،  ال  6و20  ايبارك،  زنق  

رقم  ايسفر  حا حامل  ذ6از  ت6نس، 

.R881080

املزداد  ايكرحي،  حك م  ايس د 

بباريس،   1971 أغسطس  0و  بتاريخ 
فرن�سي ا ذنس  ، ايكائن ب : 1، زنق  

ك6ندحريكت 0و2 9 كاشان، فرنسا، 

 CL  15 قم  ايسفر  ا حامل  ذ6از 

.97271

أنترناس 6نال  �سي  إم  ك  شرك  

مسؤحي    جات  شرك   دي،  تي  إل 
درهم،  000و  رأسمايها  محدحدة، 

بمنطق   االجتماعي  مقرها  ايكائن 

فرانش جبل علي دبي، املسذل  تحت 
رقم 116868، ممثل  ب6اسط  ايس د 

زكرياء بنسايم.

إم �سي بي جاسمان  شرك  أح إم  

شرك  مساهم ،  ه6يدلنغ إس.أ.إل، 
رأسمايها  ايلبناني،  يلقان6ن  خاضع  

ايكائن  أمريكي،  دحالر   20.000

ه ام  إس   : ب  االجتماعي  مقرها 

سامي   ،221 فيرم،  الح  مالات  جي 

س6 ح، محج بيرحت، يبنان، املسذل  

بايسذل ايتجاري ببيرحت تحت رقم 

ايس د  ب6اسط   ممثل   077و190، 

ج ل دح كليرك.

بمجلس  جدلد  عض6  تع ين 

ايرقاب  ملدة ثالث )و) سن6ات :

ايس د املهدي ايطاهري ا ذ6طي 

ا حسني، املزداد بتاريخ   ماي 1972، 
مغربي ا ذنس  ، ايكائن ب : 1، زنق  
كارك6مار، زنق  كارك6مار، زنق  أزم6ر، 

عين ايذئاب، ايدار ايب ضاء حا حامل 

.BK656يلبطاق  اي6طن   رقم 2و

يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم   -  2

كتاب  ضبط املحكم  ايتجاري  بايدار 

ايب ضاء بتاريخ و2 ل6ن 6 2022 تحت 

رقم 828706.
مقتطف يلب ان

املمثل ايقان6ني

430 P

دلـــــ6ان األستــــاج خل ل متحد

م6ثق ب6جــــدة

شارع محمد ا خامس إقام  ايبرك  ايطابق 

األحل رقم 6

ايهاتف :  66  670و 05

زيريس ايمو
ش.ج.م.م

ايشرك   جات املسؤحي   املحدحدة   

رأسمايها االجتماعي : 6.000.000 

درهم

مقرها االجتماعي : ب6جدة  شارع 

محمد عبد شق  رقم 12

ايسذل ايتجاري : و950و

تأسيس  
من  حرر  ت6ث قي  عقد  بمقت�سى 

م6ثق  متحد  خل ل  األستاج  طرف 

05/2022/ 2 مسذل  ب6جدة بتاريخ 

سذل  0/05/2022و,  ب6جدة بتاريخ 
ايقان6ن  حضع  تم  اإللداع  1286, 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات اآلت   :

الم6«  »زيريس   : ايتسم   

ش.ج.م.م.

هذه  تق6م   : االجتماعي  ايهدف 

با خارج  أح  باملغرب  س6اء  ايشرك  

بايعمل ات اآلت   :

منعش عقاري.

تشي د ايبنالات.

شارع  ب6جدة   : االجتماعي  املقر 

محمد عبد شق   رقم 12.

ل6م   من  ابتداء  سن    99  : املدة 

ايتق  د بايسذل ايتجاري.

في  قدم املساهمين    : املساهمات 

ايس د  هدار,  ي لى  ايس دة  ايشرك , 

هدار   خايد  حايس د  هدار  كريم 

يلشرك  املساهمات ايتاي  :

مساهم  نقدل  :
تمت املساهم  اينقدل  من طرف 

ايشركاء على اينح6 ايتالي :
 1.500.000 هدار  ي لى  ايس دة 

درهم.
 1.500.000 هدار  خايد  ايس د 

درهم.
 1.500.000 هدار  كريم  ايس د 

درهم.
املذم6ع 500.000.  درهم.

مساهم  ع ن   :
»بنم6�سى  املسمى  امللك  كاف  
مئ   مساحتها  أرض  من  املتك6ن   »1
 158( مربع  متر  حخمس6ن   حثمان   
ع6ينت  ب6جدة طريق  ايكائن     (M²
1م6ض6ع ايرسم  ايسراق تجزئ  رقم 

ايعقاري عدد 872و77/1. 
»بنم6�سى  املسمى  امللك  كاف  
مئ   مساحتها  أرض  من  املتك6ن   »2
م2)    185( حخمس  ح ثمان6ن متر مربع 
ايكائن  ب6جدة طريق ع6ينت ايسراق 
تجزئ  رقم 2 م6ض6ع ايرسم ايعقاري 

عدد و87و77/1.
و«  »بنم6�سى  املسمى  امللك  كاف  
املتك6ن من أرض مساحتها مئ  حاثنان 
حتسع6ن متر مربع )M² 192)  ايكائن  
ب6جدة طريق ع6ينت ايسراق تجزئ  
و م6ض6ع ايرسم ايعقاري عدد  رقم 

 87و77/1.
ايع ن    -تم تق  م هده ا حق6ق 
يلخبير  ا خبرة  محضر  على  بناءا 
بتاريخ  ايس د م6الي عبد هللا ف6زي  
 1.500.000 بمبلغ  05/2022/و2 

درهما.
 : االجتماعي   ايرأسمال 
محدد في مبلغ  ايرأسمال االجتماعي  
درهم مقسم إلى ست6ن   6.000.000
أيف )60.000) حص  من فئ  )100)  

درهم على ايشكل ايتالي : 
 15.000  : بلغازي  ماري   ايس دة 

حص  اجتماع  .
 15.000  : هدار  ي لى  ايس دة 

حص  اجتماع  .
 15.000   : هدار  خايد  ايس د 

حص  اجتماع  .

ايس د كريم هدار  15.000 حص  

اجتماع  .

حص    60.000  : املذم6ع 

اجتماع  .

: تسير ايشرك  من طرف  ايتس ير 

ايس دة ماري  بلغازي بصفتها مسيرة 

غير  ملدة  املذك6رة  يلشرك   حح دة 

محدحدة.

تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ضبط 

بتاريخ  ب6جدة  ايتجاري   املحكم  

06/2022/و1 تحت عدد 7و8.
نسخ  قصد اينشر حايب ان

األستــــاج  خل ل  متحد
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دل6ان األستاج حاتم  حل6

امل6ثق بايب ضاء

ايدار ايب ضاء٬ زاحي  زنق  ايبشير اٳلبراه مي 

حشارع املقاحم ٬ ٳقام  ش ماء٬ عمارة F ايطابق 

ايسفلي

ايهاتف 00.82. 00.87/05.22.5. 05.22.5

ايفاكس 00.89. 05.22.5   

GEST HOME
»جيست ه6م«

شرك  جات املسٶحي   املحدحدة 

بشريك منفرد

مقرها االجتماعي : ايدار ايب ضاء، 
زنق  ايبشير اإلبراه مي، إقام  شرف 

ج و، ايطابق ايرابع، ايشق  رقم 12، 

الجيرحند، مق م  عند دلج دحم.

 مسذل  بايسذل ايتجاري بايدار 

ايب ضاء تحت عدد 1و75 5

تأسيس
تلقاه  ت6ث قـي  عقد  بمقت�سى   (1

بايدار  امل6ثق  حاتم  حل6  األستاج 

تم   ،2022 ل6ن 6  بتاريخ  1  ايب ضاء 

»جيست  املسماة  ايشرك   تأسيس 

ه6م« شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

بشريك منفرد خصائصها كايتالي :                                                                 

اسم  تحمل  ايشرك    : ايتسم   

»جيست ه6م«.

جات  شرك   ايقان6ني:  ايشكل 

املسؤحي   املحدحدة بشريك منفرد.

يها  ايشرك    : االجتماعي  ايهدف 

هدف :
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لتم  ايتي  ايعقاري   األص6ل  ادارة 
ا حص6ل عليها عن طريق املساهم  
 ألحكام املادة 161 مكرر 

ً
ايع ن   حفقا

يسن    76-21 من قان6ن املاي   عدد 
1-121- ايصادر بايظهير رقم   ،2022
 10( و  1  األحلى  جمادى  من   115
ا ذريدة  في  املنش6ر   ،(2021 دجنبر 
 20 9 70 مكرر بتاريخ  ايرسم   رقم 
2021، أح بأي حس ل  قان6ن    دجنبر 

أخرى.
حال  قان6ن  ،  حس ل   بأي  امتالك 
س ما باملساهم  ايع ن   أح غير جيك، 
حب ع حتأجير جم ع األص6ل ايعقاري  

حجم ع املمتلكات ايعقاري .
تجم ل األص6ل ايعقاري  املكتسب  
املساهم   طريق  عن  املستلم   أح 
حايق ام بأعمال  ايع ن   أح غير جيك، 

اإلصالح حايتط6ير حايتزلين.
استغالل أص6ل ايشرك  على هذا 
اينح6، عن طريق ايب ع، أح املساهم  
املشارك ، أح  ايتبادل،  أح   ايع ن  ، 
 أح اإللجار، أح االستخدام ايشخ�سي.
غير  أح  املباشرة  املساهمـات 
حصص  شراء  طريـق  عن  املباشرة 
عم6ي ،  مصلحـ ،  أح  اجتماع ـ  
ايشركـات  تأسيـس  في   باالشتراك 
كل  شراء  أم6ايهـا،  رؤحس  زيادة  أح 
عقـار على ايش اع أح غيره، س6اء كانت  
منق6ي  أح عقاري .                                                                               
حبصف  عامـ  جم ـع ايعمل ات    
ايتجاريـ ، املاي ـ ، املنق6يـ  حايعقاريـ  
غ ـر             أح  مباشـرة  بصفـ   املرتبطـ  
ألحد  جزئ ا،  أح  كل ا  مباشرة، 
األهداف املحددة، أح أي كائن مماثل  
أح جات ايصل .                                                

بايدار  كائن   : االجتماعي  املقر 
اإلبراه مي،  ايبشير  زنق   ايب ضاء، 
ايرابع،  ايطابق  و،  ج  شرف  إقام  
مق م   الجيرحند،   ،12 رقم  ايشق  
عند دلج دحم.                                               

ايشرك   مدة   : االجتماع    املدة 
من  ابتداءا  سن    99 في  محددة 
تسذ ل ايشرك  في ايسذل ايتجاري 
ا حل  أح  ايتمدلد  حاالت  باستثناء 
يلقان6ن  طبقا  املحدد  املسبق 
حايقان6ن ايتأسي�سي.                                                         

2 - ايرأسمال االجتماعي: رأسمال 
مل 6ن  عشر  اثنا  في  محدد  ايشرك  

 (12.070.000( حسبع6ن أيف درهم 

أيف  حعشرحن  مائ   على  مقسم 

حص    (120.700( حسبعمائ  

 (100( مائ   فئ   من  اجتماع   

درهم يل6احدة حمحـررة من مجمـ6ع 

جاتي  شخص  طرف  من  االكتتـاب 

عزحز  عزايدلن  ايس د  حه6  حاحد 

شريك منفرد.                                                                                                                 

- ايرأسمال االجتماعي مقسم على 

ايشكل ايتالي :

ايس د عزايدلن عزحز : 120.700 

حص  اجتماع  .

حص    120.700  : املذم6ع 

اجتماع  .

-املساهمات :

عزحز  ايدلن  عز  ايس د  قدم 

يهذه  ايتاي    ايع ن    املساهمات 

ايشرك  :

بايدار  ايكائن  ايعقار  مجم6ع 

امل ل6دي،  ايتازي  تجزئ   ايب ضاء، 
زنق  17، رقم 9، يكريت، تحت اسم 

»عائش  1« املتمثل في ارض مساحتـها 

متر   1 20( أيف حاربعمائ  متر مربع 

مربع) عليها مباني مك6ن  من ف ـال من 

طابق ار�سي حايطابـق  طابـق سفلـي، 

األحل، م6ضـ6ع ايرسـم ايعقـاري عدد 

اثنا  تنـاهز  ق مـ   جات  19/01و2و، 

درهم  أيف  حسبع6ن  مل 6ن  عشر 

)12.070.000 درهما).                                                                                                    

ايسن   تبدأ   : االجتماع    ايسن  

االجتماع   من فاتح لنالر حتنتهي في 

1و ديسمبر من كل سن .

ايشرك   يتس ير  عين  ايتس ير: 

ا حامل  عزحز،  عزايدلن  ايس د 

 B282019  : رقم  اي6طن    يلبطاق  

كمسير حح د يلشرك  ملدة غير محددة 

حسب ايقان6ن األسا�سي يلشرك .                                                                

حح د  بإمضاء  ملزم   ايشرك  

ملسير ايشرك  حه6 ايس د عز ايدلن 

عزحز في كل ما لخص أعمايها اإلداري  

حايتصرف  .      

 األرباح : بعد اقتطاع %5 يتك6ين 

لتم  ايفائض  االحت اطي  االدخار 

ت6زيعه تبعا يقرار ايشركاء.

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   (2

ب6الل   ايتجاري   يلمحكم   ايضبط 

بتاريخ ايكبرى  ايب ضاء   ايدار 

 22 ل6ن 6 2022 تحت عدد  82857.

بايسذل  ايشرك   تم تسذ ل  و) 

بتاريخ املحكم   بنفس   ايتجاري 

 22 ل6ن 6 2022 تحت عدد 1و75 5.
ملخص قصد اينشر

    األستاج حاتم  حل6

امل6ثق
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KIM SELECT

شرك  جات املسٶحي   املحدحدة

.KIM SELECT :   ايتسم

جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  

تحمل  حايتي  املحدحدة  املسؤحي   

ا خصائص ايتاي   :

أشغال   : االجتماعي  ايهدف 

مختلف  أح ايبناء.

رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم 

فئ   من  حص    1.000 إلى  مقسم  

100 درهم يلحص  اي6احدة مقسم  

كايتالي :

ايس د عمار حت6ت : 500 حص .

ايس د خايد ايشبلي : 500 حص .

من  ابتداءا  سن    99  : املدة 

ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.

املقر االجتماعي : عمارة 58، شق  

او، حاد سب6، أكدال، ايرباط.

املسير : عمار حت6ت.

ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 

.161129

433 P

 EL KADDOURI
DEVELOPPEMENT

شرك  جات املسٶحي   املحدحدة
 EL KADDOURI  : ايتسم   

.DEVELOPPEMENT
جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  
تحمل  حايتي  املحدحدة  املسؤحي   

ا خصائص ايتاي   :
ايهدف االجتماعي : منعش عقاري.
رأسمال ايشرك  : 225.000 درهم 
فئ   من  حص    2550 إلى  مقسم  
100 درهم يلحص  اي6احدة مقسم  

كايتالي :
 : ايقدحري  ا حنين  عبد  ايس د 

500 حص .
 500  : ايقدحري  ل6نس  ايس د 

حص .
 500  : ايقدحري  مرحان  ايس د 

حص .
 500  : ايقدحري  كريم  ايس د 

حص .
 250  : ايس دة خدلج  ايقدحري 

حص .
من  ابتداءا  سن    99  : املدة 
ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري.
من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.
املقر االجتماعي : عمارة 58، شق  

او، حاد سب6، أكدال، ايرباط.
ا حنين  عبد  ايس د   : املسير 

ايقدحري حايس د مرحان ايقدحري.
ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 

.161127
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GAMING SEKAI
SARL AU

رأسمايها : 10.000 درهم
املقر االجتماعي : عمارة 0و شق  8 
زنق  م6الي أحمد اي6ك لي حسان 

ايرباط
RC : 146117

تغ ير املقر االجتماعي يلشرك 
يشرك   اي6ح د  ايشريك  اتخذ 
خالل   GAMING SEKAI SARL AU
بتاريخ االستثنائي  ايعام   ا ذمع 

 16 ماي 2022 ايقرار ايتالي :
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تح6يل املقر االجتماعي يلشرك  :

من : عمارة 0و شق  8 زنق  م6الي 

أحمد اي6ك لي حسان ايرباط.

إلى : زنق  أم رب ع عمارة رقم 50 

1 أكدال  ايطابق األر�سي محل رقم 

ايرباط.

اينظام  من  املادة    تعدلل 

األسا�سي.

حقد تم اإللداع ايقان6ني باملحكم  

ايتجاري  بايرباط تحت رقم 125726 

بتاريخ 22 ل6ن 6 2022.
مقتطف من أجل اإلشهار
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INO IMPACT
SARL AU

شرك  جات مسٶحي   محدحدة جات 

شريك حح د

تأسيس
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022 قد تم تأسيس  17 ماي  بتاريخ 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

شريك حح د باملميزات ايتاي   :

 INO IMPACT SARL  : ايتسم   

.AU

ايهدف االجتماعي : االستشارة في 

ايتس ير.
في  حدد   : ايشرك   رأسمال 

10.000 درهم م6زع  إلى 100 حص  

اجتماع   بق م  100 درهم يلحص  

بأكملها  تحريرها  تم  قد  اي6احدة، 

حاسنادها يلس دة ايف  سناني.

من  ابتداءا  سن    99   : املدة 

ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 

شق  رقم  ، أكدال، ايرباط.

ايتس ير : تسير ايشرك  من طرف 

ايس دة ايف  سناني ا حامل  يبطاق  

 BE7 2665 رقم  اي6طن    ايتعريف 

حجيك ملدة غير محدحدة.

باملحكم   ايتجاري  ايسذل  رقم 
ايتجاري  بايرباط : 161165.
مقتطف من أجل اإلشهار
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 STE ECO SERVICE
CONSTRUCTION

SARL-AU
تأسيس شرك 

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
7 ل6ن 6 2022 بايرباط تقرر تأسيس 
بشريك  املسؤحي    محدحدة  شرك  

حح د با خصائص ايتاي   :
إلك6   : االجتماع    ايتسم   

سيرفيس ك6نسطريكس 6.
زنق  ضال  ع6ة   : املقر االجتماعي 
عمارة 6 طابق 1 رقم 5 أكدال ايرباط.
ايهدف : ايبناء حأشغال اإلصالح.

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 
احداتها ايعمل.

من  تبتدئ   : االجتماع    ايسن  
ديسمبر من  1و  فاتح لنالر حتنتهي في 

كل سن .
في  حدد   : االجتماعي  ايرأسمال 
 1000 درهما مقسم على   100.000

حص  بق م  100 درهم.
من  مسيرة  ايشرك    : ايتس ير 
طرف ايس د حمزة ب6رح ل  املدة غير 

محدحدة.
ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 

.161175
باملحكم   ايطلب  إلداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

2022 تحت ايرقم 125725.
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األمان  امللك   يلمغرب
29، شارع ايعل6يين رقم 1 ايرباط

شركة أتوليي تولي
بقرار من ايشريك اي6ح د بتاريخ 
»أت6ييي ت6لي«  2022 يشرك   ل6ن 6   2
ش.ج.م.م حجات شريك حح د، مقرها 
رقم   C عمارة  اي6 ذ   ايرباط طريق 
 10.000.000 رأسمايها  ماب ال،   ،16
ايتجاري  بايسذل  حاملق دة  درهم، 
في  ايزيادة  تمت  و275 ،  تحت رقم 

 10.000.000 من  ايشرك   رأسمال 

درهم إلى 000.000.و1 درهم.

من  ح7   6 ايبند  تغ ير  تم  بهذا 

ل6ن 6  و  بتاريخ  األساس    ايق6انين 

.2022

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   21 بتاريخ 

.105681
بمثاب  مقتطف حب ان

فيرماك
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األمان  امللك   يلمغرب

29، شارع ايعل6يين رقم 1 ايرباط

IB HOLDING
ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

أبريل   28 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

IB HOLDING يشرك    2022
زنق    ،15 مقرها ايرباط،  ش.ج.م.م، 
رأسمايها  أكدال،   ،1 رقم  زيز،  حاد 

بايسذل  حاملق دة  درهم،  01.000و 
151961 قد قرر  ايتجاري تحت رقم 

تغ ير ايشكل ايقان6ني من شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة إلى شرك  مجه6ي  

حاملعدل   17-95 االسم حفقا يقان6ن 

بقان6ن 20-05.

بتاريخ املنعقد  ايعام  ا ذمع   أن 

11 ماي 2022 قد :

حافق على ايتقرير ا خاص بتغ ير 

ايشكل ايقان6ني يلشرك .

صادق على نظام ايشرك  بشكله 

ا ذدلد.

جم ع  الحظ أنه قد تم است فاء 

يتغ ير  ايالزم   األخرى  ايشرحط 

مجه6ي   شرك   إلى  ايقان6ني  ايشكل 

االسم.

سن6ات  و  ملدة  بتع ين  قام 

إي اس حايس دة  ب6دة محمد  ايس د 

إحسان  ب6دة  حايس دة  إكرام  ب6دة 

كمتصرفين بايشرك .

ا حسابات  كمدقق  بتع ين  قام 

 -  EXET AUDIT يسن  حاحدة شرك  

ش.ج.م.م حجات شريك حح د.

أكد أن ايسن  املاي   ايتي ستنتهي 

حا ذمع ايعام   2022 ديسمبر  1و  في 

ألحكام  س خضع  يلشرك   ايعادي 

بشكلها  يلشرك   األسا�سي  اينظام 

ا ذدلد حايذي تم بشكل نهائي.

األساس    ايق6انين  أنشأت 

ا ذدلدة بتاريخ 12 ماي 2022.

بتاريخ اإلدارة  مجلس   انعقد 

املدراء  قرر  ح ث   2022 ماي  و1 

محمد  ب6دة  ايس د  تع ين  ا ذدد 

إي اس كرئيس مجلس اإلدارة حتع ين 

كسكرتيرة  إحسان  ب6دة  ايس دة 

ملذلس اإلدارة.

كتاب   يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم 

بايرباط  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   17 بتاريخ 

.12560 
بمثاب  مقتطف حب ان

فيرماك

439 P

 YAMED METRO POLITIAN

OFFICES
S.C.A

شرك  ايت6ص   ايبس ط  باألسهم

رأسمال اجتماعي : 00.000.00و 

درهم

املقر االجتماعي : 12، زنق  ي ل 

تالم6ر زاحي  زنق  خل ج ايزمرد

عين ايذئاب ايدار ايب ضاء

ايتأسيس
في  منعقد  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تاريخ 0و مارس 2022 بايدار ايب ضاء 

تم اإلعالن عن تأسيس شرك  جات 

ا خصائص ايتاي   :

ايتسم   :

 YAMED METRO POLITIAN  

OFFICES S.C.A

ايشكل ايقان6ني : شرك  ايت6ص   

ايبس ط  باألسهم.

ي ل  زنق    ،12  : االجتماعي  املقر 

تالم6ر زاحي  زنق  خل ج ايزمرد عين 

ايذئاب ايدار ايب ضاء.
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جم ع   : االجتماعي  ايهدف 

الجار  من  ايعقاري   ايعمل ات 

ملك    أح  حح ازة  اقتناء  ايعقارات 

منق6ي  أح عقاري  حجم ع  أححق6ق  

حكل ايعقاري  املذال  في   ايعمل ات 

مباشرة  مباشرة حغير  يه عالق   ما   

بهدف ايشرك  حيساهم في تنم تها.

 99 هي   : املدة ايقان6ن   يلشرك  

سن  من تاريخ ايتأسيس.

حدد في   :  : ايرأسمال االجتماعي   

مبلغ 00.000و درهم.

: تم تع ين مسير يلشرك   ايتس ير 

 YAMED حملدة غير محدحدة يشرك  

شرك    GENERAL PARTNER B.V

ايكائن   ايه6يندي  ايقان6ن  بم6جب 

بايعن6ان ايتالي :  

TELEPORTBOULEVARD 110-

 .1043EJ AMSTERDAM (PAYS - BAS(

تع ين مجلس ايرقاب  :

بم6جب شرحط املداحي  املؤرخ  

لتم تع ين أحائل   2022 أبريل  0و  في 

مجلس ايرقاب  يلشرك  ملدة   أعضاء 

نهال   في  ستنتهي  حايتي  سن6ات   6

ايعادي  ايعام  ا ذمع  اجتماع 

العتماد  حيدع6هم  يلمساهمين 

حسابات ايسن  املاي   2027.

شرك    STAR FINANCE شرك  

املغربي  ايقان6ن  بم6جب  مساهم  

00.000و درهم مسذل  في  برأسمال 

ايسذل ايتجاري تحت رقم 605و16 

حايكائن  في 71 زنق  عالل بن عبد هللا 

في  س دي بل 6ط أنفا ايدار ايب ضاء 

شخص ممثلها ايقان6ني ايس د انيس 

اي 6سفي.

شرك  YANO FONCIERE شرك  

جات مسؤحي   محدحدة بشريك حح د 

برأسمال  املغربي  ايقان6ن  بم6جب 

00.000.00و درهم مسذل  في  قدره 

 79787 ايسذل ايتجاري تحت رقم 

أكدال  زنق  س6م     18 في  حايكائن  

ايرباط ممثل  في شخص ايس د عزيز 

بنزحبير.

ايس دة ص6ف   محضار املزدادة 

1990 ايبطاق  اي6طن    7 ل6ي 6  ل6م 
طريق  في  ايساكن    BL96980 رقم 

مك  حي كاي ف6رني ايدار ايب ضاء.

تع ين رئيس مجلس ايرقاب .

بم6جب شرحط املداحي  املؤرخ  

مجلس  أعضاء   2022 أبريل  0و  في 

 YANO شرك   ع ن6ا  االشراف 

FONCIERE املمثل  في شخص ايس د 

عزيز بنزحبير كرئيس ملذلس ايرقاب .

مدقق ا حسابات :

عين  يلحسابات  قان6ني  كمدقق 

 FIDAROC GRANT يفترة  مكتب 

حاحدة  ماي    سن    THORNTON

أي حتى نهال  االجتماعي يلذمع ايعام 

على  حاملصادق   يلمساهمين  ايعادي 

ايسن  املاي   سن  2022.

من  تبتدئ   : االجتماع    ايسن  

فاتح لنالر حتختتم في متم ديسمبر من 

كل سن .

بكتاب   تم   : ايقاحني  اإللداع 

ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  بايدار 

 00827855 رقم  تحت  ايب ضاء 

حق دت بايسذل ايتجاري تحت رقم 

65 6 5 بتاريخ 15 ل6ن 6 2022.

440 P

AL HORA AGRI
SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 21 مارس 2022 تم :

يشرك   ايرئي�سي  املقر  تح6يل 

شارع   265 من   ALHORA AGRI
إلى   ،72 رقم   9 ايطابق  ايزرقط6ني 

دائرة تيس  جماع  أحالد ع اد، دحار 

أحالد دحمان.

األسا�سي  ايقان6ن  ص اغ   إعادة 

يلشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ ايب ضاء  بايدار   ايتجاري  

9 ل6ن 6 2021 تحت رقم 827176.

441 P

SOCIETE MOULID TRANS

SARL

تغ ير شرك 
ايتغ ير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات ايتاي   :

 100.000 من  رأسمال  في  زيادة 

درهم إلى 500.000 درهم.

باملحكم   تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ل6ن 6  و2  بتاريخ  بايع 6ن  االبتدائ   

2022 تحت رقم 2022/1885.

442 P

FIDO SOLUTION

SARL AU

تأسيس شرك  محدحدة املسؤحي   
بشريك حح د

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت   ،2021 ل6ن 6  بايرباط ل6م  1 

يشرك   ايتأسي�سي  ايقان6ن  ص اغ  

حح د،  بشريك  املسؤحي    محدحدة 

يها ا خصائص ايتاي   :

FIDO SOLUTION :   ايتسم

ايهدف : تنظ م ا حفالت، اإلعالم 

حاإلعالن.

28 شارع م6الي   : املقر االجتماعي 

حسان   19 رقم  شق   إسماع ل 

ايرباط.

من تاريخ  سن  ابتداء   99  : املدة 

تأسيس ايشرك .

ايرأسمال : حدد رأسمال ايشرك  

في مبلغ 100.000 درهم.

ايشرك   تس ير  عهد   : اإلدارة 

ايس د حمزة ايدباغ.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

غال  1و ديسمبر.

حتسذ ل  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايشرك  بايسذل ايتجاري يلمحكم  

ل6ن 6  بتاريخ  1  بايرباط،  ايتجاري  

2021، تحت رقم 115580.

443 P

IDĂR CONSTRUCTION
 SARL

ايسذل ايتجاري رقم : 109665

تف6يت حصص
تغ ير نشاط

االستثنائي  ايعام  ا ذمع  خالل 

بتاريخ  ايشرك   بمقر  انعقد  ايذي 

يشرك   قررحا شركاء   2022 ماي   16

 IDĀR CONSTRUCTION SARL

محدحدة،  مسؤحي    جات  شرك  
حمقرها  درهم   10.000 رأسمايها 
تجزئ   رقم  0و  و  : شق   االجتماعي 

ا خير، مرس ا خير، تمارة.

تف6يت ا حصص من ايس د ن د 
رقم ايبطاق  اي6طن    احمد محمد، 

بق م   حص    20 أي   AD98292

ايس د  يفائدة  يل6احدة  درهم   100
ا حسين احب ه، رقم ايبطاق  اي6طن   

.A 9 07 

نشاط  بممارس   نشاط  تغ ير 

منعش عقاري.

تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ايضبط 

بتاريخ  بايرباط  ايتجاري    باملحكم  

21 ل6ن 6 2022 تحت رقم  12566.

444 P

CHAME KITTY COIFF
 SARL AU

ايسذل ايتجاري رقم : 281 11

تع ين مسيرة جدلدة
االستثنائي  ايعام  ا ذمع  خالل 

بتاريخ  ايشرك   بمقر  انعقد  ايذي 

قرر ايشريك اي6ح د   2022 ماي  و2 

 CHAME KITTY COIFF يشرك  

مسؤحي    جات  شرك    SARL AU

اي6احد،  ايشريك  جات  محدحدة 
حمقرها  درهم   100.000 رأسمايها 
 ،1 إقام  سعد   10 رقم   : االجتماعي 

تمارة.

ايس دة  جدلدة  مسيرة  تع ين 

املنص6ري حف ظ ، ا حامل  يلبطاق  

مكان   AB172187 رقم  اي6طن   

ايس د صب6ر محمد املستق ل.
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تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ايضبط 
بتاريخ  بايرباط  ايتجاري    باملحكم  
20 ل6ن 6 2022 تحت رقم   1256.

445 P

LA DIVA EVENTS
 SARL

ايسذل ايتجاري رقم : 129997
تح6يل املقر االجتماعي

االستثنائي  ايعام  ا ذمع  خالل 
بتاريخ  ايشرك   بمقر  انعقد   ايذي 
يشرك   قررحا شركاء   2022 ل6ن 6   8
شرك    LA DIVA EVENTS SARL
رأسمايها  محدحدة،  مسؤحي    جات 
 : االجتماعي  حمقرها  درهم   20.000
شارع م6الي احمد   8 شق  رقم  0و 

اي6ك لي، حسان، ايرباط.
تح6يل املقر االجتماعي من املقر 
8، شارع م6الي  0و شق  رقم  ايكائن 
إلى  ايرباط  حسان،  اي6ك لي،  احمد 
شاطئ  ايهره6رة،  ا ذدلد  ايعن6ان 
 ،128 رقم  هللا،  عبد  م6الي  شارع 

تمارة.
تم اإللداع ايقان6ني بكتاب  ايضبط 
بتاريخ  بايرباط  ايتجاري    باملحكم  
20 ل6ن 6 2022 تحت رقم 8 1256.

446 P

STE IMPORT ZIANI ET FILS
SARL AU 

ايعادي  ايغير  ايعام  ا ذمع  قرر 
املنعقد بتاريخ 10 ل6ن 6 2022 يشرك  
STE IMPORT ZIANI ET FILS شرك  
بشريك  املحدحدة  املسؤحي     جات 
درهم  أيف  عشرة  رأسمايها  حح د 
 1 زردال س كت6ر   : مقرها   10.000 

رقم و ب6قنادل سال  تقرر ما للي :
املسبق  ا حل  في  ايشرحع   -  1

يلشرك .
 2 - تحدلد مقر حل ايشرك   ب  : 
زردال س كت6ر 1 رقم و ب6قنادل سال.
بمكتب  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايسذل ايتجاري يلمحكم  االبتدائ   
تحت   2022 ل6ن 6   20 بتاريخ  بسال 

رقم 9106و.
447 P

   DIYAR RIF AL KABIR 
SARL

رأسمايها : 100.000 درهم

ايكائن مقرها : شارع ا حسن األحل، 

إقام  ايع ب6دي، ايشق  رقم 26، 

ايطابق ايرابع، تمارة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

مسير  أجمع  قد   2022 ل6ن 6  و1 

 DIYAR RIF AL KABIR SARL  شرك

على ما للي :

ايس د   : ايسابق  املسير  استقاي  

ايشهب6ني حم د حتع ين مسير جدلد 

يلشرك  ايس د دح6 عبد املنعم.

املتعلق   اي6ثائق  كل  ت6ق ع  لتم 

دح6  ايس د  طرف  من   بايشرك  

عبد املنعم.

تح ين اينظام األسا�سي يلشرك .

اإللداع ايقان6ني : تم اإللداع ايقان6ني 

األحل بكتاب  ايضبط االبتدائ   تمارة 

بتاريخ 20 ل6ن 6 2022 تحت رقم 72و8.

448 P

INTERMET
SARL AU

في  مؤرخ  محضر   بمقت�سى 

22 مارس 2022 قرر ايس د ايصدلق 

يشرك   اي6ح د  ايشريك  ابراه م 

مسؤحي    جات  شرك   »أنترم ت« 

محدحدة شريك حاحد ما للي :

ايصدلق  ايس د  تقدلم  على  بناء 

ايتعريف  يبطاق   حامل  ابراه م، 

االستقاي    A252818 رقم  اي6طن   

من منصبه كمسير يلشرك  املذك6رة 

االدري�سي  ايس د  تع ين  تم  أعاله 

حسن، حامل يبطاق  ايتعريف اي6طن   
ا ذنس  ،  مغربي   ،A5 6895 رقم 
زنق    189 رقم  ايساكن ب قطاع  ، 

سال كمسير جدلد  تابريكت،  املنارة، 

يلشرك  حجيك ملدة غير محددة حمنحه 

صالح ات تمث ل ايشرك  أمام جم ع 

اإلدارات حاألبناك حباقي األطراف من 

أجل تنم   ايشرك  حت6س ع نشاطها 

األسا�سي.

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايقان6ني بايسذل ايتجاري باملحكم  

ايتجاري  بايرباط تحت رقم 125577 

بتاريخ 16 ل6ن 6 2022.

449 P

INTERMET 
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بايرباط 

تأسيس شرك   تم   2021 ل6ن 6   16

جات مسؤحي   محدحدة شريك حاحد 

يها ا خصائص ايتاي   :

ايشريك : ايس د ايصدلق ابراه م، 

حامل يبطاق  ايتعريف اي6طن   رقم 

A252818، مغربي ا ذنس  ، ايساكن 

منس ل  150و9  ب6ردلل  زنق   و  ب 

األب ض، فرنسا.

.INTERMET :   ايتسم   االجتماع

جات  شرك    : ايقان6ني  ايشكل 

مسؤحي   محدحدة شريك حاحد.

في  ايغرض من ايشرك    : ايهدف 

املغرب حخارج املغرب :

يألمتع   حاي6طني  ايدحلي  اينقل 

ايغير مصح6ب  ؛

اينقل ايدحلي ايبري يلبضائع ؛

نقل ايطرحد حاي6ثائق من ا خارج 

إلى املغرب حمن املغرب إلى ا خارج ؛

ايعمل ات  جم ع  عام   حبصف  

املرتبط  بصف  مباشرة أح غير مباشرة 

باينشاط املشار إي ه أعاله حايتي من 

تدع م حتنم   نشاط  شأنها تسه ل، 

املساهمات  جم ع  حألضا  ايشرك ، 

ألا كانت في  املباشرة أح غير املباشرة 

مؤسسات جات هدف مماثل.

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال، 

شق  رقم  ، أكدال، ايرباط.

مدة ايشرك  : 99 سن  ابتداء من 

تاريخ تسذ لها في ايسذل ايتجاري.

حدد   : االجتماعي  ايرأسمال 

درهم   100.000 رأسمال ايشرك  في 

فئ   من  حص    1000 على  مقسم 

100 درهم يلحص  م6زع  كايتالي :

 1000 ابراه م  ايصدلق  ايس د 

حص .

ايصدلق  ايس د  عين   : ايتس ير 

ايتعريف  يبطاق   حامل  ابراه م، 

كمسير   A252818 رقم  اي6طن   

يلشرك .

ايسن  االجتماع   : تبتدئ ايسن  

كل  من  لنالر  فاتح  من  االجتماع   

1و ديسمبر من نفس  سن  حتنتهي في 

ايسن .

بنسب   االحتفاظ  بعد   : األرباح 

ايباقي  لمنح  ايقان6ني  يالحت اط   %5

يصاحب ايشرك .

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايقان6ني حايتسذ ل بايسذل ايتجاري 

باملحكم  ايتجاري  بايرباط تحت رقم 

155891 بتاريخ 11 ن6فمبر 2021.

450 P

 L’ATELIER BY DAR

COOKING
 شرك  محدحدة املسؤحي   

بشريك حاحد 

املقر االجتماعي : رقم 89 ، شارع 

محمد ا خامس، ايرباط

تح6يل املقر االجتماعي
املؤرخ  ايقرارات  تبعا ملحضر   -  I
قرر   2022 فبرالر   8 ل6م  بايرباط 

 L’ATELIER ايشريك اي6احد يشرك  

شرك    BY DAR COOKING

حاحد  بشريك  املسؤحي    محدحدة 

ايقرارات ايتاي   :

من  االجتماعي  املقر  تح6يل   -  1

محمد  شارع   ، 89 رقم  ايرباط 
ا خامس، إلى ايرباط، رقم 89  شارع 

ابتداء   7 محمد ا خامس، شق  رقم 

من 8 فبرالر 2022.

ايتعدلل املترتب عن املادة     -  2

من ايقان6ن األسا�سي.

تم اإللداع   : اإللداع ايقان6ني   -  II

ايقان6ني باملحكم  ايتجاري  بايرباط 

ل6م  1 ل6ن 6 2022 تحت رقم 125502.

451 P
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YOUMUS
شرك  محدحدة املسؤحي  

املقر االجتماعي : رقم 1566، سكت6ر 
12، بل6ك و2، حي ايسالم، سال

تح6يل املقر االجتماعي
ايعام  ا ذمع  ملحضر  تبعا   -  I
أبريل   27 يلقرارات املؤرخ بسال ل6م 
 YOUMUS 2022 قرر شركاء شرك  
ايقرارات  املسؤحي    شرك  محدحدة 

ايتاي   :
من  االجتماعي  املقر  تح6يل   -  1
1566، سكت6ر 12، بل6ك  سال رقم 
األشغال  مركز  إلى  ايسالم  حي  و2، 
ا حمد، مكتب رقم 2، ايطابق األحل، 
أحصين، ابتداء من 27 أبريل 2022.

2 - ايتعدلل املترتب عن املادة 5 
من ايقان6ن األسا�سي.

األسا�سي  ايقان6ن  تح ين   - و 
حاعتماده.

II - اإللداع ايقان6ني : تم اإللداع 
بسال  االبتدائ    باملحكم   ايقان6ني 
ايرقم  تحت   2022 ل6ن 6  فاتح  ل6م 

8991و.
452 P

ECOMPLANET
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2022 ماي   20 بتاريخ  ايرباط 
املسؤحي    جات  شرك   تأسيس  تم 

املحدحدة :
.ECOMPLANET :   ايتسم

تقدلم   : االجتماعي  ايهدف 
املكاتب،  حمستلزمات   - ا خدمات 
ايتط6ير،  أعمال   - املكاتب  حأثاث 
ايكمب 6تر  حملحقات  معدات  شراء 
حب عها حص انتها - أعمال متن6ع  أح 

أعمال إنشائ  .
رأسمال ايشرك  : 100.000 درهم 
فئ   من  حص    1000 إلى  مقسم  

100 درهم يلحص  اي6احدة :
أنس خ در : 1000 سهم.

من  ابتداءا  سن    99   : املدة 
ايتأسيس اينهائي أي من تاريخ حضع 

ايسذل ايتجاري.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   

1و ديسمبر من كل سن  ما عدا ايسن  

األحلى تبتدئ من تاريخ ايتسذ ل.

5  شارع فرنسا   : املقر االجتماعي 

شق  8، أكدال، ايرباط.

املسير : أنس خ در.

 : ايتجاري  بايسذل  ايتق  د  رقم 

.161119
مقتطف من أجل اإلشهار

453 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

SALON DE THE OTHMAN
SARL AU

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة شريك حح د

بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

حضع  تم   ،2022 فبرالر   2 بتاريخ 

جات  يشرك   األسا�سي  اينظام  

حح د،  شريك  املحدحدة  املسؤحي   

جات املميزات املبين  ف ما للي :

 SALON DE THE  : ايتسم   

.OTHMAN SARL AU

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة شريك حح د.

مقهى،   : هي  ايغال  من ايشرك   

قاع  شاي.

قطاع  اي اق6ت،  إقام    : املقر 

 ،1 محل رقم   ،16 عمارة رقم  أيف، 

حي ايرحم  سال.

سن    99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها اينهائي.

 100.000  : ا ذماعي  املال  رأس 

من  حص    1.000 إلى  قسم  درهم 

فئ  100 درهم جلها في إسم ايس دة 

صبري كريم .

تسير ايشرك  من طرف   : اإلدارة 

ايس دة صبري كريم  بصفتها املسيرة 

ايقان6ن   يلشرك  ملدة غير محددة.

فاتح  بين  ما   : ا ذماع    ايسن  

لنالر إلى متم ديسمبر من كل سن .

ايقان6ني  اإللداع  تم   : ثان ا 

 2 بتاريخ  بسال  االبتدائ    باملحكم  

مارس 2022 تحت رقم 77 8و.
رقم ايسذل ايتجاري : 7 55و.

454 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

ZIZINIA SERVICES
SARL

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة شريك حح د

بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم حضع   ،2021 سبتمبر  بتاريخ  2 

جات  يشرك   األسا�سي  اينظام  

املميزات  جات  املحدحدة،  املسؤحي   

املبين  ف ما للي :

 ZIZINIA SERVICES  : ايتسم   

.SARL

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

مقاحي    : هي  ايغال  من ايشرك   

ايتنظ ف.

 818 تجزئ  أم كلث6م رقم   : املقر 

ايطابق ايثاني مارت ل.

سن    99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها اينهائي.
 100.000  : ا ذماعي  املال  رأس 

درهم قسم إلى 1.000 حص  من فئ  

100 درهم م6زع  كما للي :

 10.000  : عطار  جهاد  ايس دة 

درهم : 100 حص .

ابراه م  محمد  مصطفى  ايس د 

محمد 90.000 درهم : 900 حص .

تسير ايشرك  من طرف   : اإلدارة 

املسيرة  ايس دة جهاد عطار بصفتها 

ايقان6ن   يلشرك  ملدة غير محددة.

فاتح  بين  ما   : ا ذماع    ايسن  

لنالر إلى متم ديسمبر من كل سن .

ايقان6ني  اإللداع  تم   : ثان ا 

بتاريخ  بتط6ان  االبتدائ    باملحكم  

22 أكت6بر 2021 تحت رقم 21/609.
رقم ايسذل ايتجاري : 17 0و.

455 P

 STE ZAYAN HEALTH

SERVICE
SARL

شارع عبد هللا شفشاحني رقم  2 حي 

ل6نس، خن فرة

غير  اجتماع  محضر  بمقت�سى 

تم   2022 أبريل   27 بتاريخ  عادي 

اتخاج ايقرار ايتالي : 

ايس د  استقاي    :  1 ايقرار 

كمسير  منصبه  من  أل6ب  ايسعدي 

يلشرك  حتع ين ايس د احمد مزيان 

مسير يلشرك  حجيك ملدة غير محددة.

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايقان6ني يلشرك  يدى كتاب  ايضبط 

بخن فرة  االبتدائ    باملحكم  

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   16 بتاريخ 

رقم  ايتجاري  ايسذل   2022/2 9

و21و.

456 P

PLATRA - TRAVAUX
ش.م.م ش.ح

الت زك ات ازض6ضن الت إسحاق 

ايقباب، خن فرة

ايتأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شرك   تأسيس  تم   2022 ل6ن 6   7  

بشريك  املحدحدة  املسؤحي    جات 

حح د بامل6اصفات ايتاي   :

.PLATRA - TRAVAUX :   ايتسم

جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  

املسؤحي   املحدحدة بشريك حح د.

زك ات  الت   : االجتماعي  املقر 

ايقباب،  إسحاق  الت  ازض6ضن 

خن فرة.

 - مختلف   أشغال   : ايغرض 

مفاحض .

 100.000 في  حدد   : ايرأسمال 

درهم م6زع  إلى 1.000 حص  م6زع  

على ايشكل ايتالي :

 : م6�سى  الت  هللا  عبد  ايس د 

1000 حص .
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: تسير ايشرك  من طرف  ايتس ير 

ايس د عبد هللا الت م6�سى ملدة غير 

محدحدة.

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايقان6ني يلشرك  يدى كتاب  ايضبط 

بخن فرة  االبتدائ    باملحكم  

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   22 بتاريخ 

رقم  ايتجاري  ايسذل   2022/255

.  29

457 P

ATLAS TAMOUNTE
ش.م.م ش.ح

الت عقى مركز جماع  س دي عمرح 

خن فرة

ايتأسيس
 9 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شرك  جات   2022 ل6ن 6 

حح د  بشريك  املحدحدة  املسؤحي   

بامل6اصفات ايتاي   :

.ATLAS TAMOUNTE :   ايتسم

جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  

املسؤحي   املحدحدة بشريك حح د.

: الت عقى مركز  املقر االجتماعي 

جماع  س دي عمرح، خن فرة.

 - مختلف   أشغال   : ايغرض 

مفاحض .

 100.000 في  حدد   : ايرأسمال 

درهم م6زع  إلى 1.000 حص  م6زع  

على ايشكل ايتالي :

 1000  : ايس د  حسن احستيتان 

حص .

: تسير ايشرك  من طرف  ايتس ير 

غير  ملدة  احستيتان  ايس د  حسن 

محدحدة.

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايقان6ني يلشرك  يدى كتاب  ايضبط 

بخن فرة  االبتدائ    باملحكم  

رقم  تحت   2022 ل6ن 6  و2  بتاريخ 

رقم  ايتجاري  ايسذل   2022/26 

5و  .

458 P

FLEUR IMPORT EXPORT 
ش.م.م.ش.ح 

املقر االجتماعي :  حي ايسالم قطاع 
11 اإلضافي ايرقم 5وو  - ســال-

ايغير  ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 
ايعادي املنعقد بتاريخ 16/05/2022 
 FLEUR IMPORT››  قرر شركاء شرك

EXPORT›› ما للي :
ا ذمع   : حل ايشرك  مسبقا   -  1
ايعام ايغير ايعادي قرر حل ايشرك  
    FLEUR IMPORT EXPORT«  مسبقا

ش.م.م. ش.ح«.
: ا ذمع  - املكلف بحل ايشرك    2
تكل ف  قرر  ايعادي  ايغير  ايعام 
ايشرك   املرابطي بحل  ايس د رحال 

مسبقا.    
ا ذمع    : ايشرك   حل  مقر   - و 
ايعام ايغير ايعادي قررحل ايشرك  
حي ايسالم قطاع   : مسبقا بايعن6ان 

11 اإلضافي ايرقم 5وو  - ســال-
يلشرك   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  بسال  االبتدائ    باملحكم  

20/06/2022  تحت رقم 9105و.
459 P

ZOS INVEST
شركـ  محدحدة املسؤحي   جات 

شريك حح د
رأسمايها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : مست6دع بدحار 
ايدح6ش، ا ذماع  ايقرحي  م6الي 

عبد هللا، إقل م ا ذدلدة
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري :

19 67
تأسيس شركـ 

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتاريخ  مسذل   ،2022 ل6ن 6  فاتح 
تم إعداد ايقان6ن   ،2022 ل6ن 6  و0 
األسا�سي يشرك  محدحدة املسؤحي   

باملميزات ايتاي   :
محدحدة  شركـ    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   دات شريك حح د. 
  ZOS INVEST  : تسم   ايشرك  

.SARL-AU

غـرض ايشرك  : 

مقاحي  النتاج ح ب ع ا حل6يات.

استيراد حتصدلر.

عن6ان املقر االجتماعي :

ايدح6ش،  بدحار  مست6دع 

هللا،  عبد  م6الي  ايقرحي   ا ذماع  

إقل م ا ذدلدة. 
محدد  املبلغ   : ايشرك   رأسمال 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

درهم   100 بق م   اجتماع    حص  

ايشريك  اسم  في  اي6احدة  يلحص  

اي6ح د : 

 1000  : ايس د عبد هللا سع دي 

حص  اجتماع  .

ايتس ير  بمهم   عهد   : ايتس ير 

ملدة غير محدحدة الى ايس د عبد هللا 

اي6طن    يلبطاق   ا حامل  سع دي 

.M2 9280 يلتعريف رقم

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

االبتدائ    باملحكم   ايقان6ني 

 2022 ل6ن 6   08 بتاريخ  با ذدلدة 

تحت رقم 27919.
خالص  حب ان

1 C

مؤسسة التقدم الخاصة
شركـ  محدحدة املسؤحي   
رأسمايها : 800.000 درهم

املقر االجتماعي : 122، تجزئ  

سب لي، ايبئر ا ذدلد
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري :

5 75 / ا ذدلدة
رفع رأسمال شركـ 

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

17 مال6 2022 تم تغ ير ما للي :

ايرفع من رأسمال ايشرك  املعن   

درهم مقسم  إلى   1.700.000 بمبلغ 

17.000 حص  اجتماع   بق م  100 

درهم يلحص  اي6احدة من خالل دمج 

ايتقرير م6زع  كايتالي :

ايس د محمد املرب6ح 900و حص  

اجتماع   90.000و درهم.

ايس د  حسن ا ذيي 9860 حص  

اجتماع   986.000 درهم.

0 2و  اقريض  محمد  ايس د 
حص  اجتماع   000. 2و درهم.

رأسمال  مبلغ  بذيك  ي نتقل 
ايشرك  الى 2.500.000 درهم.

األسا�سي  ايقان6ن  ص اغ   إعادة 
من   8 ح   7 ايفقرتين  بتغ ير  يلشرك  

ايقان6ن األسا�سي يلشرك .
اإللداع  تم  ايقان6ني:  اإللداع 
يدى  ايضبط  بكتاب   ايقان6ني 
املحكم  االبتدائ   با ذدلدة بتاريخ 
06 ل6ن 6 2022 تحت رقم 27906.

خالص  حب ان

2 C

SAMIDO TRAV
 شركـ  محدحدة املسؤحي   

جات شريك حاحد
رأسمايها : 100.000   درهم

املقر االجتماعي : 167، شارع محمد 
ا خامس، ايشق  رقم  ، ايطابق 

ايثاني، امللك املسمى »ناصف  2«، 
رسم عقاري رقم 08/122.607، 

ا ذدلدة
 رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري :

و7 19
تأسيس شركـ 

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتاريخ  مسذل   ،2022 ماي   19 
ايقان6ن  إعداد  تم   ،2022 مال6   20
األسا�سي يشرك  محدحدة املسؤحي   

باملميزات ايتاي   :
محدحدة  شركـ    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   جات شريك حاحد.
 SAMIDO«  : ايشرك   تسم   

.TRAV« SARL-AU
غـرض ايشرك  : 

حاألشغال  ايبناء  ألشغال  مقاحي  
املتفرع  عنه ؛

أشغال ايدهانات ايعام  حايكهرباء 
حايترص ص حايزي ج حخدمات تجاري  

حصناع  .
عن6ان املقر االجتماعي : 167، شارع 
محمد ا خامس، ايشق  رقم  ، ايطابق 
ايثاني، امللك املسمى »ناصف  2«، رسم 

عقاري رقم 122.607/08،ا ذدلدة.



12291 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

محدد  املبلغ   : ايشرك   رأسمال 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

درهم   100 بق م   اجتماع    حص  

ايشريك  اسم  في  اي6احدة  يلحص  

اي6ح د : 

ايس د عبد ايصمد ناصف: 1000 

حص  اجتماع  .

ايتس ير: عهد بمهم  ايتس ير ملدة 

غير محدحدة الى ايس د عبد ايصمد 

اي6طن    يلبطاق   ا حامل  ناصف 

.M يلتعريف رقم 6 و و

اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 

ايقان6ني باملحكم  االبتدائ   با ذدلدة 

بتاريخ 9 ل6ن 6 2022 تحت رقم 27922.

خالص  حب ان

3 C

SOCIETE STAR STROONG
SARL AU

ايعن6ان : شارع تامكن6نت  ايزنق  10  

ايرقم 2، ايطابق االحل بني مالل
رقم ايتق  د بايسذل ايتجاري

 و1281

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك    إنشاء  تم   2022 ماي   20

تحمل   املحدحدة  املسؤحي    جات 

ا خصائص ايتاي   :

 SOCIETE STAR  : ايتسم   

.STROONG sarl au

ايعن6ان : شارع تامكن6نت، ايزنق  

10  ايرقم 2، ايطابق األحل بني مالل. 

رأس املــال :  100.000 درهم.

 ايغرض :

اإلستيراد حايتصدلر ؛

األعمال متن6ع .

ايسن   املـاي   : ايسن  امل الدل .

مدة ايشرك  : 99 سن .

املسير : أسام  ا حبابي.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بني مالل  تحت رقم   552 

تاريخ و1 ل6ن 6 2022.

4 C

املركز ا ذه6ي يالستثمار 
جه  ايدار ايب ضاء- سطات

 SOCIETE LA CANTINA DI
MATTEO
SARL AU

عل ه  مصادق  عقد  بمقت�سى   
تم  ببرش د    26/01/2022 بتاريخ  
جات  يشرك   األسا�سي  اينظام  حضع 
حح د  يشريك  املحدحدة  املسؤحي   

حايتي تحمل ا خصائص   ايتاي   :
 SOCIETE LA«  : ايتسم   
 CANTINA DI MATTEO« SARL

.AU
جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  

املسؤحي   املحدحدة يشريك حح د.
ايهدف االجتماعي : ب ع املشرحبات 

ايكح6ي  .
رأس املال : حدد رأسمال ايشرك  

بمبلغ 100.000   درهم في لد :
- ماس م6 رح�سي 100.000 درهم. 
من  ابتداء  سن    99  : املدة   -

ايتأسيس اينهائي.
1و  لنالر إلى   1 : من  ايسن  املاي   

ديسمبر من كل عام.
املقر االجتماعي : بقع  5 ح7 املحل 
تجزئ   اييسار  على  ايثاني  ايتجاري 
س دي  حسن طريق مدل6ن  برش د.

ايتس ير  حق  أعطي   : ايتس ير 
غير  ملدة  رح�سي  ماس م6  يلس د 

محددة.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
ايقان6ني باملحكم  االبتدائ   ببرش د 
تحت رقم 2022/و59 كما تم تسذ ل 
بتاريخ  ايتجاري  بايسذل  ايشرك  
15/06/2022 تحت عدد  16707.    
5 C

املركز ا ذه6ي يالستثمار
جه  ايشاحي  حرديغ 

CHADIA SHOP
SARL AU

ماي   25 بتاريخ  عقد  بمقت�سى 
اينظام  حضع  تم  بسطات   2022
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
املحدحدة يشريك حاحد حايتي تحمل 

ا خصائص ايتاي   :

 CHADIA SHOP«  : ايتسم   
.»SARL AU

جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف  
املسؤحي   املحدحدة يشريك حاحد.   

ا خدمات   : االجتماعي  ايهدف 
ا خ اط .

رأس املال : حدد رأسمال ايشرك  
1000 حص   100.000 درهم   بمبلغ 

100 درهم يلحص  في لد :
شادل  ايشاحي  100.000 درهم.

من  ابتداء  سن    99  : املدة 
ايتأسيس اينهائي.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و دجنبر من كل سن .

 7 رقم   : االجتماعي  املقر 
س دي  حي  0و  رقم  الم6زار  زنق  

عبد ايكريم سطات.
ايتس ير  حق  أعطي   : ايتس ير 
غير  ملدة  ايشاحي   شادل   يلس دة 

محددة.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
االبتدائ    باملحكم   ايقان6ني 
و17 /2022 كما  بسطات تحت رقم 
تم تسذ ل ايشرك  بايسذل ايتجاري 
عدد  تحت   2/06/2022 بتاريخ 

.7057
6 C

املركز ا ذه6ي يالستثمار
جه  ايشاحي  حرديغ 

 MULTI TRAVAUX  SETTAT
SARL

لنالر   18 بتاريخ  عقد  بمقت�سى 
اينظام  حضع  تم  بسطات   2022
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
ا خصائص  تحمل  حايتي  املحدحدة 

ايتاي   :
  MULTI TRAVAUX«  : ايتسم   

.»SETTAT SARL AU
جات  شرك    : ايقان6ن    ايصف   

املسؤحي   املحدحدة.   
: تشي د املباني  ايهدف االجتماعي 

ايسكن   حايغير ايسكن  .
رأس املال : حدد رأسمال ايشرك  

بمبلغ 100.000درهم في لد :

هشام زكي 50.000  درهم.
رض6ان بل6ردة 50.000  درهم.

من  ابتداء  سن    99  : -املدة 
ايتأسيس اينهائي.

من فاتح لنالر إلى   : ايسن  املاي   
1و دجنبر من كل سن .

رابع   زنق    : االجتماعي  املقر 
ايعدحي  رقم 27 حي ايكنانط  سطات.
ايتس ير  حق  أعطي   : ايتس ير 
غير  ملدة  بل6ردة  رض6ان  يلس د 

محددة.
اإللداع  تم   : ايقان6ني  اإللداع 
االبتدائ    باملحكم   ايقان6ني 
بسطات تحت رقم  17 /2022 كما 
تم تسذ ل ايشرك  بايسذل ايتجاري 
عدد  تحت   2/06/2022 بتاريخ 

 .7059
7 C

HORICOM

OPTIKNAN
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
OPTIKNAN  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل 
تجزئ  ي18- تجزئ  طه تعاحن   
ايع 6ن - 50000 مكناس املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 99 7
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 مارس  املؤرخ في  1 
ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

ناصري ندى كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل   20 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 0 15.

1I
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HORICOM

LASDASS

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تقل ص هدف ايشرك 

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

LASDASS شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها االجتماعي 95 ح 96 

قطاع   تجزئ  قرطب  - 50000 

مكناس املغرب.

تقل ص هدف ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و2806

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تم حذف  29 مارس  املؤرخ في 

األنشط  ايتاي   من نشاط ايشرك  

ا حالي :

نقل ايبضائع.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 1626.

2I

HORICOM

TRAPEMA

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

HORICOM

 21AV HASSAN II APPT N° 

 VN-MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TRAPEMA شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم و16 

تجزئ  أمين كلم 6 م ج  - 50000 

مكناس املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.29251
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تح6يل   تم    2022 ماي   21 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
6 م ج  -  و16 تجزئ  أمين كلم  »رقم 
»رقم  إلى  املغرب«  مكناس   50000
و16 ايطابق األحل تجزئ  أمين كلم 6 

م ج  - 50000 مكناس  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   01 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2010.

Iو

HORICOM

VANILLA CAKE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
VANILLA CAKE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 520 
ايطابق األر�سي رياض اإلسماع ل   1 

قطع  ه - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
59و56

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VANILLA CAKE

مخبزة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ححل6يات.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
رياض  األر�سي  ايطابق   520
 50000  - ه  قطع    1 اإلسماع ل   

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د برقي عبد املذ د عن6انه)ا) 
قرطب   تجزئ    6 جناح   55 رقم 

50000 مكناس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د برقي عبد املذ د عن6انه)ا) 
قرطب   تجزئ    6 جناح   55 رقم 

50000 مكناس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   08 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم وو21.
 I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

HZ TRAV
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

HZ TRAV شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايفرح 
شيشاحة. - 1000  شيشاحة املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
2115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 HZ  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAV
-1مقاحل   : غرض ايشرك  بإلجاز 

األعمال أح اإلنشاءات املختلف .
حص ان   ايتشذير  في  -2مقاحل 

ا حدائق حايش6ارع ..ا خ
-3 تاجر..

عن6ان املقر االجتماعي : حي ايفرح 
شيشاحة. - 1000  شيشاحة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

ايس د حم د زحيتن  :  500 حص  
بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د رش د محاتي :  500 حص  
بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  زحيتن   حم د  ايس د 
1000  شيشاحة  حي ايفرح شيشاحة 

املغرب.
ايس د رش د محاتي عن6انه)ا) حي 
1000  شيشاحة  بن حمادة شيشاحة 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  زحيتن   حم د  ايس د 
1000  شيشاحة  حي ايفرح شيشاحة 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 15 بتاريخ  بامنتان6ت   االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 2022/و10.

5I

STRAVISCO

POLYCLINIQUE VOLUBILIS
إعالن متعدد ايقرارات

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

 POLYCLINIQUE VOLUBILIS
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»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: مكناس 
املنزه تجزئ  رقم 6و قرب مستشفى 
محمد 5 - 50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.229 9
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في  2 ماي 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  ماللي:  
للي:  ما  قرر   05/05/2022 بتاريخ 
تف6يت ايس د محمد ايعربي اب6 شيب  
 L 11 67ا حامل يلبطاق  اي6طن    و
علي  بن  حسين  بزنق   حايساكن 
ايطابق االحل اقام  االطلس رقم   
م.ج مكناس , 2500 حص  اجتماع   
ا حامل  باحاجي  محمد  ايس د  الى 
يلبطاق  اي6طن    25وD2 حايقاطن 
بتجزئ  م م6زة رقم وو م ج مكناس 

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تف6يت   للي:  ما  قرر   2 /05/2022
ايعلمي   املت6كل  كمال  محمد  ايس د 
 A 160 اي6طن    يلبطاق   ا حامل 
عمارة د  حايساكن باقام  ابن سيناء 
5 شق    م.ج مكناس  2500 حص  
اجتماع   الى ايس د محمد باحاجي 
 D2اي6طن    25و يلبطاق   ا حامل 
م  وو  حايقاطن بتجزئ  م م6زة رقم 

ج مكناس 
على  لنص  ايذي  و:  رقم  قرار 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  ماللي: 
للي:  ما  قرر  05/2022/و2  بتاريخ 
ايس د حم6 اخل ل ا حامل  تف6يت  
يلبطاق  اي6طن   C82285 حايساكن 
رقم18  ا حب6س  اقام    24-26 ب 
ايطابق االحل شارع محمد ا خامس 
حص    2500 م ج مكناس بمجم6ع 
اجتماع   الى ايس د محمد باحاجي 
 D2اي6طن    25و يلبطاق   ا حامل 
م  وو  حايقاطن بتجزئ  م م6زة رقم 

ج مكناس 
على  لنص  ايذي  رقم  :  قرار 
  POLYCLINIQUE ايشرك     ماللي:  

50000وو  راسمايها    VOLUBILIS
500وو حص  اجتماع    تنقسم الى 
بين  حتت6زع  يكل حص   درهم   100,
ايس د   : ايتالي  نح6  على  ايشركاء 
محمد باحاجي 2500و حص  حايس د 
ايعربي ايعمري ايعل6ي 1000 حص .

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 
اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :6,7 رقم  بند 
ماللي: تعدلل املادة -6-7- من اينظام 

االسا�سي
بند رقم 2: ايذي لنص على ماللي:  

ايشكل ات ح ايصالح ات
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   08 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2118.
6I

NJ BUSINESS

STE X.T.C
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19 ايطابق 
ايتايث شارع عبد ايكريم بنجل6ن 
املدلن  ا ذدلدة فاس املغرب، 

0000و، فاس املغرب
STE X.T.C شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي املكتب 
ايرئي�سي تجزئ  ايفرح رقم  و2 حي 
سان   طريق س دي حرازم فاس 

املغرب - 0000و فاس املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72909
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و1 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.X.T.C

مختلف   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
األعمال حايبناء - االتصاالت.

املكتب   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
حي  و2  رقم   ايفرح  تجزئ   ايرئي�سي 
فاس  حرازم  س دي  طريق  سان   

املغرب - 0000و فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عمر ايبط 6ي :  0 و حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
0وو    : حاف�سي  ايبشير  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
0وو    : اي6ي دي  عادل  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايبط 6ي  عمر  ايس د 
تجزئ  م6الي ادريس   18 ايشق    67

تغات  0000و فاس املغرب.
ايس د ايبشير حاف�سي عن6انه)ا) 
ييراك  انقرة  ت6ف ق  تجزئ    9 رقم 
س دي ابراه م  0000و فاس املغرب.
عن6انه)ا)  اي6ي دي  عادل  ايس د 
باب  ع اض  ايقا�سي  درب   1 رقم 

ا خ6خ   0000و فاس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايبط 6ي  عمر  ايس د 
تجزئ  م6الي ادريس   18 ايشق    67

تغات  0000و فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 8 1و.
7I

NJ BUSINESS

STE MED ICT SERVICES
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19 ايطابق 
ايتايث شارع عبد ايكريم بنجل6ن 
املدلن  ا ذدلدة فاس املغرب، 

0000و، فاس املغرب

STE MED ICT SERVICES شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : رقم 1  
زنق  ا حس م  اقام  بنزاك6ر شق  

و - 0000و فاس املغرب.

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

57و59.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

 STE املؤرخ في 20 ماي 2022 تقرر حل

جات  شرك    MED ICT SERVICES

رأسمايها  مبلغ  املحدحدة  املسؤحي   

مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
ا حس م   زنق     1 رقم  اإلجتماعي 

اقام  بنزاك6ر شق  و - 0000و فاس 

املغرب نت ج  الزم  ماي   .

ح عين:

ايس د)ة) علي  قرقاش ح عن6انه)ا) 

الت   9 ايشق   اقام  فضل هللا   72

اسقاط6 2 م ج 0000و فاس املغرب 

كمصفي )ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

  1 رقم  حفي   2022 ماي   20 بتاريخ 
زنق  ا حس م  اقام  بنزاك6ر شق  و 

- 0000و فاس املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2567/022.

8I

NJ BUSINESS

STE VOITURE 24
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكتب رقم 19 ايطابق 
ايتايث شارع عبد ايكريم بنجل6ن 

املدلن  ا ذدلدة فاس املغرب، 

0000و، فاس املغرب

STE VOITURE 24 شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : رقم 1  
زنق  ا حس م  اقام  بنزاك6ر شق  

و - 0000و فاس املغرب.
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قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

61و59.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   20 في  املؤرخ 

جات  شرك    STE VOITURE 2 

رأسمايها  مبلغ  املحدحدة  املسؤحي   

مقرها  حعن6ان  درهم   100.000

ا حس م   زنق     1 رقم  اإلجتماعي 

اقام  بنزاك6ر شق  و - 0000و فاس 

املغرب نت ج  الزم  ماي   .

ح عين:

ايس د)ة) علي  قرقاش ح عن6انه)ا) 

الت   9 ايشق   اقام  فضل هللا   72

اسقاط6 2 م ج 0000و فاس املغرب 

كمصفي )ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

  1 رقم  حفي   2022 ماي   20 بتاريخ 

زنق  ا حس م  اقام  بنزاك6ر شق  و 

- 0000و فاس املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2568/022.

9I

XSMI

LIKMA TECHNO SERVICES
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

XSMI

حي ايقدس تجزئ  اي6فاق رقم وو 

ايع 6ن ، 70000، ايع 6ن املغرب

 LIKMA TECHNO SERVICES

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املحل 

ايتجاري رقم و ايكائن بايعمارة رقم 

6 8 تجزئ  ايراح  حي ايقدس شارع 
سعد بن معاج  - 70000 ايع 6ن 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 1627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   26

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 LIKMA : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.TECHNO SERVICES

اشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عام ,  تجارة  متن6ع ,  حخدمات 

تصدلر حاستراد. .

املحل   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ايكائن بايعمارة رقم  و  ايتجاري رقم 

6 8 تجزئ  ايراح  حي ايقدس شارع 

ايع 6ن   70000  - معاج   بن  سعد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 500   : كماش   ا حبيب  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ي م6ني  ايسايك  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ا حبيب كماش عن6انه)ا) 

حي ايقدس تجزئ  ايراح  زنق  ان ان 

رقم 912  70000 ايع 6ن املغرب.

ايس د ايسايك ي م6ني عن6انه)ا) 

حي ايقدس تجزئ  ايراح  زنق  املدن 

رقم 6 8 70000 ايع 6ن املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ا حبيب كماش  عن6انه)ا) 

حي ايقدس تجزئ  ايراح  زنق  ان ان 

رقم 912  70000 ايع 6ن املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   16 بتاريخ  بايع 6ن   االبتدائ   

2022 تحت رقم 22/ 7و1.

10I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

M.I.H BAT
إعالن متعدد ايقرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

M.I.H BAT »شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: مكاتب 
األنديس، مكتب 21 شارع أص ل  
أطلس فاس - 0000و فاس املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.601 5
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
2021 تم اتخاج  1و دجنبر  املؤرخ في 

ايقرارات ايتاي   : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي:  
تم رفع رأسمال ايشرك  بمبلغ قدره 
 100.000 من  أي  درهم    00.000
درهم عن طريق   500.000 درهم إلى 

إجراء مقاص  مع دل6ن ايشرك .
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
يلشرك   االجتماعي  املقر  تثب ت  تم 
قيساري   املسعادي  عباس  زنق   ب 
ايصنهاجي محل رقم 8  فاس املدلن 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 
اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
يلشرك   االجتماعي  املقر  تثب ت  تم 
قيساري   املسعادي  عباس  زنق   ب 
ايصنهاجي محل رقم 8  فاس املدلن 

على  لنص  ايذي   :6-7 رقم  بند 
ه6   ا ذدلد  ايشرك   رأسمال  ماللي: 
 : كايتالي  مقسم  درهم   500.000
ايس دة عراقي حس ني مام  500.000 

درهم ) 5000 حص  اجتماع  ) 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 061و.

11I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

IBIZA PLAZA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

IBIZA PLAZA شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
01 إقام  حسن 2 شارع ا ذيش 
امللكي فاس - 0000و فاس املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و89و5.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم   2021 دجنبر  1و  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.600.000«
 1.700.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاص   إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع دل6ن ايشرك  املحددة املقدار ح 

املستحق .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 158و.

12I

HORICOM

AGUESSOUSS PROMO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AGUESSOUSS PROMO شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

ايشهدل  رقم 88 ايطابق األر�سي - 
50000 مكناس املغرب
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تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و2 56

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   0 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGUESSOUSS PROMO

اإلنعاش   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايعقاري.

تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 - األر�سي  ايطابق   88 رقم  ايشهدل  

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

  00.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ب6طاهير محمد عن6انه)ا)  ايس د 

ايزهر  فتح    26 رقم   12 ايزنق  

50000 مكناس املغرب.

محمد  ب6تغرحيت  ايس د 

حاج  اينصر  تجزئ    121 عن6انه)ا) 

قدحر س دي سل ملن م6ل ايك فان 

50000 مكناس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ب6طاهير محمد عن6انه)ا)  ايس د 

ايزهر  فتح    26 رقم   12 ايزنق  

50000 مكناس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  بتاريخ  1  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2208.

Iو1

ipb maroc

 FILS ELMOKRANI
TRANSPORT

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

ipb maroc
 Bd Mohamed Zerktouni

 6ème étage  Appt 11 ، 20060،
casablanca maroc

 FILS ELMOKRANI TRANSPORT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مر�سى سلطان شق  و ط6ابق 1 ايدار 
ايب ضاء 20000 - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5  275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 FILS  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELMOKRANI TRANSPORT
مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

اينقل.
26 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
مر�سى سلطان شق  و ط6ابق 1 ايدار 
ايدار   20000  -  20000 ايب ضاء 

ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : املغرب سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
 Abdelghani EL ايس د 
بق م   حص    MOKRANI :  100

100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

 Abdelghani EL ايس د 
شارع  62و  عن6انه)ا)   MOKRANI
ايدار  أنفا  و  شق    1 ايزرقط6ني 
ايب ضاء  ايدار   20060 ايب ضاء 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
 Abdelghani EL ايس د 
شارع  62و  عن6انه)ا)   MOKRAN
ايدار  أنفا  و  شق    1 ايزرقط6ني 
ايب ضاء  ايدار   20060 ايب ضاء 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 - بتاريخ  ايب ضاء   بايدار  ايتجاري  

تحت رقم -.
1 I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

STE PARA SIHAM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

STE PARA SIHAM شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 21 زنق  

سك ن  تجزئ  ايسالم طريق صفرح - 
0000و فاس املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و6085.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 02 مارس  املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
  STE PARA SIHAM ايشريك اي6ح د
درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 
زنق    21 اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 

سك ن  تجزئ  ايسالم طريق صفرح - 
0000و فاس املغرب نت ج  ل : - عدم 

تحق ق غرض ح هدف ايشرك .
ايرقم  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
21 زنق  سك ن  تجزئ  ايسالم طريق 

صفرح - 0000و فاس املغرب. 
ح عين:

ح  ا خم�سي  سهام    ايس د)ة) 
زنق  اإلجاص اينرجس   29 عن6انه)ا) 
ب 0000و فاس املغرب كمصفي )ة) 

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
ايرقم 21 زنق  سك ن  تجزئ  ايسالم 

طريق صفرح فاس
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل  و1  بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 1980.

15I

SOFT ALTERNATIVE SARL

PARDELICE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنج  املغرب

PARDELICE شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املنطق  
ايصناع   اجزنال ، تجزئ  رقم 12و 

- 90100 طنج  املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.18255

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت  و201  شتنبر   28 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) محمد ايعمارتي 
أصل  من  اجتماع    حص    6.650
6.650 حص  يفائدة  ايس د )ة) ن6رة 

ايعمارتي بتاريخ 15 ل6ن 6 و201.
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أكت6بر   28 بتاريخ  ايتجاري  بطنج   

و201 تحت رقم 127990.
16I

COMPTE A JOUR

EL WAY TRANS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
EL WAY TRANS شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 

امسع6دن - 62000 ايناظ6ر املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.20775

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6   07 في  املؤرخ 

املصادق  على :
هرحز   بالل  )ة)  ايس د  تف6يت 
00و  حص  اجتماع   من أصل   50
رض6ان  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

امكران بتاريخ 07 ل6ن 6 2022.
ايكريم  عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 
ب6شرح 50 حص  اجتماع   من أصل 
00و حص  يفائدة  ايس د )ة) رض6ان 

امكران بتاريخ 07 ل6ن 6 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ و1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1099.
17I

COMPTE A JOUR

OUAFITA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
OUAFITA شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي احالد 
م م6ن زنق  11 رقم 90 ايناظ6ر  - 

62000 ايناظ6ر املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
2 2 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUAFITA
مف6ض   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

تح6يل األم6ال
حكاي  عام .

: حي احالد  عن6ان املقر االجتماعي 
 - ايناظ6ر    90 رقم   11 م م6ن زنق  

62000 ايناظ6ر املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : املحف6ظي  ايس دة حفاء 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة حفاء املحف6ظي عن6انه)ا) 
 28 رقم   19 زنق   م م6ن  احالد  حي 

ايناظ6ر 62000 ايناظ6ر املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة حفاء املحف6ظي عن6انه)ا) 
 28 رقم   19 زنق   م م6ن  احالد  حي 

ايناظ6ر 62000 ايناظ6ر املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1156.

18I

COMPTE A JOUR

BOUL D›OR CAR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

BOUL D›OR CAR  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رياض 
سل6ان ايعمران  - 62000 ايناظ6ر 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

2 155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   11

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 BOUL : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

. D’OR CAR

كراء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس ارات بدحن سائق.
رياض   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايناظ6ر   62000  - سل6ان ايعمران  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 500   : ب6سبح   محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : املايكي  عزيزة  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  املايكي  عزيزة  ايس دة 

 62000 ايناظ6ر  حي املسيرة سل6ان 

ايناظ6ر املغرب.

ايس د محمد ب6سبح  عن6انه)ا) 

سل6ان ايناظ6ر   11 حي املسيرة رقم 

62000 ايناظ6ر املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  اتراري  ايهام  ايس دة 

سل6ان ايناظ6ر   11 حي املسيرة رقم 

62000 ايناظ6ر املغرب 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي  بتاريخ  2  االبتدائ   بايناض6ر  

2022 تحت رقم 809.

19I

Bureau de La competences consultation

I-STAR BROTHERHOOD
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، ايع 6ن املغرب

I-Star Brotherhood شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مشرحع 

  I مدلن  اي6حدة ايشطر ايثاني رقم

70000 -   641 ايع 6ن  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 2099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 I-Star  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.Brotherhood
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صناع    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االشهار حايتس6يق عبر شبك  االنترنت 

-ايتجارة االيكترحن   -ايتجارة ايعام  

حايل6جست ك- اينقل  ا خدمات-  ح 

االلراد حايتصدلر .....

مشرحع   : عن6ان املقر االجتماعي 

  I رقم  ايثاني  ايشطر  اي6حدة  مدلن  

70000 -   641 ايع 6ن  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 500   : اسكساح  ج6اد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ايرم لي   محسن  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د محسن ايرم لي  عن6انه)ا) 

ل6سف  زنق   ا خضراء  املسيرة  حي 

10   70000 املر�سى  بن تاشفين رقم 

ايع 6ن املغرب.

عن6انه)ا)  اسكساح  ج6اد  ايس د 

تارم الت حاملاس  70000 ا خميسات 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د محسن ايرم لي  عن6انه)ا) 

ل6سف  زنق   ا خضراء  املسيرة  حي 

10   70000 املر�سى  بن تاشفين رقم 

ايع 6ن املغرب

عن6انه)ا)  اسكساح  ج6اد  ايس د 

تارم الت حاملاس  70000 ا خميسات 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1752/2022.

20I

مكتب م6�سى رش د

AURELI FASHION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

مكتب م6�سى رش د

عمارة 1 شق  11 زنق  ايص6يرة 

شارع محمد ا خامس م ج ، 50000، 

مكناس املغرب

AURELI FASHION  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 5 

شارع 10 املنطق  ايصناع   حجه 

عرحس مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و5629.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تم تع ين   2022 ل6ن 6   02 املؤرخ في 

مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) احريلي 

ج 6فاني كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 15و2.

21I

مكتب م6�سى رش د

AURELI FASHION SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

مكتب م6�سى رش د

عمارة 1 شق  11 زنق  ايص6يرة 

شارع محمد ا خامس م ج ، 50000، 

مكناس املغرب

AURELI FASHION SARL شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم  5 

شارع 10 املنطق  ا حرة حجه عرحس  

- 50000 مكناس املغربا

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و5629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   09

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AURELI FASHION SARL

غرض ايشرك  بإلجاز : ا خ اط  ح 

ايتطريز.
 5 رقم    : املقر االجتماعي  عن6ان 

شارع 10 املنطق  ا حرة حجه عرحس  

- 50000 مكناس املغربا.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 MARCO AURELI :  340 ايس د

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 HARON AURELI :  330 ايس د

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

  GIOVANNI AURELI : ايس د 

0وو حص  بق م  100 درهم يلحص  

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 MARCO AURELI ايس د 

 16 تجزئ    1 رقم  ايشق   عن6انه)ا) 

عمر   م6الي  برج  ا حرة  املنطق  

50000 مكناس املغرب.

 HARON AURELI ايس د 

 16 تجزئ    1 رقم  ايشق   عن6انه)ا) 

عمر   م6الي  برج  ا حرة  املنطق  

50000 مكناس املغرب.

 GIOVANNI AURELI ايس د 
برج م6الي عمر    122 رقم  عن6انه)ا) 

50000 مكناس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

 MARCO AURELI ايس د 

 16 تجزئ    1 رقم  ايشق   عن6انه)ا) 

عمر   م6الي  برج  ا حرة  املنطق  

50000 مكناس املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   02 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2020.

22I

JU2 COM

AKMS TECH
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

JU2 COM
 abdellah ben yacine N5 7ème

 étage bureau 3 ، 20300،
CASABLANCA MAROC
AKMS TECH شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10 زنق  
ابن ال6ب ب6رك6ن - و2005 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.155 87

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   17 في  املؤرخ 

املصادق  على :
انس  مجبر  )ة)  ايس د  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص    1.000
)ة)  ايس د  يفائدة   حص     .000
ماي   17 بتاريخ  هدى  ايصنهاجي  

.2022
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 825812.

Iو2

COMPTE A JOUR

SAYF RIF
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
SAYF RIF  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي  شارع 

املستشفى ا حسني ايناظ6ر - 

62000 ايناظ6ر املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و26 2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   18

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 SAYF  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

. RIF

غرض ايشرك  بإلجاز : ا حل6يات.

شارع    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

املستشفى ا حسني ايناظ6ر - 62000 

ايناظ6ر املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د هشام محف6ظ 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د هشام محف6ظ عن6انه)ا) 

ايناظ6ر  ا  ب6ط ب سكت6ر  احالد  حي 

62000 ايناظ6ر املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د هشام محف6ظ عن6انه)ا) 

ايناظ6ر  ا  ب6ط ب سكت6ر  احالد  حي 

62000 ايناظ6ر املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ و1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1105.

2 I

HTA CONSEIL

VALDI CONSTRUCTION
إعالن متعدد ايقرارات

HTA CONSEIL

ملتقى شارع محمد ا خامس ح شارع 

أيبير األحل مبنى محمد ا خامس 

املدخل ‹ب› ايطابق ايثايث املكتب 

 0و -، 20060، ايدار ايب ضاء 

املغرب

VALDI CONSTRUCTION »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: ملتقى 

شارع محمد ا خامس حشارع أيبير 

األحل ايطابق ايسابع مكتب رقم 708 

- 00و20 ايدار ايب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

. 17071

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

تم اتخاج   2022 ل6ن 6   08 املؤرخ في 

ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

 1.500 خل ل  هالل  ايس د  حهب 

 1.500 أصل  من  اجتماع    حص  

نب ل  هالل  ايس د  يفائدة  حص  

بتاريخ 08 ل6ن 6 2022.

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

من  خل ل  هالل  ايس د  استقاي  

مهامه كمسير.

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :6,7 رقم  بند 

ح رأس مال  حصص ايشركاء  ماللي: 

ايشرك .

لنص  ايذي  6و,5و,17:  رقم  بند 

على ماللي: تس ير - صالح ات اإلدارة 

- املدلر األحل - ايت6ق ع االجتماعي.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828096.

25I

HTA CONSEIL

IDEA LAB
إعالن متعدد ايقرارات

HTA CONSEIL

ملتقى شارع محمد ا خامس ح شارع 

أيبير األحل مبنى محمد ا خامس 

املدخل ‹ب› ايطابق ايثايث املكتب 

 0و -، 20060، ايدار ايب ضاء 

املغرب

IDEA LAB »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: ملتقى 

شارع محمد ا خامس ح شارع أيبير 

األحل مبنى محمد ا خامس املدخل » 

ب » ايطابق ايسابع مكتب رقم 707 

- 20060 ايدار ايب ضاء  املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و79و7و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 08 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

500.و  زينب  امزيل  ايس دة  تف6يت 

500.و  أصل  من  اجتماع    حص  

خل ل  هالل  ايس د  يفائدة  حص  

بتاريخ 08 ل6ن 6 2022.

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

500.و  أحمد  خذ 6  ايس د  تف6يت 

500.و  أصل  من  اجتماع    حص  

خل ل  هالل  ايس د  يفائدة  حص  

بتاريخ 08 ل6ن 6 2022.

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

حهب ايس د هالل نب ل  500.و حص  

حص   500.و  أصل  من  اجتماع   

 08 يفائدة ايس د هالل خل ل بتاريخ 

ل6ن 6 2022.

قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك  من 

الى  شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة جات 

ايشريك اي6ح د.

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

ايشكل ايقان6ني يلشرك .

على  لنص  ايذي   :6,7 رقم  بند 

ح رأس مال  حصص ايشركاء  ماللي: 

ايشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  82809.

26I

COMPTABLE

OUSMAN NOUR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

OUSMAN NOUR شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة  د 

محل 11 أساك ن  5 رياض ت6الل 

مكناس مكناس 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

9و 56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUSMAN NOUR

حس ط   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مالي.
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د  : عمارة   عن6ان املقر االجتماعي 
ت6الل  رياض   5 أساك ن    11 محل 

مكناس   50000 مكناس  مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس دة سميرة ايسبعاحي :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايسبعاحي  سميرة  ايس دة 

مكناس   50000 املغرب  عن6انه)ا) 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايسبعاحي  سميرة  ايس دة 
ايتقدم  حي  و2  زنق    12 عن6انه)ا) 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2 22.

27I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

QUALITRAV
إعالن متعدد ايقرارات

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS
رقم 1 زنق  ايعابد ايفا�سي شارع 

ابن ا خط ب ايشق  و ب6رمان  ، 

0060و، فاس املغرب

QUALITRAV »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: رقم  1 
زنق  ايكرام  حي ا حسني طريق عين 

ايشقف - - فاس املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.26895

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

اتخاج  تم   2022 ماي   20 في  املؤرخ 

ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
امل6افق  على تف6يت ا حصص

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
اتفاق شريك جدلد

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
تغ ير ايشكل ايقان6ني

قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
استقاي  املسير ح تع ين مسير جدلد

قرار رقم 5: ايذي لنص على ماللي: 
تح ين اينظام االسا�سي

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 
اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :6 رقم  بند 
تقدم ايس د احمد اي6دغيري  ماللي: 
بق م   نقدل   بمساهم   يلشرك  
الى  مقسم   درهم   200.000،00
درهم   100،00 حص  بق م    2.000

يلحص  اي6احدة
بند رقم 5و: ايذي لنص على ماللي: 
يقد تم تع ين ايس د احمد اي6دغيري 

مسيرا يلشرك  ملدة غير محدحدة
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2560/022.

28I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

SMART ROUTE
إعالن متعدد ايقرارات

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنق  ايعابد ايفا�سي شارع 
ابن ا خط ب ايشق  و ب6رمان  ، 

0060و، فاس املغرب
SMART ROUTE »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: املتجر و 
حي اي6فاء 2 زنق  نبال طريق صفرح 

- - فاس املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
.62529

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
اتخاج  تم   2022 ماي   20 في  املؤرخ 

ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
امل6افق  على تف6يت ا حصص

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
تغ ير ايشكل ايقان6ني يلشرك 

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
تح6يل املقر االجتماعي

قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
تح ين اينظام االسا�سي

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 
اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
حدد عن6ان املقر االجتماعي يل شرك  
في  9 تجزئ  ايبرج صهريج كناحة فاس
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
يفائدة  ايكتاني  هشام  ايس د  تقدم 
بق م   نقدل   بمساهم   ايشرك  
الى  مقسم   100.000،00درهم 
درهم   100،00 حص  بق م    1.000

يلحص  اي6احدة
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم  09و.
29I

برفكت جس 6ن

 VOITURE DE LUXE
AKHATTAB

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

قفل ايتصف  
برفكت جس 6ن

االيف  رياض االيف ، 20100، 
ايدارايب ضاء املغرب

voiture de luxe akhattab  شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي :   

96شارع انفا ايطابق٩اقام  ايرب ع  
ايدارايب ضاء 20100  ايدارايب ضاء 

املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
. 76077

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   12 املؤرخ في 
شرك     voiture de luxe akhattab

جات مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

 100.000 رأسمايها  مبلغ  اي6ح د 

اإلجتماعي    مقرها  حعن6ان  درهم 

ايرب ع   ايطابق٩اقام   انفا  96شارع 

ايدارايب ضاء    20100 ايدارايب ضاء 

املغرب نت ج  الالزم  االقتصادل  .

ح عين:

ح  اخطاب  خايد   ايس د)ة)  

  20100 ب6ي6 ايدارايب ضاء  عن6انه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  ايدارايب ضاء 

يلشرك .

ا ذمع    انعقاد  تم  قد  ح 

2022 حفي    17 ل6ن 6  ا ختام   بتاريخ 

ايرب ع  ايطابق٩اقام   انفا  96شارع 

ايدارايب ضاء   20100 ايدارايب ضاء 

املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 26 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 07 825.

0Iو

JU2 COM

TSA SANTE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

JU2 COM

 abdellah ben yacine N5 7ème

 étage bureau 3 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

TSA SANTE شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

محمد ايزرقط6ني طابق و رقم 6 - 

20250 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 0 01

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   22

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 TSA  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANTE
 IMPORT : غرض ايشرك  بإلجاز

EXPORT
.CONSEIL DE GESTION

6  شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
 -  6 رقم  و  محمد ايزرقط6ني طابق 

20250 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة رجاء ا خضراحي :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ا خضراحي  رجاء  ايس دة 
رقم6و  ايسعادة  تجزئ   عن6انه)ا) 
ايدار   20280 معرحف  س دي 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ا خضراحي  رجاء  ايس دة 
رقم6و  ايسعادة  تجزئ   عن6انه)ا) 
ايدار   20280 معرحف  س دي 

ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 18 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم 85و821.
1Iو

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

AFRISER
إعالن متعدد ايقرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع س دي عبد ايرحمان 
ايشق  1 ، 20200، ايدار ايب ضاء 

املغرب
AFRISER »شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: ايك6ثر 

عمارة نزه  ج9 –  املنص6ري  - 
072و1 بن سل مان املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: -.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 09 ماي 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
تح6يل املقر االجتماعي 

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
تعدلل اينظام األسا�سي 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 
اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
املذمع   : يلشرك   االجتماعي  املقر 
و  ايطابق   E-F ايسكني ايك6ثر عمارة 

ايشق   F15 املنص6ري  بن سل مان
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 09 بتاريخ  سل مان   ببن  االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 28و.
2Iو

MEDAFCO  CONSULTING

 MOROCCAN FUTURE
CLOTHING -  مروكان فيتر 

كلوذينغ
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

MEDAFCO  CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249  - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
 MOROCCAN FUTURE

CLOTHING -  مرحكان ف تر كل6جلنغ 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
خايد بن اي6ي د ايطابق ايثايث رقم 
08 - طنج  - 90000 طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و12818

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  1و 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MOROCCAN FUTURE  :

CLOTHING -  مرحكان ف تر كل6جلنغ.

صناع    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

اينس ج  ح  حاملالبس  املنس6جات 

ح  املخصص  ايعمل  ح  ايفصاي   ح 

ايتعاقد من ايباطن على امل6اد ايعائدة 

يلغير ح ايق ام بجم ع أعمال ايطباع  

األقمش   جم ع  على  حايتشط ب 

حايتراخ ص  حايتصام م  حامل6دلالت 

حاملنتجات  حامل6اد  االختراع  حبراءات 

حا حرير حايتطريز على جم ع  حاألزياء 

حاألي اف  حايقطن  ايص6ف  منتجات 

عام  بشكل  حايتصن ع  ايصناع   

أن6اع  حايتك  ف  ذم ع  حايتح6يل 

ا خ 6ط ح استيراد حتصدلر حتس6يق 

حت6زيع حتجارة جم ع أن6اع املعدات 

حاملستلزمات  حامل6اد  ايغ ار  حقطع 

ايهدف  يتحق ق  ايالزم   حاملنتجات 

املذك6ر أعاله.

12 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 

خايد بن اي6ي د ايطابق ايثايث رقم 

08 - طنج  - 90000 طنج  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس دة بلعب د سلمى :  50 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

  : ايس د محمد حسن ج غاسري 

950 حص  بق م  100 درهم يلحص  

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  سلمى  بلعب د  ايس دة 

اينحل  حذر  جماع   اينحل  حذر 

طنج  90000 طنج  املغرب.
ج غاسري  حسن  محمد  ايس د 

2و991  كل6ز   اب دال    76 عن6انه)ا) 

هاري6   اململك  املتحدة.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ج غاسري  حسن  محمد  ايس د 
2و991  كل6ز   اب دال    76 عن6انه)ا) 

هاري6  اململك  املتحدة
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 768 25.
Iوو

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 CASABLANCA SWEET
HOME

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
قفل ايتصف  

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع س دي عبد ايرحمان 
ايشق  1 ، 20200، ايدار ايب ضاء 

املغرب
 CASABLANCA SWEET HOME

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : 1و شارع 

بئر أنزران - 0000 0000 املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
771 و1.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 09 مارس  املؤرخ في 
 CASABLANCA SWEET HOME
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة مبلغ 
حعن6ان  درهم   900.000 رأسمايها 
مقرها اإلجتماعي 1و شارع بئر أنزران 
- 0000 0000 املغرب نت ج   خسارة 
ح  املال  رأس  أرباع  ثالث   من  أكثر 

صع6بات االستمرار في ايعمل.
ح عين:

ايس د)ة) بكاري  محمد املنصف ح 
عن6انه)ا) 25 زنق  راسين فال فل6ري  
املغرب كمصفي  ايدار ايب ضاء   000

)ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
بتاريخ 26 ماي 2022 حفي 1و شارع بئر 
أنزران - 0000 ايدار ايب ضاء املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 51و828.
I و
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second negre

JNIOUEH CASH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

second negre
حي املسيرة 1 تمارة ، 11000، تمارة 

املغرب
JNIOUEH CASH شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي متجر 12 
ب عمارة 16 ي6غ غ غ6ز تامسنا - 

12000 تامسنا املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
6561و1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JNIOUEH CASH
تح6يل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

األم6ال.
عن6ان املقر االجتماعي : متجر 12 
 - تامسنا  غ6ز  ي6غ غ   16 عمارة  ب 

12000 تامسنا املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : جن 6ح  ت6ف ق  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  جن 6ح  ت6ف ق  ايس د 
جنان  د  شطر  و1  شق    11 عمارة 
تامسنا   12000 تامسنا   2 املنص6ر 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  جن 6ح  ت6ف ق  ايس د 
جنان  د  شطر  و1  شق    11 عمارة 
تامسنا   12000 تامسنا   2 املنص6ر 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  بتمارة   االبتدائ   

2022 تحت رقم 29و8.
5Iو

INFOPLUME

DAR DAJAJ 2
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

INFOPLUME
9 1 شارع محمد ا خامس اقام  

م م6زا 1 رقم 17 ، 90000، طنج  
املغرب

DAR DAJAJ 2 شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
سناء و شارع اب6 زرع ،قطع   رقم 
8 2 ، ايطابق االر�سي  - 90000 

طنج   املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

01و128
في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر   15
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 DAR  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAJAJ 2
مطعم   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

،حاي6جبات ايسريع .
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
رقم  ،قطع    شارع اب6 زرع  و  سناء 
 90000  - االر�سي   ايطابق   ،  2 8

طنج   املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 500   : سع د  ب6زختي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ايس د ب6زختي عبد االيه 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  سع د  ب6زختي  ايس د 

بلذ كا  1000 برحكس ل بلذ كا .

االيه  عبد  ب6زختي  ايس د 

برحكس ل   1000 بلذ كا  عن6انه)ا) 

بلذ كا .

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  سع د  ب6زختي  ايس د 

بلذ كا  1000 برحكس ل بلذ كا 

االيه  عبد  ب6زختي  ايس د 

برحكس ل   1000 بلذ كا   عن6انه)ا) 

بلذ كا 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 885 25.

6Iو

HOME COMPTA

O.Z.F ELEC
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

O.Z.F ELEC شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : شارع 

ب6رك6ن زنق  جعفر ابن6 حبيب 

تجزئ  املشرق 2 ايطابق 1 رقم و  - 

و2005 ايدار ايب ضاء املغرب.

قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و15 5و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 أكت6بر 2021 تقرر حل 

جات مسؤحي    شرك    O.Z.F ELEC

محدحدة جات ايشريك اي6ح د مبلغ 

حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

مقرها اإلجتماعي شارع ب6رك6ن زنق  

املشرق  تجزئ   حبيب  ابن6  جعفر 

ايدار  و2005   - و   رقم   1 ايطابق   2

تقرير  نت ج  ل1/   املغرب  ايب ضاء 

املصف:

املصفي  يتقرير  االستماع  بعد 

ح6ل عمل ات ايتصف  ، حافق ا ذمع 

ايعام على ا حساب اينهائي ايدي أبرز 

حج6د حساب سلبي 716.19و

2/  تقس م رص د ايتصف  :

حج6د  عن  أفرز  ايتقرير  أن  بما 

حساب سلبي فإن ا ذمع قد قرر عدم 

يلحصص  سداد  نسب   تخص ص 

االجتماع  .

تشط ب  ح  ايتصف    إنهاء  و/  

ايشرك  من ايسذل ايتجاري:

ايكلي  اإلنهاء  ايعام  ا ذمع  قرر 

طرف  إخالء  أعطى  ح  يلتصف   

اسم  تشط ب  قرر  كما  يلمصفي 

ايشرك  من ايسذل ايتجاري.

ح عين:

ح  احزيف  ايدلن    بدر  ايس د)ة) 

عن6انه)ا) اي6فاق و زنق  78 رقم  و 

االيف   20202 ايدار ايب ضاء املغرب 

كمصفي )ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

شارع  حفي   2021 أكت6بر   11 بتاريخ 

ب6رك6ن زنق  جعفر ابن6 حبيب تجزئ  

املشرق 2 ايطابق 1 رقم و  - و2005 

ايدار ايب ضاء املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

فبرالر 2022 تحت رقم 25 و81.

7Iو
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Kadrassi rent cars

KADRASSI RENT CARS KRC
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

Kadrassi rent cars
 Immeuble b1 magasin n7 imam
 chafii m›hamid 7, Marrakech ،

40000، Marrakech Maroc
KADRASSI Rent cars KRC شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة ب1 
متجر رقم 7 االمام ايشافعي محام د 

7 - 0000  مراكش  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 299
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   01
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KADRASSI Rent cars KRC
كراء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس ارات بدحن سائق.
عن6ان املقر االجتماعي : عمارة ب1 
متجر رقم 7 االمام ايشافعي محام د 

7 - 0000  مراكش  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عبد ا ذل ل كدر�سي :  00  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
00و    : كدر�سي  محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
00و    : كدر�سي  لاسين  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  كدر�سي  محمد  ايس د 
1و ايزنق  17 حي بالد ا ذد  6010  

اسفي املغرب.

عن6انه)ا)  كدر�سي  لاسين  ايس د 
شارع حمان رقم وو6 سيبع  5و00  

مراكش املغرب.
كدر�سي  ا ذل ل  عبد  ايس د 
  8 ايعمارة  ايهدى  اقام   عن6انه)ا) 
 20670 و2 شارع محمد ب6زيان  رقم 

ايدار ايب ضاء  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
كدر�سي  ا ذل ل  عبد  ايس د 
  8 ايعمارة  ايهدى  اقام   عن6انه)ا) 
 20670 و2 شارع محمد ب6زيان  رقم 

ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم -.

8Iو

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»SERVICE ATTOUMI«
إعالن متعدد ايقرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، ا ذدلدة املغرب
»SERVICE ATTOUMI« »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: إقام  
رضا، ايشق  9، ايطابق ايثاني، 

ا ذدلدة - 000 2 ا ذدلدة املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
207و1.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 28 ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: - 
رفع رأسمال ايشرك  ب 500.000,00 
100.000,00 درهم إلى  درهم أي من 
فرع  إغالق   - درهم.   600.000,00
ايشرك  ايكائن بشارع ايشهداء، رقم 
1، ا ذدلدة إلى: تجزئ   190، ايشق  
املنار Z.I، رقم 8، ايسفلي، ا ذدلدة. 
عادل  تسم    في  ايثق   تجدلد   -

ايت6مي كمسير حح د يلشرك .

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :6-7 رقم  بند 

بحصص  ا خاص  ايبند  ماللي: 

ايشركاء عن طريق خلق 5000 حص  

اجتماع   بق م  100 درهم يلحص .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   با ذدلدة  بتاريخ  1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 9و279.

9Iو

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

شركة البناء املتقدم 

 ADVANCEDواللوجستيك

 CONSTRUCTION AND

LOGISTIC
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

 ADVANCED CONSTRUCTION

 AND LOGISTIC SARL

شرك  ايبناء املتقدم حايل6جست ك 

ش.م.م

املسؤحي    محدحدة  شرك  
رأسمايها 800.000 درهم

ايحي   972 املقر االجتماعي: تجزئ  

ايرباط    طريق   - اكزنال   ايصناعي 

طنج 
رفع رأسمال ايشرك 

ا ذمع  محضر  بمقت�سى   /I

شرك   يشركاء  االستثنائي،  ايعام 

 ADVANCED CONSTRUCTION

AND LOGISTIC    SARLشرك  

املتقدم ح ايل6جست ك، شرك   ايبناء 
رأسمايها  املسؤحي  ،  محدحدة 

ماي   19 بتاريخ  درهم،   800.000

2022 ، تم ما للي : 
قدره  بما  ايشرك   رأسمال  •رفع 

700.000 درهم ينقله إلى 1.500.000 

احت اطي  إدماج  طريق  عن  درهم 

ايشرك  ح مقابل مقاص  دل6ن ثابت ، 

سائل  ح مستحق  يفائدة ايشركاء.
ايقان6ن  من   7 ايبند  •تعدلل 

األسا�سي يلشرك .

ايضبط  بكتاب   اإللداع  /تم   II
 01 ل6م  يطنج   ايتجاري   باملحكم  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 05و 25
بتعدلل  ايتصريح  إلداع  /تم   .III
 01 ل6م  بطنج   ايتجاري  ايسذل 

ل6ن 6 2022 تحت رقم 5095
بمثاب  إعالن

 0I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 BPM SHORE
بي بي إم ش6ر

إعالن متعدد ايقرارات

بي بي إم ش6ر  ش.م.م
شرك  محدحدة املسؤحي  
 رأسمايها 100.000 درهم

املقر االجتماعي :  1 18− شارع 
حسن ايصغير  
 ايدار ايب ضاء

املصادق  على تف6يت حصص
تاك  د مسير ايشرك  

ا ذمع  محضر  بمقت�سى   .I
شرك   يشركاء  ايعادي،  ايغير  ايعام 
BPM SHORE SARL  بي بي إم ش6ر  
2022، تم  26 ابريل  ش.م.م ، بتاريخ 

اإلتفاق على ما للي:
تف6يت  على  املصادق    •
حص  ممل6ك  من طرف شرك    72
شرك    يفائدة   SYNTYSس نتيس

ISARDالزار
ايقان6ن  من    7 ايبند  تعدلل   •

األسا�سي يلشرك 
تاك  د ايس د ب ير ج6زيف   •
 Pierre Joseph PILVEN ب لفن 
غير  ملدة  يلشرك   حح د  كمسير 

محدحدة 
تم اإللداع بكتاب  ايضبط   .II
ايب ضاء  بايدار  ايتجاري   باملحكم  
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   02 ل6م 

 .826290
تم إلداع ايتصريح بتعدلل   .III
ل6م  ايسذل ايتجاري بايدار ايب ضاء 
02 ل6ن 6 2022 تحت رقم 19081.

بمثاب  اعالن

 1I
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AROBASE CONSULTING ارحباس ك6نس لتينغ

»ARMONA« ارمونا
انفصال أحإدماج 

إدماج ايشركات
 AROBASE ارحباس ك6نس لتينغ

CONSULTING
شارع يعق6ب املنص6ر زنق  ا ذن د 
اقامات ايب ضاء ايعمارة K ايطابق 

ا خامس ايشق  52 املعاريف ، 
70و20، ايدار ايب ضاء املغرب

»ARMONA« ارم6نا
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  ايحي 

ايصناعي شارع صفاقس عين ايسبع 
- 20580 ايدار ايب ضاء املغرب.

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 68 
.221

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 ماي 2022 تقرر إدماج 

ايشركات: 
شرك  تسم تها أح إسمها ايتجاري 
ارم6نا »ARMONA« ح ايكائن مقرها 
شارع  ايصناعي  ايحي  ب  اإلجتماعي 
ايدار   20580 ايسبع  صفاقس عين 

ايب ضاء املغرب
اسباب   : ايشركات  إدماج  دحاعي 

اقتصادل  حماي   
املساهم6ن املشترك6ن

مجال اينشاط املشترك
أهدافه : ايتحكم في املصاريف 

عقلن  ايتدبير.
: االنتقال ايكلي يالص6ل  شرحطه 
حا خص6م الى ايشرك  املستف دة من 

االدماج اح ايضام .
تع ين ح تقدلم األص6ل ح ا خص6م 
أح  ايضام   يلشركات  نقلها  املزمع  

ايشركات ا ذدلدة : 
 8،437،305.99 األص6ل  إجمالي 

درهم
إجمالي ا خص6م 7،918،577.94 

درهم 
صافي األص6ل 518.728.05 درهم 
كما تم تسل م ا حصص أح األسهم 
بايك ف   ايتاي   : باينظر إلى ما حرد في 
تم تحدلد نسب    ، اتفاق   االندماج 
اينح6  على  ايطرفين  بين  ايتبادل 

ايتالي:

 ARBOR« حاملاس  ارب6ر  سهم 
من  سهم  و   مقابل   »OULMES

..»ARMONA« ارم6نا
ا حصص أح األسهم  ح تم إعطاء 
ماي  و2   : بتاريخ   األرباح  في  ا حق 

2022
املنجزة  ايعمل ات  صالح   
أح  املضم6م   ايشركات  طرف  من 
املحاسباتي  املنظ6ر  من  املنفصل  
ح   2022 فبرالر   01 ابتداءا من تاريخ 
املعن    ايشركات  حسابات  حصرت 
شرحط  إلعداد  املستعمل   باألمر 

ايعمل   بايت6اريخ ايتاي  :
شرك  ارم6نا »ARMONA« بتاريخ 

1و لنالر 2022
 ARBOR حاملاس  ارب6ر  شرك  

OULMES بتاريخ 1و لنالر 2022
حق6ق  تبادل  نسب   حددت   ح   
ايشرك  في و ، ح إن اقت�سى األمراملبلغ 

املعدل يفرق ايتبادل 1 درهم
كما خصص مبلغ 286.728 درهم  

يعالحة إدماج ايشركات.
جحي  يلشركاء  املخ6ي   ا حق6ق 
ا خاص  ح  حاملي سندات  ا حق6ق 
كل  االقتضاء  عند  ح  األسهم،  غير 

االمت ازات  ا خاص  : 
ال ل6جد

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و2  .بتاريخ   ايتجاري  بايدار ايب ضاء 

ماي 2022 تحت رقم  82 925.
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COMPTABLE

AMINE TOUAT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
AMINE TOUAT شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 
66 ايطابق 1 تجزئ  ايهدى ت6الل 
مكناس مكناس 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و  56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   27
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMINE TOUAT
غرض ايشرك  بإلجاز : –ايتغدل  
تاجر-  االحتفاظ بمتجر د)-   ( ايعام  
االستيراد حايتصدلر)تاجر اح حس ط)..
 66 رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 
ايطابق 1 تجزئ  ايهدى ت6الل مكناس 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د امين ت6ات :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د امين ت6ات عن6انه)ا) املذد 
و حيسالن   09 عمارة اف ايشق  رقم 

50000 مكناس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د امين ت6ات عن6انه)ا) املذد 
و حيسالن  09 عمارة اف ايشق  رقم 

50000 مكناس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم   22.

Iو 

la sincérité   إنتمائ 

ARTI L›ART
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

la sincérité   إنتمائ
زنق  بئر أنزران عمارة ٣ ايشق  
١٣ شارع محمد ا خامس فاس ، 

0000و، فاس املغرب
ARTI L›ART  شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  جاد 
فاس رقم 8  عين قادحس ايطابق 
األر�سي فاس - 0000و فاس املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.56797
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   17 في  املؤرخ 
 ARTI شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
 100.000 رأسمايها  مبلغ     L’ART
اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان  درهم 
تجزئ  جاد فاس رقم 8  عين قادحس 
0000و فاس   - ايطابق األر�سي فاس 
حل  قرر ايشركاء   : املغرب نت ج  ل 

ايشرك  حدًلا.
تجزئ   ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
قادحس  عين    8 رقم  فاس  جاد 
0000و فاس   - ايطابق األر�سي فاس 

املغرب. 
ح عين:

ح  سع د   حمام�سي  ايس د)ة) 
  8 تجزئ  جاد فاس رقم  عن6انه)ا) 
فاس  األر�سي  ايطابق  قادحس  عين 
)ة)  كمصفي  املغرب  فاس  0000و 

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
تجزئ  جاد فاس رقم 8  عين قادحس 

ايطابق األر�سي فاس
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم وو1و.

  I
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ACDEN

انفراواي املغرب
إعالن متعدد ايقرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

انفراحاي املغرب »شرك   املساهم «

حعن6ان مقرها االجتماعي: منص  

ي6جست   ، مركز م تا يألعمال ، 

شارع م6الي إسماع ل عين سبع   - -  

ايدار ايب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

. 85957

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 28 ل6ن 6 2021

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

 28 في  ايعادي  ايعام  االجتماع  قرر 

2021 تجدلد حالل  املتصرفين  ل6ن 6 

نهال   حتى  أي  سن6ات،   6 ملدة 

حسابات  في  س بت  ايذي  االجتماع 

 2026 في عام  املنته    املاي    ايسن  

جدد  متصرفين  تع ين  ألضا  حثم 

علي  ايس د   - حهم:  ايفترة  ينفس 

فرناندلز  ي6تش ان6  ايس د   - ايكرم. 

 - أشبان؛  ايس د  حسن   - ب6رجز؛ 

ايس د أسام  يشهب.

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

عين مجلس اإلدارة املنعقد في نفس 

ا خل ع  رب ع  محمد  ايس د  اي 6م 
حايس د خايد  ملذلس اإلدارة،   

ً
رئيسا

حايس دة فاطم    ،
ً
عاما  

ً
خيران مدلرا

ايعسيري كاتب  املذلس.

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :00 رقم  بند 

ماللي: 00

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827862.
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second negre

GLOBEX SECURITE MAROC
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

second negre

حي املسيرة 1 تمارة ، 11000، تمارة 

املغرب

 GLOBEX SECURITE MAROC

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

شق  1 ايطابق األحل حي ايفردحس 

مسيرة 1 تمارة - 12000 تمارة 

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

6559و1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   01

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBEX SECURITE MAROC
مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ا حراس .

 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ايفردحس  ايطابق األحل حي   1 شق  

مسيرة 1 تمارة - 12000 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د ا حسين ايعنصر :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ا حسين ايعنصر عن6انه)ا) 

1و  18 شق   عمارة   2 إقام  اينس م 

تمارة   12000 تمارة  رشد  ابن  حي 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ا حسين ايعنصر عن6انه)ا) 

1و  18 شق   عمارة   2 إقام  اينس م 

تمارة   12000 تمارة  رشد  ابن  حي 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و1  بتاريخ  بتمارة   االبتدائ   

2022 تحت رقم 28و8.
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SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

BOUKA PIERRE SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئ  عبد امل6من 69 ارض ايصغير، 

ايطابق ايثاني ، 28800، املحمدل  

املغرب

BOUKA PIERRE SARL AU شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

املسيرة ف ب 29 ايطابق ايثايث 

ايشق  ايرقم 19 - 28800 املحمدل  

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

0851و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUKA PIERRE SARL AU
-ترك ب   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حب ع  ايرخام
-االشغال املختلف 
-استيراد ح تصدلر

-ايتجارة.
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايثايث  ايطابق   29 ب  ف  املسيرة 
28800 املحمدل    - 19 ايشق  ايرقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د مصطفى ب6قن6ش :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -  

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ب6قن6ش   مصطفى  ايس د 
عن6انه)ا) حي اكال حاد امل ل  5000و 

تازة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ب6قن6ش   مصطفى  ايس د 
عن6انه)ا) حي اكال حاد امل ل  5000و 

تازة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ 16 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1199.
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Cabinet Comptable Marzofid

 M HEALTH & WELLBEING
CENTER. ‹›MHWC ‹›SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 M HEALTH & WELLBEING
 CENTER. ‹›MHWC ‹›SARL
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شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  

 GH1،رقم17 ايطابق ايرابع عمارةو
إقام  ايهدى تجزئ ايشرف - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

126 85
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   17
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 M HEALTH & WELLBEING

.CENTER. ‘’MHWC ‘’SARL
ايتدريب   : غرض ايشرك  بإلجاز 
ايصح   تعزيز  في  حاالبتكار  حا خبرة 
حاينهج  ايبحث  حمنهذ    حايعاف   

املذتمع   يلصح ..
شق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 GH1،ايطابق ايرابع عمارةو رقم17 
إقام  ايهدى تجزئ ايشرف - 0000  

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 6.000   : ايس دة ماجدة صباني 

حص  بق م  10 درهم يلحص  .
ايس دة يط ف  ادرم6ش :  2.000 

حص  بق م  10 درهم يلحص  .
ايس د امين محمد :  2.000 حص  

بق م  10 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة ماجدة صباني عن6انه)ا) 
  0000  2 تجزئ  ايقرحاني ف ال رقم 

مراكش املغرب.
ايس دة يط ف  ادرم6ش عن6انه)ا) 
تجزئ  معطى هللا رقم 127 املحام د 

0000  مراكش املغرب.

عن6انه)ا)  محمد  امين  ايس د 

تارك   قم7و   2 تجزئ  رياض ج6هر 

0000  مراكش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ميش6د  كريست ل  سارة  ايس دة 
أطلس  زه6ر  محام د9  عن6انه)ا) 

  0000 B ايشق 15 أسكج6ر  عمارة 

مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6820و1.
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س6سي تي ت6ريست ك دي شاس م6�سى ابن نصير 

ش م م

سوسييتي توريستيك دي شاس 

مو�سى ابن نصير
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

س6سي تي ت6ريست ك دي شاس 

م6�سى ابن نصير ش م م

جي بني مسع6د ايقطع  و228 ، 

90060، طنج  املغرب

س6سي تي ت6ريست ك دي شاس 

م6�سى ابن نصير  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي بني 

مسع6د رقم ايقطع  و228 - 90060 

طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

128257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   19

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
شاس  دي  ت6ريست ك  س6سي تي 

م6�سى ابن نصير .
تنظ م    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

رحالت ايقنص حايص د.
بني  حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
مسع6د رقم ايقطع  و228 - 90060 

طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ا حساني  عبدا حم د  ايس د 
ا خرحبي :  100 حص  بق م  1.000 

درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ا حساني  عبدا حم د  ايس د 
 1 ايرانص  حي  عن6انه)ا)  ا خرحبي 
طنج    90090 رقم  5  ايب طر  ابن 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ا حساني  عبدا حم د  ايس د 
ا خرحبي عن6انه)ا) حي ايرانص 1 ابن 
ايب طر رقم  5 90090 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 2 8 25.

 9I

مكتب ا حسابات ح ل

STE HIGHTOP IMMO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

مكتب ا حسابات ح ل
20 شارع ايداخل  ايطابق االحل قري  
ا ذماع  ، 0و 20، ايدار ايب ضاء 

املغرب
STE HIGHTOP IMMO  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

الي  لاق6ت ايرقم 9و ايطابق االحل - 
20000 ايب ضاء املغرب

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و620 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HIGHTOP IMMO
منعش   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عقاري ح االشغال ايعام .
61 محج   : عن6ان املقر االجتماعي 
الي  لاق6ت ايرقم 9و ايطابق االحل - 

20000 ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  عبدااليه  نيرة  ايس د 

برش د 26100 برش د املغرب.
عن6انه)ا)  شامار حسن  ايس د 

برش د 26100 برش د املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  عبدااليه  نيرة  ايس د 

برش د 26100 برش د املغرب
عن6انه)ا)  شامار حسن  ايس د 

برش د 26100 برش د املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 10 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827255.
50I

مكتب ا حسابات ح ل

 STE ASSIA CENTRE
D›AFFAIRE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

مكتب ا حسابات ح ل
20 شارع ايداخل  ايطابق االحل قري  
ا ذماع  ، 0و 20، ايدار ايب ضاء 
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املغرب
  STE ASSIA CENTRE D›AFFAIRE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

الي  لاق6ت ايرقم 9و ايطابق االحل - 
20000 ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 6205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ASSIA CENTRE D’AFFAIRE
مشغل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ا حمامات ايعم6م  .
61 محج   : عن6ان املقر االجتماعي 
الي  لاق6ت ايرقم 9و ايطابق االحل - 

20000 ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د قاسم عبدايغني عن6انه)ا) 

برش د 26100 برش د املغرب.
عبدايكريم  ايعل6ي  ايس د 
ايب ضاء   20150 ايب ضاء  عن6انه)ا) 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د قاسم عبدايغني عن6انه)ا) 

برش د 26100 برش د املغرب
عبدايكريم  ايعل6ي  ايس د 
ايب ضاء   20150 ايب ضاء  عن6انه)ا) 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 10 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  82725.
51I

EMAAR VISIONS GROUP

إعمار فيزيون جروب
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

EMAAR VISIONS GROUP
 2EME ETAGE N°26 RUE

 ALKOURINFOL RIAD SALAM
AGADIR، 80000، اكادلر املغرب
إعمار فيزل6ن جرحب شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 2 
رقم 26 زنق  ايقرنفل رياض ايسالم 

اكادلر  80000 اكادلر املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

51627
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   22
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
إعمار   : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

فيزل6ن جرحب.
اإلنعاش   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايعقاري.
عن6ان املقر االجتماعي : ايطابق 2 
زنق  ايقرنفل رياض ايسالم   26 رقم 

اكادلر  80000 اكادلر املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايشرك  أ ح م دلفل6بمنت   :  666 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ف6ر  ج نيريشن  ن 6  ايشرك  
:   وو  ك6نستركشن  اند  انفيست 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
دلفل6بمنت  م  ح  أ  ايشرك  
ايقرنفل  زنق    26 رقم  عن6انه)ا) 
رياض ايسالم 80000 اكادلر املغرب.

ف6ر  ج نيريشن  ن 6  ايشرك  
انفيست اند ك6نستركشن  عن6انه)ا) 
زنق  ايقرنفل رياض ايسالم   26 رقم 

80000 اكادلر املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ا خماطي  منير  ايس د 
زنق  ايقرنفل رياض ايسالم   26 رقم 

80000 اكادلر املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   06 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم وو1101.

52I

FIDUEXPRESS SARL

GAMERS IN ACTION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

GAMERS IN ACTION شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي اقام  
GH-Cسنترال بارك  عمارة رقم
ايطابق ايسفتي متجر رقم   - 

28810 املحمدل  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و076و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   26
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GAMERS IN ACTION

ايعاب   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االيكترحن    االيعاب  ايكمب 6ترح 

حايبرمج ات.

اقام    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

GH-Cرقم عمارة  بارك   سنترال 

ايطابق ايسفتي متجر رقم   - 28810 

املحمدل  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايهاب  ا حراقي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايهاب  ا حراقي  ايس د 
 V N زنق  باندحنغ  شق 20   8 عمارة 

6و500 مكناس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ايهاب  ا حراقي  ايس د 
 V N زنق  باندحنغ  شق 20   8 عمارة 

6و500 مكناس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ 08 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1110.

Iو5

AL HISBA FISC  

LIFE PRINT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

LIFE PRINT شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي اقام  

حل 6ا بقع  1 شارع خايد بن اي6ي د 

عين ايسبع -  2025  ايدار ايب ضاء 

املغرب
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تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

219و50.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تح6يل   تم    2022 ماي   25 املؤرخ في 

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

»اقام  حل 6ا بقع  1 شارع خايد بن 

ايدار    2025  - اي6ي د عين ايسبع 

ايب ضاء املغرب« إلى »ايرقم 1و شارع 

طاهيري محمد ايبكاي عين ايسبع  - 

و2025 ايدار ايب ضاء  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827752.

5 I

AL HISBA FISC  

LUXIM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

LUXIM شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  7 

ايرقم 5 ايطابق ايثاني شق  رقم   

ايسعادة س دي ايبرن6�سي - 20600 

ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 7105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   1 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUXIM
: -االنعاش  غرض ايشرك  بإلجاز 

ايعقاري.
 7 زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطابق ايثاني شق  رقم     5 ايرقم 
 20600  - ايسعادة س دي ايبرن6�سي 

ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : باحمي  حسن  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  باحمي  حسن  ايس د 

ب6ميزلا و7612 ف ا ص6ف ا  الطاي ا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  باحمي  حسن  ايس د 

ب6ميزلا و7612 ف ا ص6ف ا  الطاي ا
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 57و828.

55I

RAISON CONSEIL

STE HAWS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
إضاف  تسم   تجاري  أح شعار 

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
STE HAWS »شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: قطع  

115أ تجزئ  رياض اي اسمين طريق 
عين ايشقف - 0000و فاس املغرب.

»إضاف  تسم   تجاري  أح شعار«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.67785

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 18 ماي 2022 تقرر إضاف  

شعار تجاري يلشرك  حه6:
MARLYNE FES

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم  19و.

56I

GOLDEN TRAV SAFI

 GOLDEN TRAV SAFI
)ݣ6يدن تراڤ أسفي)

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

GOLDEN TRAV SAFI
دحار ايقصب  جماع  ألير  و60  
اسفي املغرب. ،  و60 ، أسفي 

املغرب
GOLDEN TRAV SAFI )ݣ6يدن 

تراڤ أسفي) شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 
ايقصب  جماع  ألير أسفي -  و60  

أسفي املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و1291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
)ݣ6يدن   GOLDEN TRAV SAFI

تراڤ أسفي).
مقاحي    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

أعمال متن6ع  أح مقاحي  بناء
استغالل املحاجر

املناقص  .
دحار   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
-  و60   ايقصب  جماع  ألير أسفي 

أسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

ايشرك :   رأسمال  مبلغ 
1.000.000 درهم، مقسم كايتالي:

 H202591 ايس د بلحف ظ محمد
درهم   100 حص  بق م    :  10.000

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
محمد   بلحف ظ  ايس د 
ايقصب   دحار  عن6انه)ا)   H202591

ألير أسفي  و60  أسفي املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
 Hايس د بلحف ظ محمد 85512و
أسفي  ألير  ايقصب   دحار  عن6انه)ا) 

 و60  أسفي املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  بآسفي   االبتدائ   

2022 تحت رقم 897.
57I

مكتب ا حسابات ح ل

ITALSUD IMMO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

مكتب ا حسابات ح ل
20 شارع ايداخل  ايطابق االحل قري  
ا ذماع  ، 0و 20، ايدار ايب ضاء 

املغرب
ITALSUD IMMO  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

الي  لاق6ت ايرقم 9و ايطابق االحل - 
20000 ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 6905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ITALSUD IMMO
منعش   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عقاري .
61 محج   : عن6ان املقر االجتماعي 
الي  لاق6ت ايرقم 9و ايطابق االحل - 

20000 ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ي6ح دي محمد عن6انه)ا) 

ايب ضاء 0و 20 ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ي6ح دي محمد عن6انه)ا) 

ايب ضاء 0و 20 ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 2 8281 .

58I

COMPTABLE

KAZDARIYA AGRICOLE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
KAZDARIYA AGRICOLE شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي متجر 

ا حاج احمد قزداري ا حرش  مهال  
مكناس . مكناس 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
56  1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAZDARIYA AGRICOLE
غرض ايشرك  بإلجاز : االستغالل 
ايزراعي - االستيراد حايتصدلر- تاجر..
متجر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ا حاج احمد قزداري ا حرش  مهال  
مكناس   50000 مكناس   . مكناس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د احمد قزداري :  500 حص  

بق م  50.000 درهم يلحص  .
0و1    : امل6�سي  سل مان  ايس د 
حص  بق م  000.و1 درهم يلحص  .
ايس د سع د نش ط :  0و1 حص  

بق م  000.و1 درهم يلحص  .
ايس د عبد ايسالم قزداري :  0و1 
حص  بق م  000.و1 درهم يلحص  .
 110   : قزداري  ايعربي  ايس د 
حص  بق م  11.000 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  قزداري  احمد  ايس د 
  50000 مكناس  املهال   ا خ ام  حي 

مكناس املغرب.
ايس د سل مان امل6�سي عن6انه)ا) 
دحار احالد براز املهال  مكناس 50000 

مكناس املغرب.
عن6انه)ا)  نش ط   ايس د سع د 
دحار احالد براز املهال  مكناس   50000 

مكناس املغرب.
قزداري  ايسالم  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) ايزنق  17 رقم 79و - ك 2 
0000و  تجزئ  ا حدلق  تغات فاس 

فاس املغرب .

عن6انه)ا)  قزداري  ايعربي  ايس د 
 50000 مكناس  املهال   ا خ ام  حي 

مكناس املغرب .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د سل مان امل6�سي  عن6انه)ا) 
دحار احالد براز املهال  مكناس 50000 

مكناس  املغرب 
عن6انه)ا)  قزداري  ايعربي  ايس د 
 50000 مكناس  املهال   ا خ ام  حي 

مكناس  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم و 22.

59I

CABINET BAHMAD

VILLA CENTAURÉE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

CABINET BAHMAD
إقام  مراكش بالزا عمارة د 1 شق  
ب 21 ايطابق ايثاني جليز مراكش 
إقام  مراكش بالزا عمارة د 1 شق  
ب 21 ايطابق ايثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
Villa Centaurée  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي إقام  
مراكش بالزا عمارة د1 شق  21، 
ايطابق ايثاني، جليز -  0000  

مراكش املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و72 11.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 ماي   12 في  املؤرخ 

املصادق  على :
شرك    )ة)  ايس د  تف6يت 
وو  FINANCIERE MARTEL حص  
اجتماع   من أصل 99 حص  يفائدة  
 GLOBAL SPORT   ايس د )ة) شرك

بتاريخ 12 ماي 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم و695و1.
60I

جة امل6ثق  بشرى اينازري
َ
دل6ان االستا

 PHARMACIE AL AMALA
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

جة امل6ثق  بشرى 
َ
دل6ان االستا

اينازري
شارع عبد امل6من، إقام  اينخ ل 
و، ايطابق األحل، ايشق  رقم 2 ، 

28810، املحمدل  املغرب
 PHARMACIE AL AMALA SARL
AU شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي بارك 51 

اقام  ا حدلق  و - 20800 املحمدل  
املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.29071
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 أبريل   18 في  املؤرخ 

املصادق  على :
برا�سي  جهان  )ة)  ايس د  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص   000.و 
000.و حص  يفائدة  ايس د )ة) ك6ثر 

يفرع بتاريخ 18 أبريل 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ 07 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1089.
61I

ADVOLIS

C›ZAM PRESTIGE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC
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C›ZAM PRESTIGE شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

االبطال ايشق  رقم   اكدال - 
10090 ايرباط املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

29وو 1.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي   05 في  املؤرخ 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
  C’ZAM PRESTIGE ايشريك اي6ح د
درهم   100.000,00 رأسمايها  مبلغ 
شارع   15 اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 
 - اكدال  رقم    ايشق   االبطال 
 : ل  نت ج   املغرب  ايرباط   10090

عدم تحق ق ايغرض االجتماعي.
 15 ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
شارع االبطال ايشق  رقم   اكدال - 

10090 ايرباط املغرب. 
ح عين:

ح  أحمد  بن  كريم   ايس د)ة) 
ا خامس  محمد  شارع   1 عن6انه)ا) 
 12 ايشق   ايطابق    ايرب ع  اقام  
)ة)  كمصفي  املغرب  حجدة   60000

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف  :.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   08 بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم 55و125.
62I

مكتب املحاسب  ايصايحي

 CENTRE ELOUAFAE
 DE FORMATION DES

CONDUCTEURS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

مكتب املحاسب  ايصايحي
زنق  املدلن  املن6رة عمارة اي عق6بي 
ايطابق ايثايث ايشق  رقم 6 حجدة ، 

60000، حجدة ااملغرب
 CENTRE ELOUAFAE

 DE FORMATION DES
CONDUCTEURS  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايقدس 

زنق  كفر قاسم رقم 5 ايطابق 
ايسفلي - 60000 حجدة املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

061 و.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تع ين  تم   2022 ماي   20 في  املؤرخ 
مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) مزيان 

هناء كمسير حح د
تبعا إلقاي  مسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 859.
Iو6

marrakech finance

CHABIBI
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
CHABIBI شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنيت 

بزنس س6نتر زنق  مسلم تجزئ  ب6كار 
ايطابق ايثايث شق  رقم  1 باب 
دكاي   - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و12615
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   17
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHABIBI
 MAISON : غرض ايشرك  بإلجاز

.D’HOTES
زنيت   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
بزنس س6نتر زنق  مسلم تجزئ  ب6كار 
باب  رقم  1  شق   ايثايث  ايطابق 

دكاي   - 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د شابراند داف د :  50 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
  : ايس دة ي6ران ان ماري جانين 
50 حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  داف د  شابراند  ايس د 
تاالن   212 0 شارع ب ن ديسين    26

فرنسا.
جانين  ماري  ان  ي6ران  ايس دة 
ب ن ديسين   شارع   26 عن6انه)ا) 

0 212 تاالن فرنسا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  داف د  شابراند  ايس د 
تاالن   212 0 شارع ب ن ديسين    26

فرنسا
جانين  ماري  ان  ي6ران  ايس دة 
ب ن ديسين   شارع   26 عن6انه)ا) 

0 212 تاالن فرنسا
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   06 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 85 6و1.
6 I

مكتب معيش  يلحسابات ح األستشارات ا ذبائ  

MIXICO ARABIA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

مكتب معيش  يلحسابات ح 
األستشارات ا ذبائ  

حي ايسالم بل6ك E  رقم 22 -- س دي 
سل مان ، 200 1، س دي سل مان 

املغرب
MIXICO ARABIA شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
و اقام  لاسمين 25  شارع يعق6ب 
املنص6ر - 000 1 ايقن طرة املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و5766.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي   09 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
  25 لاسمين  اقام   و  رقم  »مكتب 
 1 000  - املنص6ر  يعق6ب  شارع 
حاد  »تعاحن    إلى  املغرب«  ايقن طرة 
س دي   1 200  - رقم  1   ايدهب 

سل مان  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم و5766.
65I

CANOCAF SARL

MARSONS FOOD
إعالن متعدد ايقرارات

CANOCAF SARL
شارع ا ذيش امللكي زنق  ا خنساء 

رقم 7 ايطابق ايثاني رقم و0 
 NADOR ،62000 ،ايناظ6ر

MAROC
MARSONS FOOD  »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: تجزئ  
ايسعادة رقم  165 املطار  - - 

ايناظ6ر  املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
11و20.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 09 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
ا حـصص  تفـ6يت  على  املصادق  
املقررة  هب   شكل  على  االجتمـاعـ   
ايس د  بين   09/06/2022 بتاريخ 
ا حمداحي محمد، من جه  ح ايس د 
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ا حمداحي كريم من جه  أخرى.

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

مالئم  اينظام األسا�سي يلشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

لنص  ايذي   :7 ح   6 رقم  بند 
ا حمداحي  ايس د  ماللي:  على 

ايس دة  ح  حص )   700( محمد 

حص                                                                                                                                               )00و  جم ل   جكير 

اجتماع  ) ح أرناح صا ح  )00و حص  

اجتماع  )

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1181.

66I

CANOCAF SARL

PERLA NADOR
إعالن متعدد ايقرارات

CANOCAF SARL

شارع ا ذيش امللكي زنق  ا خنساء 

رقم 7 ايطابق ايثاني رقم و0 

 NADOR ،62000 ،ايناظ6ر

MAROC

PERLA NADOR »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 52، زنق  

126 تجزئ  سارة، حي عاريض  - 

62000 ايناظ6ر  املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.116 9

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 15 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تحدلث امللف ايقان6ني يلشرك  بعد 

حفاة ايشريك ح امل6افق  على تقاسم 

األسهم بين ايشركاء

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تع ين مسير جدلد يلشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

ايذي لنص على   :7 ح   6 بند رقم 
ماللي: ب6جمع  عل6ش )167 حص )، 
عل6ش  )167 حص )،  اعزيل عائش  
مج د  عل6ش  حص )،  )و8  جمال 
و8   ( ل6سف  عل6ش  حص )،  )و8 
حص )،  )و8  عمر  عل6ش  حص )، 
شرحد حده6م )62 حص )، ايعثماني 
كنزة  عل6ش  حص )،   62( ايسعدل  
  2( خدلج   عل6ش  حص )،    2(
)2  حص )،  عل6ش يط ف   حص )، 
عل6ش  حص )،    2( ايهام  عل6ش 

اسراء )2  حص )
على  لنص  ايذي  رقم  1:  بند 
ايشرك   أسهم  اقتسام  بعد  ماللي: 
تع ين  ايعم6م    ا ذمع ات  قررت 
ايس د عل6ش جمال ملدة غير محددة 
املنتدب  ايعض6  ايشريك  حفاة  بعد 

ايسابق ايس د عل6ش محمد
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1182.
67I

FIDICONSIM

SANICARL ساني كارل
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

FIDICONSIM
 BD DRISS EH HARTI CD

 CASABLANCA  846 ، 20452،
CASABLANCA MAROC

ساني كارل SANICARL  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : 26 شارع 
مرس ايسلطان ايطابق األحل شق  
و  - ايدار ايب ضاء املغرب  - 20000 

ايدار ايب ضاء  املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و  1  .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 
SANICARL  شرك  جات  ساني كارل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

 100.000 رأسمايها  مبلغ  اي6ح د 

 26 اإلجتماعي  درهم حعن6ان مقرها 
األحل  ايطابق  ايسلطان  شارع مرس 

 - املغرب   ايدار ايب ضاء   - و   شق  

20000 ايدار ايب ضاء  املغرب نت ج  

ينت ج  يعدم ايشغل ..

ح عين:

ح  م6رغاتي  فاطم     ايس د)ة) 

عن6انه)ا) ايدار ايب ضاء 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

شارع  حفي   2022 ل6ن 6  بتاريخ  0 

شق   األحل  ايطابق  ايسلطان  مرس 

و  - ايدار ايب ضاء املغرب . - 20000 

ايدار ايب ضاء املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  0  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 800297.

68I

NKH CONSULTING SARL

T&A DELICE (OSRA HOME(
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

  (T&A DELICE (OSRA HOME

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم  6 

تجزئ  املستقبل حي حاد ايدهب  

تمارة تمارة 12000 تمارة املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

87  و1018/1.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تم تع ين   2022 أبريل   29 املؤرخ في 

مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) طنين 

ام ن  كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   17 بتاريخ  بتمارة   االبتدائ   

2022 تحت رقم 8120.

69I

NKH CONSULTING SARL

T  
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
  (T&A DELICE (OSRA HOME 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم  6 
تجزئ  املستقبل حي حاد ايدهب 

تمارة 12000 تمارة املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
87  و1018/1.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   29 في  املؤرخ 

املصادق  على :
طنين  أم ن   )ة)  ايس د  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص    1.000
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    1.000
يسرى يكحال بتاريخ 29 أبريل 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ماي   17 بتاريخ  بتمارة   االبتدائ   

2022 تحت رقم 8120.

70I

مكتب معيش  يلحسابات ح األستشارات ا ذبائ  

SOFWAY TRANS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

مكتب معيش  يلحسابات ح 
األستشارات ا ذبائ  

حي ايسالم بل6ك E  رقم 22 -- س دي 
سل مان ، 200 1، س دي سل مان 

املغرب
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SOFWAY TRANS شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

و0 اقام  لاسمين 25 شارع يعق6ب 

املنص6ر - 000 1 ايقن طرة املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و7 57.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ في 1و غشت 2021 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

 25 لاسمين  اقام   و0  رقم  »مكتب 

 1 000  - املنص6ر  يعق6ب  شارع 

»تجزئ  جل ل  إلى  ايقن طرة املغرب« 
ايتازي 02 رقم 6و1 - 200 1 س دي 

سل مان  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 05 بتاريخ  بايقن طرة   االبتدائ   

شتنبر 2021 تحت رقم و7 57.

71I

إئتمان   اي6اح 

OPENMIND-DESIGN
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

إئتمان   اي6اح 

2 زنق  ا حري  ، 52000، ايرش دل  

املغرب

OPENMIND-DESIGN شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

الت م6حى ح علي  ا خنك -  5202 

ايرش دل  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

160 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPENMIND-DESIGN
استغالل   : غرض ايشرك  بإلجاز 
مطبع   ح عمل    ايزخرف  ح االشهار.

قصر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 5202  - ا خنك  الت م6حى ح علي  

ايرش دل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عبد ايعزيز محف6ظي :  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص .
ايس د املهدي عبد ا حك م :  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
محف6ظي  ايعزيز  عبد  ايس د 
عين  تجزئ    177 رقم  عن6انه)ا) 
ايعاطي 2  52000 ايرش دل  املغرب.

ا حك م  عبد  املهدي  ايس د 
ايفالح   تجزئ   و28  رقم  عن6انه)ا) 

02 52000 ايرش دل  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
محف6ظي  ايعزيز  عبد  ايس د 
عين  تجزئ    177 رقم  عن6انه)ا) 
ايعاطي 2  52000 ايرش دل  املغرب

ا حك م  عبد  املهدي  ايس د 
ايفالح   تجزئ   و28  رقم  عن6انه)ا) 

02 52000 ايرش دل  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 778.
72I

جة امل6ثق  بشرى اينازري
َ
دل6ان االستا

 PHARMACIE AL AMALA »
« SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

جة امل6ثق  بشرى 
َ
دل6ان االستا

اينازري
شارع عبد امل6من، إقام  اينخ ل 
و، ايطابق األحل، ايشق  رقم 2 ، 

28810، املحمدل  املغرب
 PHARMACIE AL AMALA » SARL

» شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي بارك 51 

اقام  ا حدلق  و - 28800 املحمدل  
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
29071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2021 ل6ي 6ز   1 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE AL AMALA SARL

ب ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
حشبه  ايص دالن    املنتجات 

ايص دالن   حا حم   .
 51 بارك   : عن6ان املقر االجتماعي 
اقام  ا حدلق  و - 28800 املحمدل  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
00.000و  مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة ك6ثر يفرع :  70 .1 حص  

بق م  7.000 1 درهم يلحص  .
0و1.5    : برا�سي  جهان  ايس دة 
درهم  000.و15  بق م   حص  

يلحص .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  يفرع  ك6ثر  ايس دة 
شق   و  طابق  ايبحر  ج6هرة  اقام  
ب6زن ق   072و1  املنص6ري    8ف 

املغرب.
عن6انه)ا)  برا�سي  جهان  ايس دة 
9 زنق  ايقن طرة ب6ي6  20 20 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  يفرع  ك6ثر  ايس دة 
شق   و  طابق  ايبحر  ج6هرة  اقام  
ب6زن ق   072و1  املنص6ري    8ف 

املغرب
عن6انه)ا)  برا�سي  جهان  ايس دة 
9 زنق  ايقن طرة ب6ي6  20 20 ايدار 

ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  باملحمدل    االبتدائ   

أكت6بر 2021 تحت رقم  217.

Iو7

SKILL CENTER

SKILL CENTER
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

SKILL CENTER
- ايدار ايب ضاء املغرب - ايدار 

ايب ضاء املغرب، 00و20، 
CASABLANCA MAROC

SKILL CENTER شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي و1 زنق  
أحمد املذاتي إقام  يزايب ايطابق 
1 رقم 8 - 00و20 ايدار ايب ضاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1 و6 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   05
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 SKILL  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.CENTER
غرض ايشرك  بإلجاز : استشارات 

ايتس ير.
زنق   و1   : عن6ان املقر االجتماعي 
ايطابق  يزايب  إقام   املذاتي  أحمد 
ايب ضاء  ايدار  00و20   -  8 رقم   1

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د أنيس يعزحزي :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

 BAHJI ICHRAK :  500 ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د أنيس يعزحزي عن6انه)ا) و 
زنق  ب ير ف6ند طابق 2 شق  25 زاحي  

ايدار   20200 س  عمارة  س6اس6ن 

ايب ضاء املغرب.

 BAHJI ICHRAK ايس دة 

 SACRE COEUR و CITE عن6انه)ا) 

 KEUR GORGE N L 19 10600

.DAKKAR SENEGAL

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د أنيس يعزحزي عن6انه)ا) و 
زنق  ب ير ف6ند طابق 2 شق  25 زاحي  

ايدار   20200 س  عمارة  س6اس6ن 

ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827520.

7 I

CABINET OBILAT

ARGUMO
إعالن متعدد ايقرارات

CABINET OBILAT

و2 زنق  كارن6ط ، 90000، طنج  

املغرب

ARGUMO »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: منطق  

ايصناع   اجزنالا ، ايقطع  رقم 

170 ، طريق ايرباط - 90000 طنج  

املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و5077.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
اتخاج  تم   2022 ماي   18 في  املؤرخ 

ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
ماللي: قرر املساهم اي6ح د نقل املقر 
اٱلسا�سي يلشرك  من عن6انه ايسابق 
ايصناع    منطق   طنج   في  اي6اقع 
اجزنالا ، ايقطع  رقم و19 ، في نفس 
املدلن  طنج  إلى منطق  ايصناع   
طريق   ،  170 ايقطع  رقم   ، اجزنالا 
تعدلل  تم  جيك   على  حبناًء  ايرباط 
املادة  من ايقان6ن اٱلسا�سي يلشرك 

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
قرر املساهم اي6ح د زيادة رأس املال 
درهم   1،500،000.00 من  ييرتفع 
درهم من خالل   4،000،000.00 إلى 

دمج األرباح املحتجزة.     
 يذيك تقرر تعدلل املادتين 6 ح 7 

من اينظام األسا�سي حايتي 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
لقع املقر اٱلسا�سي يلشرك  في املنطق  
رقم  ايقطع    ، اجزنالا  ايصناع   

170  طنج 
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي:       
منير  ايس د  اي6ح د  املساهم  قدم 
اينح6  على  املساهمات  ي م6ري 
 1،500،000.00 نقدا  ايتالي:       
األرباح  بتضمين  درهم       
درهم                                    2،500،000.00 املحتجزة 
أربع  ماللين درهم  ما مجم6عه  أي 

4،000،000.00 درهم
بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي:          
لبلغ رأس مال ايشرك  أربع  ماللين 
حهي  درهم.   (4،000،000.00(
 ( 0.000( أيف  أربعين  إلى  مقسم  
 100( درهم  مائ   بق م   سهم 
، مدف6ع  بايكامل  يكل سهم  درهم) 
يلمساهم  بايكامل  حمخصص  
  0000 اي6ح د: ايس د منير ي م6ري 

سهم
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   01 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 280 25.
75I

QUALICIA EXPERTISE

DISKIDS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

QUALICIA EXPERTISE

 Rue FARHAT HACHAD,2ème

 Etage APPT N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

DISKIDS شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة )في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي إقام  

أحرك دي حي راسين 2  زنق  ب6ان 

دح ج6غ ايطابق األر�سي - 20250 

ايدارايب ضاء املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.126011

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل  0و  املؤرخ في 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

 10.000 رأسمايها  مبلغ    DISKIDS

درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي إقام  
ب6ان  زنق     2 راسين  حي  أحرك دي 

 20250  - األر�سي  ايطابق  ج6غ  دح 

ايدارايب ضاء املغرب نت ج  ل : األزم  

ايصح   ك6ف د 19.

ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

 20250  - 26,شارع املسيرة ا خضراء 

ايدارايب ضاء املغرب. 

ح عين:

ح  منتاك  حافظ   ايس د)ة) 

ج  بل6ك  راق    إقام   عن6انه)ا) 
س دي  و0  طابق   07 رقم   05 عمارة 

معرحف 20280 ايدارايب ضاء املغرب 

كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 08 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 826890.

76I

Go Consulting Services

ادريس مدكوك
فسخ عقد تس ير حر ألصل تجاري 

)األشخاص ايطب ع 6ن)

فسخ عقد تس ير حر ألصل تجاري

ادريس مدك6ك

 18 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

2022  تم فسخ عقد ايتس ير  مارس 

ايس د)ة)  طرف  من  امل6قع  ا حر 

مايك)ة)  )بصفته)ا)  ادريس مدك6ك 

يألصل ايتجاري) ا حامل)ة) يلبطاق  

  BE 022وو اي6طن   يلتعريف رقم  

ايقاطن)ة) بايعن6ان درب ا ذران زنق  
و رقم  1 ايب ضاء - - ايدار ايب ضاء 

عبداي6احد    حايس د)ة)  املغرب 

حرا  مسير)ة)  )بصفته)ا)  فاتح 

اي6طن    يلبطاق   ا حامل)ة)  )ة))  

ايقاطن)ة)   Y2191و يلتعريف رقم  
رقم   5 س  املعم6رة  حي  بايعن6ان 

تمارة املغرب حاملسذل   -  - تمارة     

بايسذل ايتجاري باملحكم  ايتجاري  

بمراكش تحت  عدد 8و1251 .

77I

sofoget

 LE CONTINENTAL SEA

PALACE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 LE CONTINENTAL SEA PALACE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  ايقن طرة 

مهدل   محل رقم 1-2-و- -8-7-6-5 

- 000 1  ايقن طرة  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

65721
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 LE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONTINENTAL SEA PALACE
ح  مقهى   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مطعم.
عن6ان املقر االجتماعي :  ايقن طرة 
مهدل   محل رقم 1-2-3-4-5-6-7-8 

- 000 1  ايقن طرة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د  محمد ايسريفي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 1000  : محمد ايسريفي  ايس د  

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د  محمد ايسريفي عن6انه)ا)  
ايقن طرة  000 1  ايقن طرة  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د  محمد ايسريفي عن6انه)ا)  
ايقن طرة  000 1  ايقن طرة  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 91755.
78I

afaqconseil

TOUCHANDGLASS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
Touchandglass شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنيت 
ب 6زنيس سانتر طريق مسلم تجزئ  
ب6كار ايطابق و ايشق  رقم  1 باب 
دكاي  مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   09
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Touchandglass
غرض ايشرك  بإلجاز : -1تاجر

يالستيراد  حس ط  أح  -2تاجر 
حايتصدلر.

زنيت   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ب 6زنيس سانتر طريق مسلم تجزئ  
باب  ايشق  رقم  1  و  ب6كار ايطابق 
مراكش    0000  - مراكش  دكاي  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د لاسين اسك6سات :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
اسك6سات  لاسين  ايس د 
و10  رقم  ب6عكاز بل6ك    عن6انه)ا) 
  0000 مراكش  املحام د  مكرر 

مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

اسك6سات  لاسين  ايس د 
و10  رقم  ب6عكاز بل6ك    عن6انه)ا) 
مكرر املحام د مراكش ب6عكاز بل6ك 
مكرر املحام د مراكش  و10  رقم    

مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   09 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6610و1.

79I

global audit partners

PALM EDU
تع ين أعضاء مجلس اإلدارة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
PALM EDU »شرك   املساهم «

حعن6ان مقرها االجتماعي: 279-277 
شارع ايزرقط6ني - - ايدار ايب ظاء 

املغرب.
»تع ين أعضاء مجلس اإلدارة«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
08657و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 1و ماي 2022

تقرر تع ين أعضاء مجلس اإلدارة 
خالل ايسن6ات املاي   ايتاي  : 

2022 -
- و202
202  -
2025 -
2026 -
2027 -

األشخاص ايطب ع 6ن: 
بنجرفي  حسن  ايس د)ة) 
االدارة  مجلس  عض6  بصفته)ا) 
حدائق   1 0 ب:  عن6انه)ا)  حايكائن 
ايب ظاء  ايدار   - ب6عزة  دار  املح ط 

املغرب
األشخاص املعن6ي6ن: 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و0  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 826191.

80I

FLASH ECONOMIE

RABANOV 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 RABANOV شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 0و 

ايشق  8 زنق  م6الي احمد ي6ك لي 

حسان  - 10000 ايرباط املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

وو1609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RABANOV

أعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مختلف  يلبناء من إنشاءات ايهندس  

املدن   ، ايكهرباء ايعام  ،

 املساحات ا خضراء.

ايتجار حاالستيراد حايتصدلر..

عن6ان املقر االجتماعي : عمارة 0و 
زنق  م6الي احمد ي6ك لي   8 ايشق  

حسان  - 10000 ايرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايقدحري:   ايلط ف  عبد  ايس د 

درهم   100 بق م   حص    1.000

يلحص  .



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022)الجريدة الرسمية   12314

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايقدحري  ايلط ف  عبد  ايس د 

عن6انه)ا) مركز م6الي ب6عزة  000 5 

خن فرة املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايقدحري  ايلط ف  عبد  ايس د 

عن6انه)ا) مركز م6الي ب6عزة  000 5 

خن فرة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   09 بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم 5 51.

81I

FLASH ECONOMIE

SMYL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

SMYL

 شرك  جات مسؤحي   محدحدة

رأسمايها: 8500 9.  درهم

 مقرها اإلجتماعي: إقام  سكن 

ا حمد،عمارة ب ايطابق ايسفلي 

زنق  ابن املعتز ح زنق  ك6مب ين 

بلف دلر -  ايدار ايب ضاء

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

559 5و

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ بتاريخ  18 أبريل 2022 قرر ما 

للي

يلشرك   االجتماعي  املقر  تح6يل   

اقام     8 ايشق  رقم  و  املكتب  إلى  

ايثاني  ايطابق    5 ا ذراح  ج6هرة 

زنق  اب6 عمر ايعالء   بلفدلر -  ايدار 

ايب ضاء

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828217

82I

FLASH ECONOMIE

TROUK INVEST
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

TROUK INVEST

 شرك  جات مسؤحي   محدحدة

  مقرها اإلجتماعي: شارع حسن 2 
رقم 1/  1 -  ايداخل 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

21857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   16

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة

TROUK INVEST:تسم   

ايشرك 

استئجار   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايق6ارب جات املحركات أح غير اآلي   

أح ايشراع   مع ربان أح بدحنه ، حتأجير 

األش اء  أح  حامل6اد  امللحقات  جم ع 

حاإلشراف  حايتدريب   ، ايصل   جات 

األنشط   أن6اع  جم ع  حكذيك   ،

ايغ6ص  نشاط  ؛  األخرى  ايبحري  

تحت املاء حايتدريب حاإلشراف ؛

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
حسن 2 رقم   1/1 - ايداخل 

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن 

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك : 

درهم، مقسم الى 1000 حص  بق م  

100 درهم

حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك 

ايك6ني محمد علي 

اعمار احمد محم6د

ا حاجي رب ع 

اسندلن6 طفاريس ي6زيس

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  ايذهب  ب6ادي  االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 2022/  10

Iو8

FLASH ECONOMIE

 NEGO TRUCK PIECES
AUTO- POILOURD

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حل شرك 

 NEGO TRUCK PIECES AUTO-
  POILOURD SARL

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  
رأسمايها 20.000.00 درهم

مقرها االجتماعي يه6احرة 2 تجزئ  
اال ن6ار س دي رحال برش د

5و96   رقم  ايتجاري  ايسذل 
برش د

غير  ايعام  ا ذمع  ملداحالت  تبعا 
ايعادي املنعقد بتاريخ 21/10/2019، 
ب6شب ك   ايس د  حرث   قرر  ح ت 

ايتهامي مسيرايقان6ني يشرك    
 NEGO TRUCK PIECES AUTO 

POILOURD SARL
ايس د هشام ب6شب ك  -  
ايس د نج ب ب6شب ك -
ايس دة ن6رة ب6شب ك -

ايس دة صف   ايكرزاحي-
ما للي :

ب6شب ك   ايس د  حفاة  اثبات   -
ايتهامي

- ايتصف   املسبق  يلشرك  
ايس د ب6شب ك  نج ب   تع ين    -

كمصفي يلشرك . 
- تحدلد املقر االجتماعي يلتصف   
ن6ار س دي  اال  تجزئ    2 يه6احرة 

رحال برش د.
- إعطاء ايصالح ات.

اإللداع ايقان6ني تم بكتاب  ضبط 
بتاريخ  ببرش د  ايتجاري   املحكم  

11/2019/و1  تحت رقم 060و
ملخص قصد اينشر

8 I

FLASH ECONOMIE

ROXAR ENERGY
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

ROXAR ENERGY
شرك  جات مسؤحي   محدحدة، 

رأسمايها 10.000 درهم

رقم  ،  أسطا،  ايرئيس:  املقر 
شارع ايشفشاحني، كلم 8.5، املنطق  

ايصناع   ايبرن6�سي ايدارايب ضاء
     88.007 ايتجاري عدد  ايسذل 
-  ايتعريف ايضريبي رقم 8527699  
 : يلمقاحي   امل6حد  ايتعريف 

1و70000و 02699
ايزيادة في رأسمال ايشرك 

 ،2022 ماي   16 بتاريخ  أحال:  
»رحكسار  شرك   في  ايشركاء  قرر 
ايزيادة في رأسمال ايشرك   إلنرجي«  
بمبلغ 990.000 درهم ينقله من مبلغ  
 1.000.000 درهم إلى مبلغ   10.000
درهم عن طريق إصدار 9.900 حص  
جدلدة بق م  إسم   قدرها 100.00 
محررة  اي6احدة،  يلحص   درهم 
بايكامل عن طريق مقاصاتها بدل6ن 
ايفرق من خالل  مكتتب  عن طريق 
ا حق ايتفض لي يإلكتتاب ايكلي من 

طرف شرك  إلكس6ر.
ايفصلين  تعدلل  تم  عل ه،  حبناء 
من اينظام األسا�سي يلشرك .  ح7   6
ايشرك   رأسمال  أصبح  حبايتالي 
درهم  مبلغ1.000.000   في  محددا 
فئ   من  حص     10.000 إلى  م6زع 

100.00 درهم يلحص  اي6احدة.
ايقان6ني  اإللداع  تم   : ثان ا 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بكتاب  
بايدارايب ضاء بتاريخ  1 ل6ن 6 2022 

تحت عدد 827720.
يلخالص  حايتذكير

املسير

85I

FLASH ECONOMIE

LA CASA SIN GLUTEN
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 LA CASA SIN GLUTEN

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
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 جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10  شارع 

ايزرقط6ني اقام  حماد ايشق  01 - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و715 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 LA  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASA SIN GLUTEN

تصن ع   -  : غرض ايشرك  بإلجاز 

منتجات  حتصدلر  حاستيراد  حتعبئ  

املخابز حاملعكرحن  حامل6اد ايغذائ   ؛
-مم6ن

-تقدلم ايطعام؛.

  10  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

شارع ايزرقط6ني اقام  حماد ايشق  

01 - 20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

100 حص     : ايس دة هند برادة 

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

1و  ايس دة هند برادة عن6انه)ا) 

ايبستان بن عب د دار ب6عزة    تجزئ  

27182 اين6اصر املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

1و  ايس دة هند برادة عن6انه)ا) 

ايبستان بن عب د دار ب6عزة    تجزئ  

27182 اين6اصر املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 21099.
86I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 INTERNATIONAL
 TECHNOLOGY SERVICES

.S.A
شرك  املساهم 

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

 INTERNATIONAL
.TECHNOLOGY SERVICES S.A
شرك  مساهم  رأسمايها محدد في 

1.000.000,00 درهما
املقر االجتماعي :  10 شارع عبد 
امل6من، ايطابق ايسادس، ايدار 

ايب ضاء
ايسذل ايتجاري رقم: 17و 29

 IF N°14474268 ICE:
70000062 و00191

بمقت�سى محضر اجتماع مجلس 
مارس   01 بتاريخ  املنعقد  االدارة 

2120 تقرر ما للي:
االجتماعي  املقر  نقل   -
يلشرك  من  10 شارع عبد امل6من، 
الى  ايب ضاء  ايدار  ايسابع،  ايطابق 
ايطابق  امل6من،  عبد  شارع   10 

ايسادس، ايدار ايب ضاء.
ا ذمع  محضر  بمقت�سى   -
 20 بتاريخ  املنعقد  ايعام االستثنائي 

ماي 2120 تقرر ما للي:
املقر  نقل  على  املصادق    -
شارع  من  10  يلشرك   االجتماعي 
ايدار  ايسابع،  ايطابق  امل6من،  عبد 
الى  10 شارع عبد امل6من،  ايب ضاء 

ايطابق ايسادس، ايدار ايب ضاء.
من  ايفصل    تح ين   -

اينظام األسا�سي. 

األسا�سي  اينظام  اعتماد   -

ا ذدلد.

بايسذل  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   املحكم   يدى  ايتجاري 

 8278 8 تحت عدد  بايدار ايب ضاء 

بتاريخ 16 ل6ن 6 2022.
ملخص قصد اينشر

87I

global audit partners

PALMAGRI
شرك  املساهم 
استدراك خطٍإ

با ذريدة  حقع  خطٍإ  استدراك 
ايرسم  

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
PALMAGRI شرك  املساهم 

277- حعن6ان مقرها اإلجتماعي   
279 شارع ايزرقط6ني - 20050 ايدار 

ايب ظاء املغرب.
با ذريدة  حقع  خطٍإ  إستدراك   
ايرسم   عدد 5720 بتاريخ 15 ل6ن 6 

.2022
بمقتظى ا ذمع ايعام    : بدال من 
اإلستثنائي املؤرخ في و ل6ن 6 2022

ايعام  ا ذمع  بمقتظى    : لقرأ 
اإلستثنائي املؤرخ في 1و ماي 2022

ايباقي بدحن تغ ير.
88I

DAR ALKHIBRA

CHASETIN MINING
إعالن متعدد ايقرارات

DAR ALKHIBRA
 BD ABDELMOUMEN ، 100

20000، CASABLANCA MAROC
CHASETIN MINING »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: 61 شارع 
يال لاق6ت ناص   مصطفى املعاني   
مركز رياض رقم 85 ، ايطابق ايثاني - 

20000  ايدار ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
565و27.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في و0 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
ايشرك    حصص  من   100% ب ع 
)200100 حص ) من طرف ايشريك 

يلشرك   املرب6ح  ايس د  ح6  اي6ح د 
 MERIJA MINING

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
من  املرب6ح  ايس د  ح6  استقاي  

مهامه كمدلر يلشرك 
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
مدلرا  ايتازي  حسن  ايس د  تع ين 

يلشرك  ملدة غير محددة
على  لنص  ايذي  رقم  :  قرار 
ماللي: إعادة ص اغ  اينظام األسا�سي 
اي6ح د  املساهم  قبل  من  يلشرك  

 MERIJA MINING ا ذدلد
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1-33 رقم  بند 
ماللي: إعادة ص اغ  اينظام األسا�سي 
اي6ح د  املساهم  قبل  من  يلشرك  

 MERIJA MINING ا ذدلد
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  8 828.

89I

FIDUCIAIRE REBANI

 SOCIETE DUBAI INSTITUT
 OF AVIATION AND
TOURISME PRIVATE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14
 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE DUBAI INSTITUT OF
 AVIATION AND TOURISME
PRIVATE شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي إقام  
أطلس ب ايطابق ا خامس زنق  

حسين بن علي م ج مكناس - 50000 
مكناس املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 1819
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بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ في 01 ل6ن 6 2021 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

ا خامس  ايطابق  ب  أطلس  »إقام  

 - زنق  حسين بن علي م ج مكناس 

 12« إلى  املغرب«  مكناس   50000

م ج مكناس   9 زنق  ايقن طرة شق  

- 50000 مكناس  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  2 غشت  ايتجاري  بمكناس  

2021 تحت رقم 860و.

90I

FUDIMAITRISE HAMID

STE DALICIM SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

FUDIMAITRISE HAMID

 RUE IBN BATOUTA 88

 KHEMISSET ، 15000،

KHEMISSET MAROC

STE DALICIM SARL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 

188 حي ايداي   ت فلت  - 00 15 

ا خميسات املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.25269

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تح6يل   تم    2022 ماي   10 املؤرخ في 

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

 - ت فلت   ايداي    حي   188 »رقم 

00 15 ا خميسات املغرب« إلى »رقم 

 15 00  - ت فلت  ايداي    حي  1و9 

ا خميسات  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 11 بتاريخ  با خميسات   االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 271.

91I

FUDIMAITRISE HAMID

BAHLOUL CASH
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FUDIMAITRISE HAMID

 RUE IBN BATOUTA 88

 KHEMISSET ، 15000،

KHEMISSET MAROC

BAHLOUL CASH شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايرشاد 

م 09 رقم  6و9 ت فلت - 00 15 

ا خميسات املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   18

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAHLOUL CASH

صرف   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االم6ال.

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 - ت فلت  رقم  6و9   09 م  ايرشاد 

00 15 ا خميسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د بهل6ل محات  :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د  ح6يدك حي د :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د بهل6ل محات  عن6انه)ا) حي 
اينهض  01 رقم 102 ت فلت  00 15 

ا خميسات املغرب.

عن6انه)ا)  حي د  ايس د  ح6يدك 
رقم   2 حي االمل شارع كلم ما سكام 
00 15 ا خميسات   5 بيس ت فلت  

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د بهل6ل محات  عن6انه)ا) حي 
 15 00 ت فلت   102 01 رقم  اينهض  

ا خميسات املغرب
عن6انه)ا)  حي د  ايس د  ح6يدك 
رقم   2 حي االمل شارع كلم ما سكام 
00 15 ا خميسات   5 بيس ت فلت  

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  االبتدائ   بت فلت  

2022 تحت رقم  و .
92I

trainning office and accounting advice

 LUX STORES ET TENTES
L.S.T

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik , 5
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
 LUX STORES ET TENTES L.S.T

شرك  جات مسؤحي   محدحدة
 جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 5  شارع 
1 ايطابق 2 ايشق  و طريق ا خير 
ايبرن6�سي  - 20600 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.508625

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 25 أكت6بر 2021 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
و  ايشق    2 ايطابق   1 شارع    5«
طريق ا خير ايبرن6�سي  - 20600 ايدار 
زنق   15و   « إلى  املغرب«  ايب ضاء 
 - ستراسب6رغ ايطابق ايسفلي متجر 

20800 ايدار ايب ضاء  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 9 8277.

Iو9

MOUSSAOUI HAJJI

INBOX LOGISTICS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 INBOX LOGISTICS

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الي  لاق6ت ح زنق  ايعرعار  عمارة 9 
إقام  جاييز ايطابق ايرابع شق  17, 
ايدارايب ضاء - 20000 ايدارايب ضاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5  801
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   06
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 INBOX : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.LOGISTICS
غرض ايشرك  بإلجاز : ا خدمات 

ايل6جست   
اينقل ايبري املحلي حايدحلي بجم ع 
حايبضائع  املنتجات  حجم ع  أشكايه 

حامل6اد ن اب  عنا حن اب  عن ايغير 
ايتخزين

االرساي ات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 9 الي  لاق6ت ح زنق  ايعرعار  عمارة 
 ,17 إقام  جاييز ايطابق ايرابع شق  
20000 ايدارايب ضاء  ايدارايب ضاء - 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

500 حص     : ايس د عل6ان زهير 

بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ايس د اي6ردمي�سي حسن 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د عل6ان زهير عن6انه)ا) زنق  
11 درب غلف ايدارايب ضاء  6و رقم 

20000 ايدارايب ضاء املغرب.

حسن  اي6ردمي�سي  ايس د 

ب6ردح  شارع   68 عن6انه)ا) 

ايدارايب ضاء   20000 ايدارايب ضاء  

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د عل6ان زهير عن6انه)ا) زنق  
11 درب غلف ايدارايب ضاء  6و رقم 

20000 ايدارايب ضاء املغرب

حسن  اي6ردمي�سي  ايس د 

ب6ردح  شارع   68 عن6انه)ا) 

ايدارايب ضاء   20000 ايدارايب ضاء  

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

0و  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم -.

9 I

EQUIPEMENTS DE MANUTENTION TANJI

 EQUIPEMENTS DE
MANUTENTION TANJI
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 EQUIPEMENTS DE

MANUTENTION TANJI

 Bd D’Anfa Etg N° 09 Appt ,96

 N° 91 Résidence le Printemps

 D’Anfa –Casablanca ، 25000،

CASABLANCA MAROC

 EQUIPEMENTS DE

 MANUTENTION TANJI

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
أنفا ايطابق رقم 09 شق  رقم 91  

إقام   رب ع أنفا ايدار ايب ضاء - 
20000 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 71 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
متب6ع   ايشرك   تسم   
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 EQUIPEMENTS DE  : تسم تها 

.MANUTENTION TANJI
 ، شراء    : غرض ايشرك  بإلجاز 
ب ع ،تأجير ،إصالح حص ان  ايرافعات 
ايش6ك   حاآلالت حمعدات املناحي  في 
حمعدات ايرفع حاإلمدادات  املخازن  

ايصناع  .
 96  : االجتماعي  املقر  عن6ان 
09 شق  رقم  شارع أنفا ايطابق رقم 
91  إقام   رب ع أنفا ايدار ايب ضاء - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د أمبارك ايطنجي :  50 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حص    50   : ايس د معاد يطنجي 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د أمبارك ايطنجي عن6انه)ا)  
عين ايسبع  كم 84،000   111 طريق 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
عن6انه)ا)   يطنجي  معاد  ايس د 
عين ايسبع  كم 84،000   111 طريق 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د أمبارك ايطنجي عن6انه)ا)  
عين ايسبع  كم 84،000   111 طريق 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب
عن6انه)ا)   يطنجي  معاد  ايس د 
عين ايسبع  كم 84،000   111 طريق 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828299.

95I

TR-GESTION

*BR SAHARA TRAV*  ب ر 
صحرا تراف

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
*BR SAHARA TRAV*  ب ر 

صحرا تراف شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
اينصر املستقبل شارع طارق بن زياد 
بنال  رقم ب تمارة - 12000 تمارة 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و661و1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 BR*  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
SAHARA TRAV*  ب ر صحرا تراف.

مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
أعمال متن6ع  أح اعمال بناء.

تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
اينصر املستقبل شارع طارق بن زياد 
تمارة   12000  - تمارة  رقم ب  بنال  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 500   : ايس د الت م6ي د رش د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ابراه م  مسك6ر  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د الت م6ي د رش د عن6انه)ا) 
  5800 تنغير  امك6ن   قلع   ايب6ر 

تنغير املغرب.
ايس د مسك6ر ابراه م عن6انه)ا) 
تنغير    5800 إقدارن اكن 6ن تنغير 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د الت م6ي د رش د عن6انه)ا) 
  5800 تنغير  امك6ن   قلع   ايب6ر 

تنغير املغرب
ايس د مسك6ر ابراه م عن6انه)ا) 
تنغير    5800 إقدارن اكن 6ن تنغير 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بتمارة   االبتدائ   

2022 تحت رقم 67و8.
96I

CONSEILS EVERNAGE

ASJ CONSEIL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

ASJ CONSEIL شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  شارع 
عبد ايكريم ا خطابي. زنق  حسن 
بن مبارك. اقام  ا خطاب   عمارة 
ب ايطبق االحل ايرقم و مراكش . - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
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رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
9و1262

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   06
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 ASJ  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSEIL
مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

إدارة عمل ات ا خدم 
دراس  حتصم م م6اقع اي6يب أح 

غيرها.
شارع    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
حسن  زنق   ا خطابي.  ايكريم  عبد 
عمارة  ا خطاب    اقام   مبارك.  بن 
 -  . مراكش  و  ب ايطبق االحل ايرقم 

0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
950 حص     : ايس د بكاحي امين 

بق م  100 درهم يلحص  .
50 حص     : ايس د بكاحي مهدي 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  امين  بكاحي  ايس د 
تجزئ  لاسمن  رقم 9  املزحار مراكش 

0000  مراكش املغرب.
عن6انه)ا)  مهدي  بكاحي  ايس د 
تجزئ  لاسمن  رقم 9  املزحار مراكش 

0000  مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  امين  بكاحي  ايس د 
تجزئ  لاسمن  رقم 9  املزحار مراكش 

0000  مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   08 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6566و1.

97I

fiducinfo sarlau

KECHAMPI
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

KECHAMPI شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي »إمالل« 

ايكائن   بمزرع  انامر ا ذمعان 

جماع  ستي فاضم  ق ادة أحريك  

عماي  ا ح6ز  - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و6 126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   01

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KECHAMPI
مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

فالح   .

»إمالل«   : عن6ان املقر االجتماعي 

ا ذمعان  انامر  بمزرع   ايكائن   

أحريك   ق ادة  فاضم   ستي  جماع  

مراكش    0000  - ا ح6ز   عماي  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

  0.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

200 حص     : ايس دة بشارة مل اء 

بق م  100 درهم يلحص  .

 200   : محمد  اب6ركب   ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة بشارة مل اء عن6انه)ا) زنق  

 15 شق   المان  عمارة  ت6مرت  ابن 

جليز  0000  مراكش املغرب.

ايس د اب6ركب  محمد عن6انه)ا) 

و 1  اينخل    11 تجزئ  اك در ايشق  

0000  مراكش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة بشارة مل اء عن6انه)ا) زنق  

 15 شق   المان  عمارة  ت6مرت  ابن 

جليز  0000  مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6808و1.

98I

fiducinfo sarlau

SEULLE TANA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

SEULLE TANA شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم ب 1 اقام  فج6ة شارع حسن 

2 طريق ايص6يرة جليز  - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

126 59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEULLE TANA
ب ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

املالبس ا ذاهزة  بايتقس ط.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
اقام  فج6ة شارع حسن  رقم ب 1 
  0000  - جليز   ايص6يرة  طريق   2

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة بدا سهام :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  سهام  بدا  ايس دة 
تارك     507 رقم  املصم6دي  تجزئ  

0000  مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  سهام  بدا  ايس دة 
تارك     507 رقم  املصم6دي  تجزئ  

0000  مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم  680و1.

99I

ائتمان   ايشريفي مبارك

تيس ل 6ين ن ك6ص

STE TISSILIWIN-NEGOCE 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

ائتمان   ايشريفي مبارك
حي ايرجافاهلل بل6ك س ايزنق  05 
رقم و0 كلم م ، 81000، كلم م 

املعرب
 Ste تيس ل 6ين ن ك6ص
 TISSILIWIN-NEGOCE
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شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : شارع 
م6الي هشام قساري  زكريا رقم 11 - 

81000 كلم م املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
.2015

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر   2022 ماي  و1  في  املؤرخ 
 Ste ن ك6ص  تيس ل 6ين  حل 
شرك  جات   TISSILIWIN-NEGOCE
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   
 100.000 رأسمايها  مبلغ  اي6ح د 
درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
 11 م6الي هشام قساري  زكريا رقم 
- 81000 كلم م املغرب نت ج  يعذز 

مالي.
ح عين:

ح  ا ح ان  ايناجم   ايس د)ة) 
شارع عبدهللا بن حسالن  عن6انه)ا) 
اكادلر   80060 رقم     ايسالم  حي 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
بتاريخ و1 ماي 2022 حفي شارع م6الي 
هشام قساري  زكريا رقم 11 - 81000 

كلم م املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  االبتدائ   بكلم م  

2022 تحت رقم 1 2.
100I

BUREAU NAJAH

STE LNZ SECURITE SARL
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

BUREAU NAJAH
شارع األمير م6الي عبد هللا رقم 17 
ايع 6ن ، 70000، ايع 6ن املغرب

STE LNZ SECURITE SARL شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
مزحار رقم 26 ايع 6ن  - 70000 

ايع 6ن املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 21 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   16

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LNZ SECURITE SARL

أشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ا حراس   خدمات   - املتعددة  ايبناء 

حايتشذير حايتنظ ف - خدمات عام .

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 70000  - ايع 6ن    26 رقم  مزحار 

ايع 6ن املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس دة ي لى اعديس   

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  اعديس   ي لى  ايس دة 

اي6حدة  تجزئ   د  بل6ك   177 رقم 

ايع 6ن  70000 ايع 6ن املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  اعديس   ي لى  ايس دة 

اي6حدة  تجزئ   د  بل6ك   177 رقم 

ايع 6ن  70000 ايع 6ن املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1791.

101I

FITREC SARL.AU

BOUHACHEM TET
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

FITREC SARL.AU

 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،

93000، TETOUAN MAROC

BOUHACHEM TET شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع حاد 

سب6 حي ايسالحي رقم 5 تط6ان - 

000و9 تط6ان املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و1868.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع  تم   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال 

من  أي  درهم«   7.900.000«

 8.000.000« إلى  درهم«   100.000«

تقدلم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدل  أح ع ن  .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  بتاريخ  1  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم 82و1.

102I

le partenaire  fiscal

BATIASH
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

le partenaire  fiscal

9  شلرع عمر ا خطاب طابق و رقم 

6 عمارة ايبرك ، 90000، طنج  

املغرب

BATIASH  شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  شارع 

م6الي ل6سف,إقام  ايفتح 50 

ب,ايطابق 8 رقم و5,طنج  - 90000 

طنج  املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.98209
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 ن6نبر  املؤرخ في  2 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
BATIASH   مبلغ رأسمايها 100.000 
اإلجتماعي   مقرها  حعن6ان  درهم 
 50 شارع م6الي ل6سف,إقام  ايفتح 
ب,ايطابق 8 رقم و5,طنج  - 90000 
طنج  املغرب نت ج  ل : حل ايشرك  

،حتصف تها بطريق  حدل .
شارع  ب   ايتصف    مقر  حدد  ح 
 50 ايفتح  ل6سف,إقام   م6الي 
ب,ايطابق 8 رقم و5, - 90000 طنج  

املغرب. 
ح عين:

ايس د)ة) عبد ايرحمان   ا حن تي  
كثير,إقام   ابن  زنق   عن6انه)ا)  ح 
 90000 و5  1,رقم  بته6فن1,ايطابق 

طنج  املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   :  
 50 شارع م6الي ل6سف,إقام  ايفتح 

ب,ايطابق 8 رقم و5,طنج 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 770 25.
Iو10

ABRAJE ASSAFA

CAPITAL SAFAE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ABRAJE ASSAFA
الك6يين 25 س دي معرحف ، 
20520، ايدارايب ضاء املغرب
CAPITAL SAFAE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة 
جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  شارع 
عبدامل6من حشارع أن6ال إقام  عبد 
امل6من سانترايطابق 2 ايرقم و20  - 
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2 200 ايدارايب ضاء املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 51179

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تح6يل   تم    2022 ماي   10 املؤرخ في 

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

»زاحي  شارع عبدامل6من حشارع أن6ال 

 2 سانترايطابق  امل6من  عبد  إقام  

ايدارايب ضاء   200 2  - و20   ايرقم 

ايطابق   1 ـ   25 »الك6يين  إلى  املغرب« 

 - معرحف  ا حدلق  س دي  مست6ى 

20520 ايدارايب ضاء  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

و0  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 66 826.

10 I

ABRAJE ASSAFA

BALAMO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ABRAJE ASSAFA

الك6يين 25 س دي معرحف ، 

20520، ايدارايب ضاء املغرب

BALAMO شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  شارع 

عبدامل6من حشارع أن6ال إقام  عبد 

امل6من سانترايطابق 2 ايرقم و20  - 

2 200 ايدارايب ضاء املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و9228و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تح6يل   تم    2022 ماي   15 املؤرخ في 

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

»زاحي  شارع عبدامل6من حشارع أن6ال 

 2 سانترايطابق  امل6من  عبد  إقام  

ايدارايب ضاء   200 2  - و20   ايرقم 

ايطابق   2 ـ   25 »الك6يين  إلى  املغرب« 

 - معرحف  ا حدلق  س دي  مست6ى 

20520 ايدارايب ضاء  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

و0  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 70 826.

105I

ABRAJE ASSAFA

GREEN TOM
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ABRAJE ASSAFA

الك6يين 25 س دي معرحف ، 

20520، ايدارايب ضاء املغرب

GREEN TOM شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  شارع 

عبدامل6من حشارع أن6ال إقام  عبد 

امل6من سانترايطابق 2 ايرقم و20  - 

2 200 ايدارايب ضاء املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

2977و .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تح6يل   تم    2022 ماي   10 املؤرخ في 

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
»زاحي  شارع عبدامل6من حشارع أن6ال 

 2 سانترايطابق  امل6من  عبد  إقام  

ايدارايب ضاء   200 2  - و20   ايرقم 

ايطابق   1 ـ   25 »الك6يين  إلى  املغرب« 

 - معرحف  ا حدلق  س دي  مست6ى 

20520 ايدارايب ضاء  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

و0  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 67 826.

106I

ABRAJE ASSAFA

HOME EST
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ABRAJE ASSAFA

الك6يين 25 س دي معرحف ، 

20520، ايدارايب ضاء املغرب

HOME EST شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  شارع 
عبدامل6من حشارع أن6ال إقام  عبد 
امل6من سانترايطابق 2 ايرقم و20  - 

2 200 ايدارايب ضاء املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
7 21و .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي   10 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
»زاحي  شارع عبدامل6من حشارع أن6ال 
 2 سانترايطابق  امل6من  عبد  إقام  
ايدارايب ضاء   200 2  - و20   ايرقم 
ايطابق   2 ـ   25 »الك6يين  إلى  املغرب« 
 - معرحف  ا حدلق  س دي  مست6ى 

20520 ايدارايب ضاء  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و0  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 69 826.
107I

ABRAJE ASSAFA

M.D.S IAAMAR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ABRAJE ASSAFA
الك6يين 25 س دي معرحف ، 
20520، ايدارايب ضاء املغرب
M.D.S IAAMAR شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  شارع 
عبدامل6من حشارع أن6ال إقام  عبد 
امل6من سانترايطابق 2 ايرقم و20  - 

2 200 ايدارايب ضاء املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و 288 .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي   10 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
»زاحي  شارع عبدامل6من حشارع أن6ال 
 2 سانترايطابق  امل6من  عبد  إقام  
ايدارايب ضاء   200 2  - و20   ايرقم 
ايطابق   9 ـ   25 »الك6يين  إلى  املغرب« 
 - معرحف  ا حدلق  س دي  مست6ى 

20520 ايدارايب ضاء  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

و0  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 68 826.

108I

ADVARIUM   شرك

 CYBERSECURITY AS A

SERVICE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ADVARIUM   شرك

شق  رقم و. شارع اي6الء خلف حزارة 

األحقاف حايشؤحن اإلسالم   )بنال  

م نالا) رقم 8و. ، -، ايداخل  املغرب

 cybersecurity as a service

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  رقم 

و. شارع اي6الء خلف حزارة األحقاف 

حايشؤحن اإلسالم   )بنال  م نالا) 
رقم 8و. ايدحر األر�سي.  - - ايداخل  

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

21867

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.cybersecurity as a service

ايغرض   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

من ايشرك  ه6 ،

- ت6فير خدمات األمن ايس براني.

- حمال  املنظمات ضد ايهذمات 

ايس بران  .
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املعامالت  جم ع   ، أعم  حبشكل 
أح  حاملاي  ،  حايتجاري   ايصناع   
األحراق املاي   أح ايعقارات ، ايتي قد 
غير  أح  مباشر  بشكل  مرتبط   تك6ن 
مباشر بهدف ايشرك  أح من املحتمل 
حكذيك   ، أن تعزز تحق قه حتط6يره 
 ، أي مشارك  مباشرة أح غير مباشرة 
بأي شكل من األشكال. ، في ايشركات 
ايتي تسعى يتحق ق أهداف مماثل  أح 

جات صل ..
عن6ان املقر االجتماعي : شق  رقم 
خلف حزارة األحقاف  شارع اي6الء  و. 
م نالا)  )بنال   اإلسالم    حايشؤحن 
ايداخل    -  - ايدحر األر�سي.   8و.  رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 : اي6هاب  عبد  ايع6ني  ايس د 

1000 بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
اي6هاب  عبد  ايع6ني  ايس د 
عن6انه)ا) 11688. شارع سان جرمان 

508 م6ريال - م6ريال  كندا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
اي6هاب  عبد  ايع6ني  ايس د 
عن6انه)ا) 11688. شارع سان جرمان 

508 م6ريال - م6ريال كندا
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  
ل6ن 6 2022 تحت رقم 2022/و105.
109I

ف د بيست ك6نس لتين

EJ PISCA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ف د بيست ك6نس لتين
حي ايسعادة شارع م6الي اسماع ل 
زنق  بركان رقم 01 ايطابق االحل ، 

70000، ايع 6ن املغرب
EJ PISCA  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 

املح ط  بدحن رقم طرفال  - 70050 
طرفال  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5و18 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   2 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 EJ  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PISCA
غرض ايشرك  بإلجاز : شراء حب ع 
ص د  تجارة  حفي  با ذمل   األسماك 
األسماك بايتفص ل ، ايتجارة ايعام .
حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
املح ط  بدحن رقم طرفال  - 70050 

طرفال  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د املصطقى ج6اد 
درهم   100.000 بق م   حص  

يلحص .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د املصطقى ج6اد عن6انه)ا) 
دحار كاركاريا املعاشات اسفي 6000   

اسفي املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د اسام  ايعطاري عن6انه)ا) 
  70050 رقم   بدحن  املح ط   حي 

طرفال  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  0و  بتاريخ  بايع 6ن   االبتدائ   

2022 تحت رقم 1و15.
110I

ف د بيست ك6نس لتين

GALOLI FISH
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ف د بيست ك6نس لتين

حي ايسعادة شارع م6الي اسماع ل 
زنق  بركان رقم 01 ايطابق االحل ، 

70000، ايع 6ن املغرب

GALOLI FISH شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ا ذدلد 

بدحن رقم طرفال  - 70050 طرفال   

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 2069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GALOLI FISH

غرض ايشرك  بإلجاز : ب ع حشراء 

األسماك.

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 70050  - ا ذدلد بدحن رقم طرفال  

طرفال   املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 500   : ايعطاري   ايس د اسام  

حص  بق م  50.000 درهم يلحص  .

ايس د ل6سف كاي6لي :  500 حص  

بق م  50.000 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  كاي6لي  ل6سف  ايس د 

 11000 ملعشات  ايكراكري   دحار 

اسفي املغرب.

ايس د اسام  ايعطاري  عن6انه)ا) 

ايتاني     ا حسن  شارع  املح ط  حي 

70000 طرقال   املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د اسام  ايعطاري  عن6انه)ا) 

ايتاني   ا حسن  شارع  املح ط  حي 

70000 طرفال  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و1  بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1719.

111I

FIRST EXPERTISE

FIDUCIAIRE JERRARI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

FIRST EXPERTISE

 BD MOHAMMED V 658-و

 RESIDENCE ZINE EL MAHABA

 ،N°304 - 3ème  ETAGE، 20500

ايدار ايب ضاء املغرب

FIDUCIAIRE JERRARI شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 658-و 

شارع محمد ا خامس رقم 658-و 

ايطابق و رقم  0و - اقام  زين 

املحب  20500  ايدارايب ضاء 

املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.19707

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر   2019 دجنبر   27 في  املؤرخ 

جات مسؤحي   محدحدة  حل شرك  

 FIDUCIAIRE جات ايشريك اي6ح د 

 100.000 مبلغ رأسمايها    JERRARI

درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي -658

 658-3 و شارع محمد ا خامس رقم 
ايطابق و رقم  0و - اقام  زين املحب  

ايدارايب ضاء املغرب نت ج     20500

ل : نقص في امل6ارد املاي  .
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 658-3 ايتصف   ب  ح حدد مقر 
 658-3 رقم  ا خامس  محمد  شارع 
ايطابق و رقم  0و اقام  زين املحب  

20000 ايدارايب ضاء املغرب. 
ح عين:

ح  ا ذراري  ل6سف   ايس د)ة) 
رقم  مارس   2 شارع    8 عن6انه)ا) 
املغرب  ايدارايب ضاء  و2050   6

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
شارع محمد ا خامس رقم   658-3  :
3-658 ايطابق و رقم  0و اقام  زين 

املحب  ايدارايب ضاء-املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 08 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 826976.
112I

ISDM CONSULTING

BASMA VISION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تقل ص هدف ايشرك 

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

ايع 6ن املغرب
BASMA VISION  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها االجتماعي تجزئ  رقم 
2 شارع ايثاني ب6جدحر  - 71000 

ب6جدحر املغرب .
تقل ص هدف ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
65 6و

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم حذف   2022 ل6ن 6   15 املؤرخ في 
األنشط  ايتاي   من نشاط ايشرك  

ا حالي :
عن  املسؤحي    نظري,  فحص 

االنكسار حاملعدات ايبصري .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 2022/و178.

Iو11

ISDM CONSULTING

AL IMAM DAHBI PRIVEE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

ايع 6ن املغرب
AL IMAM DAHBI PRIVEE  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

االمل و رقم 29 ايع 6ن  - 70000 
ايع 6ن  املغرب 

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
 21 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   1 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 AL  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IMAM DAHBI PRIVEE
ايتعل  م   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ا خاص.
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 70000  - ايع 6ن    29 رقم  و  االمل 

ايع 6ن  املغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 999   : االت6لي   محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د م6الي ايذهبي خ6جاني  :  1 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  االت6لي   ايس د محمد 
ايع 6ن   املستقبل  تجزئ   رقم  0 

70000 ايع 6ن  املغرب .

خ6جاني  ايذهبي  م6الي  ايس د 
حي   67 رقم   27 زنق   عن6انه)ا) 
ايع 6ن    70000 ايع 6ن    02 اي6حدة 

املغرب .

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  عل   شت6كي   ايس دة 

 905 مارس بل6ك ي رقم   25 مدلن  

ايع 6ن  70000 ايع 6ن  املغرب 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1782/2022.

11 I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

IMIZGUE SMAHAN
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

 جات ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 OUARZAZATE DES SERVICES

JURIDIQUES ET FISCAUX

ايشق  2 ايطابق 2  رقم 1 و شارع 

املغرب ايعربي حي اي6حدة حرزازات ، 

5000 ، حرزازات املغرب

IMIZGUE SMAHAN  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 

فضراك6م - 5000  حرزازات املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

11991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IMIZGUE SMAHAN
م6زع   *  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايسلع
* صنع ايفراش أح األش اء أح ي6ازم 

ايفراش
* نقل ايبضائع يلغير.

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
فضراك6م - 5000  حرزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : رش د  اميزك  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د اميزك رش د عن6انه)ا) حي 
فضراك6م 5000  حرزازات املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د اميزك رش د عن6انه)ا) حي 
فضراك6م 5000  حرزازات املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
تحت   - بتاريخ  ب6رزازات   االبتدائ   

رقم -.
115I

SMCDE

DINARA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DINARA  شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 
ايسفلي 11 زنق  محمد صدقي  ايدار 

ايب ضاء املغرب - 20100 ايدار 
ايب ضاء املغرب.

حل شرك 
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رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 25069

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  20 دجنبر  املؤرخ في 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

 100.000 DINARA   مبلغ رأسمايها 

اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان  درهم 
ايطابق ايسفلي 11 زنق  محمد صدقي  

ايدار ايب ضاء املغرب - 20100 ايدار 

ايت6قف   : املغرب نت ج  ل  ايب ضاء 

عن اينشاط

ح حدد مقر ايتصف   ب ايطابق 
ايسفلي 11 زنق  محمد صدقي  ايدار 

ايدار   20100  - املغرب  ايب ضاء 

ايب ضاء املغرب. 

ح عين:

ح  ا خل6في  سميرة   ايس د)ة) 

س تي  ك6يف  ب6سك6رة  عن6انه)ا) 

املدلن  ا خضراء   6 شق    12 عمارة 

ايدار   27182 ايب ضاء   اين6اصر 

ايب ضاء املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

1و  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

لنالر 2022 تحت رقم 6 8106.

116I

FIFCOM

TRAVEL&TASTE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

FIFCOM

 BD EL HRAOUINE BLOC G 197

 CITE DJEMAA CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

TRAVEL&TASTE  شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايرقم و1 

شارع احمد املذاطي - 20000  ايدار 

ايب ضاء املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.51 185
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 ن6نبر   01 املؤرخ في 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
رأسمايها  مبلغ     TRAVEL&TASTE
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
احمد  شارع  و1  ايرقم  اإلجتماعي 
ايب ضاء  ايدار    20000  - املذاطي 
أزم  في ايقطاع ح   : املغرب نت ج  ل 

جائح  ك6رحنا.
ح حدد مقر ايتصف   ب ايرقم و1 
ايدار ايب ضاء  شارع احمد املذاطي  

20000  ايدار ايب ضاء املغرب. 
ح عين:

ح  قدحر  بن  اخالص   ايس د)ة) 
رقم  الرس  ب 6نس  ف دا  عن6انه)ا) 
اسبان ا    مدريد  خ تافي   1702002
اسبان ا    مدريد  خ تافي   1702002

كمصفي )ة) يلشرك .
حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : -
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  2  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

مارس 2022 تحت رقم 819016.
117I

كافج د

2R TRAVAUX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

كافج د
86 زنق  165 مجم6ع  *ه* حي 
االيف ، 20220، ايدار ايب ضاء 

املغرب
2R TRAVAUX شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
الي  اي اق6ت زاحي  مصطفى املعاني 
رقم 85 ايطابق ايثاني املركز ايتجاري 

رياض - 20520 ايدار ايب ضاء 

املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

1979و2.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2022 ل6ن 6   06 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 

 50.000« أي من  درهم«   650.000«

عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 

إدماج احت اطي أح أرباح أح    : طريق 

عالحات إصدار في رأس املال.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 5وو828.

118I

ABRAJE ASSAFA

PATRIMOINE SAFAE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ABRAJE ASSAFA

الك6يين 25 س دي معرحف ، 

20520، ايدارايب ضاء املغرب

PATRIMOINE SAFAE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  شارع 

عبدامل6من حشارع أن6ال إقام  عبد 

امل6من سانترايطابق 2 ايرقم و20  - 

2 200 ايدارايب ضاء املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و1705 .

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 21 فبرالر 2022 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

»زاحي  شارع عبدامل6من حشارع أن6ال 

 2 سانترايطابق  امل6من  عبد  إقام  

ايدارايب ضاء   200 2  - و20   ايرقم 

ايطابق   25 »الك6يين  إلى  املغرب« 

 - معرحف  ا حدلق  س دي  مست6ى 

20520 ايدارايب ضاء  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 07 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم 820506.
119I

كافج د

2R TRAVAUX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
ت6س ع نشاط ايشرك  

كافج د
86 زنق  165 مجم6ع  *ه* حي 
االيف ، 20220، ايدار ايب ضاء 

املغرب
2R TRAVAUX شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها االجتماعي 61 شارع 
الي  اي اق6ت زاحي  مصطفى املعاني 
رقم 85 ايطابق ايثاني املركز ايتجاري 

رياض - 20520 ايدار ايب ضاء 
املغرب.

ت6س ع نشاط ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

1979و2.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 ل6ن 6   06 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  ايتاي    األنشط   إضاف  

ايشرك  ا حالي :
نقل ايبضائع يلغير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 5وو828.
120I

MACOSIS CONSULTING

REVERE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
REVERE شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي و16 
نجزئ  زهرة املدائن و ايطابق 1 شق  

2  - 0000و فاس املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.52297

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   25 في  املؤرخ 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
 100.000 رأسمايها  مبلغ    REVERE
و16  درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي 
نجزئ  زهرة املدائن و ايطابق 1 شق  
 : 0000و فاس املغرب نت ج  ل   -   2

صع6بات ماي  .
و16  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
نجزئ  زهرة املدائن و ايطابق 1 شق  

2  - 0000و فاس املغرب. 
ح عين:

ح  صباني  رض6ان    ايس د)ة) 
 6 رش د  م6الي  شارع  عن6انه)ا) 
 1 ايزه6ر  زنق  ايبرازيل تجزئ  برادة  
)ة)  كمصفي  املغرب  فاس  0000و 

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 055و.
121I

somibas fitness

DJAFRET
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

somibas fitness
 lot riad essalam 89

 mohammedia ، 20800،
mohammedia maroc

DJAFRET شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزءة 
ريك6فل6ر ب تش إقام  20 ايطابق 

ب6زن ق  املنص6ري   بنسل مان - 
072و1 بنسل مان املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.6067
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ل6ن 6   01 املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
مبلغ    DJAFRET اي6ح د  ايشريك 
حعن6ان  درهم   10.000 رأسمايها 
ريك6فل6ر  تجزءة  اإلجتماعي  مقرها 
ب6زن ق   ايطابق   20 إقام   ب تش 
072و1   - بنسل مان  املنص6ري   
ظه6ر   : ل  نت ج   املغرب  بنسل مان 
فيرحس ك6رحنا بعد تأسيس ايشرك  

مباشرة.
تجزءة  ح حدد مقر ايتصف   ب  
ايطابق   20 إقام   ب تش  ريك6فل6ر 
072و1   - املنص6ري    ب6زن ق  

بنسل مان املغرب. 
ح عين:

ح  ايهادي  ن6ر  نب ل    ايس د)ة) 
ش6فل  دي  زنق    152 عن6انه)ا) 
 9 800 ف لل ج6يف فرنسا   9 800
)ة)  كمصفي  فرنسا  ج6يف  ف لل 

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 10 بتاريخ  سل مان   ببن  االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 26و.
122I

كافج د

SARDA NEGOCE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

كافج د
86 زنق  165 مجم6ع  *ه* حي 
االيف ، 20220، ايدار ايب ضاء 

املغرب
SARDA NEGOCE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10زنف  

ايشراردة ايطابق ايسفلي ب6رك6ن - 

20250 ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 7165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SARDA NEGOCE

املتاجرة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حايسباك   ايبناء  حم6اد  االت  في 

حايسانيتير ح ايكهرباء حايعقاقير .
10زنف    : املقر االجتماعي  عن6ان 

 - ايطابق ايسفلي ب6رك6ن  ايشراردة 

20250 ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايزالري  احمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايزالري  احمد  ايس د 

مجم6ع   2  االيف   رياض  اقام  

 20200 االيف   حي  و10  شق    E10

ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ايزالري  احمد  ايس د 

مجم6ع   2  االيف   رياض  اقام  

 20200 االيف   حي  و10  شق    E10

ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 07و828.

Iو12

AZAFTEX SARL

AZAFTEX
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

AZAFTEX SARL

شارع م6الي اسماع ل  1 اقام  

م6الي اسماع ل ايطابق ايثايث رقم 

9 ، 90000، طنج  املغرب

AZAFTEX شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م6الي اسماع ل  1  اقام  م6الي 

اسماع ل ايطابق ايثايث رقم 9 - 

90000 طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

661و12

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 لنالر  و0 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZAFTEX

: مقاحل في  غرض ايشرك  بإلجاز 

حإعادة  ايصناعي  االستغالل  تس ير 

تدحير اينس ج 

ان6اع  جم ع  حتصدلر  استيراد 

املنت6جات

اشغال االنشاءات حايبناء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

م6الي  اقام   اسماع ل  1   م6الي 

 -  9 رقم  ايثايث  ايطابق  اسماع ل 

90000 طنج  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 500   : ايعمرتي  محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
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  : اي6عماري  ا حك م  عبد  ايس د 

500 حص  بق م  100 درهم يلحص  

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايعمرتي عن6انه)ا)  ايس د محمد 
 2 رقم   7 س  بل6ك  عاريض  دلار 

62000 ايناظ6ر املغرب.
اي6عماري  ا حك م  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) حي فل6رنس ا زنق   0 رقم 

06 90000 طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايعمرتي عن6انه)ا)  ايس د محمد 
 2 رقم   7 س  بل6ك  عاريض  دلار 

62000 ايناظ6ر املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

لنالر   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 575.

12 I

FIFCOM

2R POISSON
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FIFCOM

 BD EL HRAOUINE BLOC G 197

 CITE DJEMAA CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

2R POISSON  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  7 1 

شارع املقاحم  إقام  افا ايطابق 

ايثاني ايشق  22 ايدار ايب ضاء - 

00و20 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

9و78و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   02

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 2R  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. POISSON
ب ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايسمك با ذمل .
زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
7 1 شارع املقاحم  إقام  افا ايطابق 
 - ايب ضاء  ايدار   22 ايشق   ايثاني 

00و20 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د ايفر�سي عبد ايفتاح :  950 
حص  بق م  95.000 درهم يلحص  .
ايس دة ايفر�سي غزاي  :  50 حص  

بق م  5.000 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايفتاح  عبد  ايفر�سي  ايس د 
 15 املذم6ع    2 ايشرف   . عن6انه)ا) 
ا حسني  حي  5و  ايشق    1 املدخل 
20600 ايدار ايب ضاء  ايدار ايب ضاء 

املغرب.
ايس دة ايفر�سي غزاي  عن6انه)ا) 
 1 املدخل   15 املذم6ع    2 ايشرف   .
ايشق  5و حي ا حسني ايدار ايب ضاء 

20600 ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايفتاح  عبد  ايفر�سي  ايس د 
5و  ايشق    1 املدخل   15 عن6انه)ا) 
 20600 ايب ضاء  ايدار  ا حسني  حي 

ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 25 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

مارس 2022 تحت رقم 818897.
125I

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

 STE DE CONSEIL
 ET GESTION

PROFESSIONNELS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE NASR EDDINE
 N°2, IM.34, AVENUE DES

 FAR,  (COTE MIZANE ATLAS( ،
30000، FES MAROC

 STE DE CONSEIL ET GESTION
PROFESSIONNELS شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 5 تجزئ  
بريست ج ا، شق  رقم  ’ عمارة 

ك6ثر’ ملعب ا خ ل - 0000و فاس 
املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
وو729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   18
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DE CONSEIL ET GESTION

.PROFESSIONNELS
ارشادات   : غرض ايشرك  بإلجاز 

في ايتس ير
تصدلر حاستيراد ا خدمات.

تجزئ    5  : عن6ان املقر االجتماعي 
بريست ج ا، شق  رقم  ’ عمارة ك6ثر’ 
ملعب ا خ ل - 0000و فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : زكرياء  ايراس  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ايراس زكرياء عن6انه)ا) 01 
0 851 ب6رت سير  زنق  ه6رطانس ا 

في فرنسا.

حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :

 1 عن6انه)ا)  ايس د ايراس زكرياء 
0 851 ب6رت سير  زنق  ه6رطانس ا 

في فرنسا

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 187/2022و.

126I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

LINA GROTECH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20

 ABDELLAH 4 EME ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc

LINA GROTECH شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  2 

طابق 2 عمارة 11 مرجان 2 مكناس 

- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و5650

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   1 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 LINA  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.GROTECH

مكتب   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايدراسات ايزراع  .
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أشغال ايري
أشغال ته ئ  املساحات ا خضراء.
 2 شق    : عن6ان املقر االجتماعي 
2 مكناس  11 مرجان  2 عمارة  طابق 

- 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د حم د بابا ايش خ  :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايش خ   بابا  حم د  ايس د 
تاك6نيت  بني صب ح  قصر  عن6انه)ا) 

زاك6رة  7900  زاك6رة  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايش خ   بابا  حم د  ايس د 
تاك6نيت  بني صب ح  قصر  عن6انه)ا) 

زاك6رة  7900  زاك6رة  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 07و2.

127I

STE BIKAF INDUSTRI

LOCATION S.M.K
إعالن متعدد ايقرارات

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

LOCATION S.M.K »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: رقم 19 

عين ايعاطي 02 ايراش دل  - 52000 
ايراش دل  املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

وو5 1.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
تم اتخاج   2022 ل6ن 6   07 املؤرخ في 

ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :01 رقم  قرار 
اسماع ل  ايس د  تع ين  ماللي: 
خطاري كمسير مشارك حمساهم في 

ايشرك 
على  لنص  ايذي   :02 رقم  قرار 
ماللي: نقل ايس د عبد املنعم خطاري 
إسماع ل  ايس د  إلى  حص    500

خطاري
على  لنص  ايذي  و0:  رقم  قرار 
من  ايشرك   شكل  تح6يل  ماللي: 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
شريك حاحد إلى شرك  جات مسؤحي   

محدحدة.
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :01 رقم  بند 
اسماع ل  ايس د  تع ين  ماللي: 
خطاري كمسير مشارك حمساهم في 

ايشرك 
على  لنص  ايذي   :02 رقم  بند 
ماللي: نقل ايس د عبد املنعم خطاري 
إسماع ل  ايس د  إلى  حص    500

خطاري
بند رقم و0: ايذي لنص على ماللي: 
تح6يل شكل ايشرك  من شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات شريك حاحد 

إلى شرك  جات مسؤحي   محدحدة.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 69و.
128I

MACOSIS CONSULTING

NICE PAP
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
NICE PAP شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 122 حي 

باب ايغ6ل ظهر املهراز متجر رقم 1 - 
0000و فاس املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

وو621.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 15 مارس  املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
مبلغ    NICE PAP اي6ح د  ايشريك 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
مقرها اإلجتماعي 122 حي باب ايغ6ل 
ظهر املهراز متجر رقم 1 - 0000و فاس 

املغرب نت ج  ل : صع6بات ماي   .
122 حي  ح حدد مقر ايتصف   ب 
 -  1 باب ايغ6ل ظهر املهراز متجر رقم 

0000و فاس املغرب. 
ح عين:

ح  ايعاللي  رش د   ايس د)ة) 
ايشق   0   122 عمارة  عن6انه)ا) 
فاس  0000و  باب ايغ6ل   2 ايطابق 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل   05 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 1671/2022.
129I

MACOSIS CONSULTING

 DADOUCH SERVICE ET
TRAVAUX

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حل شرك 

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
 DADOUCH SERVICE ET

TRAVAUX  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مركز 

حمري  اي6ادلن احالد م م6ن مالي 

يعق6ب  - 0000و فاس املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.57899

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي  و2  في  املؤرخ 

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

 DADOUCH اي6ح د  ايشريك  جات 

مبلغ     SERVICE ET TRAVAUX
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

حمري   مركز  اإلجتماعي  مقرها 

يعق6ب   مالي  م م6ن  احالد  اي6ادلن 

 : ل  نت ج   املغرب  فاس  0000و   -

صع6بات ماي  .

مركز  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

مالي  م م6ن  احالد  اي6ادلن  حمري  

يعق6ب  - 0000و فاس املغرب. 

ح عين:

دادحش  هشام    ايس د)ة) 

حعن6انه)ا) مركز حمري  اي6ادلن احالد 

فاس  0000و  م م6ن مالي يعق6ب  

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

: صع6بات ماي  

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  بتاريخ  1  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 121و.

0Iو1

zagora consulting sarl

ELOUASSMIA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محمد ا خامس ، 

7900 ، زاك6رة املغرب-

ELOUASSMIA شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي صناعي 
رقم 170 زاك6رة - 7900  زاك6رة 

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

895و

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   18

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELOUASSMIA

استغالل   : غرض ايشرك  بإلجاز 

حإدارة املحم ات ايطب ع  .

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
  7900  - زاك6رة   170 رقم  صناعي 

زاك6رة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د عبدهللا بن حمد علي حمد 

 100 1.000 حص  بق م     : ايعط   

درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د عبدهللا بن حمد علي حمد 

ايعط   عن6انه)ا) قطر QAT . قطر.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

سايم  هدلب  عبدايهادي  ايس د 

 QAT ا ذرب6عى املرى عن6انه)ا) قطر 

. قطر

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  االبتدائ   بزاك6رة  

2022 تحت رقم 172.

1Iو1

LA NORME SARL

كادر إيهام

CADRE ILHAM  
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

LA NORME SARL

 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE HASSAN II ، 20100،

CASABLANCA MAROC

كادر إيهام  cadre Ilham شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 

فردحس ايزنق  100 ايرقم 8 ح10، 

عين ايشق - 11000 ايدار ايب ضاء 

املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

1و8و8.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   26 في  املؤرخ 

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة كادر 

مبلغ رأسمايها    cadre Ilham إيهام  

مقرها  حعن6ان  درهم  50.000و 

 100 ايزنق   فردحس  حي  اإلجتماعي 

 11000  - عين ايشق  ح10،   8 ايرقم 

 : ل  نت ج   املغرب  ايب ضاء  ايدار 

اإلجتماعي  ايغرض  تحق ق  ت6قف 

يلشرك .

حي  ب   ايتصف    مقر  حدد  ح 

12، عين  ايرقم   100 فردحس ايزنق  

ايشق - 11000 ايدار ايب ضاء املغرب. 

ح عين:

اي6احلي  ايس د)ة) عبد ايرحمان  

ح عن6انه)ا)   حي فردحس ايزنق  100 

ايدار   11000 12، عين ايشق  ايرقم 

ايب ضاء املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

:  حي فردحس ايزنق  100 ايرقم 12، 

عين ايشق.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 1وو828.

2Iو1

PILOTE BUSINESS

TI›SLA PRIVE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

PILOTE BUSINESS
 TEMARA TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC
TI›SLA PRIVE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
األبطال ايشق  1 شارع طارق ابن 

زياد  - 12000 تمارة املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و6 6و1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 TI’SLA : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.PRIVE
مركز   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 
تدريب )يغات ، تكن6ي6ج ا املعل6مات 

، درحس خص6ص  )
يالمتحانات  ايتحضير   -

حاملسابقات
    - تقدلم املش6رة حإدارة ايتدريب 
أدحات  حتنف ذ  بعد  عن  حاملعل6مات 

ايتعلم اإليكترحني.
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ابن  طارق  شارع   1 ايشق   األبطال 

زياد  - 12000 تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د مهدي ا حارثي  :   و حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د محمد امين ايشرادي  :  وو 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د لاسين خلدي  :  وو حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايس د مهدي ا حارثي  

تمارة    12000   2 حي اينهض    111 

املغرب.

ايشرادي   امين  محمد  ايس د 

 27 عمارة   2 اينهض   حي  عن6انه)ا) 

شق   1  12000 تمارة  املغرب.

عن6انه)ا)  خلدي   لاسين  ايس د 
 12000   91 رقم   02 اينهض   حي 

تمارة  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ايس د مهدي ا حارثي  

تمارة    12000   2 حي اينهض    111 

املغرب

ايشرادي   امين  محمد  ايس د 

 27 عمارة   2 اينهض   حي  عن6انه)ا) 

شق   1  12000 تمارة  املغرب

عن6انه)ا)  خلدي   لاسين  ايس د 
 12000   91 رقم   02 اينهض   حي 

تمارة  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   02 بتاريخ  بتمارة   االبتدائ   

2022 تحت رقم 8257.

Iوو1

PLURIDIS

KARIZMA CONSEIL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

PLURIDIS

تقاطع شارع بئر أنزران ح زنق  ايقائد 

األشطر عمارة ربح A، ايطابق ايرابع، 

ايشق  رقم 16 - املعاريف ، 70و20، 

ايدار ايب ضاء املغرب

KARIZMA CONSEIL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
ايزرقط6ني رقم 92 - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
697و29.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم   2022 أبريل  في  1  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و82826.

I و1

CHM consulting strategy

  NASSIRA MARKET
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

CHM consulting strategy
مجم6ع  ب رقم  17 شارع 

ايسعدلين ، 50020، مكناس املغرب
  NASSIRA MARKET  SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي متجر 2 

- تقس م لاسمين رقم 1و7 حيسالن - 
50080 مكناس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
56 09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   05
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NASSIRA MARKET  SARL AU
تغذل    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عام 
س6بر ماركت

غير  املحالت  في  ايتجزئ   تجارة 
املتخصص 

استيراد حتصدلر - تجارة - أعمال 
متن6ع ..

 2 متجر   : عن6ان املقر االجتماعي 
- تقس م لاسمين رقم 1و7 حيسالن - 

50080 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د اينادي املرابط  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايس د اينادي املرابط  
حيسالن  1و7  رقم  لاسمين  تقس م 

50080 مكناس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايس د اينادي املرابط  
حيسالن    1و7  رقم  لاسمين  تقس م 

50080 مكناس  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2195 .

5Iو1

TALARIA

TALARIA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

TALARIA
5 1 شارع محمد ا خامس ايطابق 
 Tanger ،90000 ، 28  ايرابع شق

Maroc
TALARIA شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل 

ايكائن باقام  22 رقم 11 ايطابق 

االر�سي مسنان  طنج  - 90000 

طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

وو1281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TALARIA

كراء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس ارات بدحن سائق.

محل   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطابق   11 رقم   22 باقام   ايكائن 

 90000  - طنج   مسنان   االر�سي 

طنج  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايرحمان  عبد  بن  كفاح  ايس د 

درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايرحمان  عبد  بن  كفاح  ايس د 

شارع م6الي رش د تجزئ   عن6انه)ا) 

طنج    90000 طنج   و  رقم  منى 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايرحمان  عبد  بن  كفاح  ايس د 

شارع م6الي رش د تجزئ   عن6انه)ا) 

طنج    90000 طنج   و  رقم  منى 

املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و1  بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 715 25.

6Iو1

MODA CONSULTING & SERVICES

CHAFIQ FAMILY
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

 MODA CONSULTING &

SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

ايدار ايب ضاء املغرب

CHAFIQ FAMILY شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شمس 

املدلن  ج ب س عمارة رقم 06 رقم 

 و بنسل مان - 26000 بنسل مان 

املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.6627

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ل6ن 6   20 املؤرخ في 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

  CHAFIQ FAMILY ايشريك اي6ح د 

درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 

شمس  اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 

رقم   06 املدلن  ج ب س عمارة رقم 

بنسل مان   26000  - بنسل مان   و 

.CHAFIQ FAMILY : املغرب نت ج  ل

ايتصف   ب شمس  مقر  ح حدد 

رقم   06 املدلن  ج ب س عمارة رقم 

بنسل مان   26000  - بنسل مان   و 

املغرب. 

ح عين:

ايس د)ة) دعاء  شف ق ح عن6انه)ا) 

بنسل مان  زيالدة  سعادة  حالد  دحار 

كمصفي  املغرب  بنسل مان   26000

)ة) يلشرك .
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حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
ايعق6د تبل غ  محل  ح   املخابرة 

 ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : -
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  سل مان   ببن  االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 17 .
7Iو1

CECOGEL / SARL

YOUSMATEX
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
YOUSMATEX شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حجدة، 

زنق  ايع6ن   تجزئ  ايطلحاحي رقم 
21. - 60000 حجدة املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
75و9و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   01
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUSMATEX
أشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايتأثيث حايتزلين ايداخلي، شراء حب ع 

األثاث بايتقس ط..
حجدة،   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطلحاحي رقم  تجزئ   ايع6ن    زنق  

21. - 60000 حجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د أحمد ل6سفي :  500 حص  
بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د محمد أمين ل6سفي :  500 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د أحمد ل6سفي : 500 بق م  
100 درهم.

 500  : ايس د محمد أمين ل6سفي 
بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ل6سفي  أحمد  ايس د 
حجدة، زنق  ايع6ن   تجزئ  طلحاحي 
حجدة   60000  21 رقم  ايبلبل  زنق  

املغرب.
ل6سفي  أمين  محمد  ايس د 
عن6انه)ا) حجدة، زنق  س دي ادريس 
حجدة   60000  8 رقم  يعلج  تجزئ  

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ل6سفي  أحمد  ايس د 
حجدة، زنق  ايع6ن   تجزئ  طلحاحي 
حجدة   60000  21 رقم  ايبلبل  زنق  

املغرب
ل6سفي  أمين  محمد  ايس د 
عن6انه)ا) حجدة، زنق  س دي ادريس 
حجدة   60000  8 رقم  يعلج  تجزئ  

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   17 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم و69.
8Iو1

CECOGEL / SARL

AUTO PRESENTE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
AUTO PRESENTE شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حجدة، 
و8 تجزئ  قالتي حي اي�سي  خضر - 

60000 حجدة املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و5و9و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   21
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.PRESENTE
اإلصالح   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

امل كان كي حايكهربائي يلس ارات.
حجدة،   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 - تجزئ  قالتي حي اي�سي  خضر  و8 

60000 حجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د ل6سفي عمر :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
500 بق م    : ايس د ل6سفي عمر 

100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  عمر  ل6سفي  ايس د 
اي�سي  حي  قالتي  تجزئ   و8  حجدة، 

 خضر 60000 حجدة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ل6سفي  عمر  ايس د 
اي�سي  حي  قالتي  تجزئ   حجدة،و8 

 خضر 60000 حجدة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  و1  بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم و67.

9Iو1

CECOGEL / SARL

 EL MICHAAL ENERGY
SERVICE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 EL MICHAAL ENERGY SERVICE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حجدة، 

تجزئ  الل ايفا�سي حي املقاحم  رقم 
1  ايطابق ايثايت - 60000 حجدة 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

9و 9و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 EL  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MICHAAL ENERGY SERVICE
مقهى،   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مطعم، محط  غاز..
حجدة،   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
تجزئ  الل ايفا�سي حي املقاحم  رقم 
حجدة   60000  - ايثايت  ايطابق    1

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : م6ي6دي  ادريس  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د عبد ايعزيز م6ي6دي :  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500  : م6ي6دي  ادريس  ايس د 

بق م  100 درهم.
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 500 ايس د عبد ايعزيز م6ي6دي : 

بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ادريس م6ي6دي عن6انه)ا) 
حجدة، حي برمضان زنق  ف2 رقم20 

60000 حجدة املغرب.

م6ي6دي  ايعزيز  عبد  ايس د 

حي برمضان زنق   حجدة،  عن6انه)ا) 
ف2 رقم 10 60000 حجدة املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ادريس م6ي6دي  عن6انه)ا) 
حجدة، حي برمضان زنق  ف2 رقم20 

60000 حجدة املغرب

م6ي6دي  ايعزيز  عبد  ايس د 

حي برمضان زنق   حجدة،  عن6انه)ا) 
ف2 رقم20 60000 حجدة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي  0و  بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 756.

1 0I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 RIAD PARFUNS DE
OUARZAZATE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 RIAD PARFUNS DE

OUARZAZATE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي اي6ردة 
رقم 2 9 حرزازات - 5000  حرزازات 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

11965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 RIAD  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.PARFUNS DE OUARZAZATE
بيت    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايض اف 
تنظ م األحداث.

إقام  مؤقت ..
عن6ان املقر االجتماعي : حي اي6ردة 
5000  حرزازات   - 2 9 حرزازات  رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
حص    50   : بيرغ6درات  ايس د 

بق م  5.000 درهم يلحص  .
 50   : برباغلي  ايس دة شريستل 

حص  بق م  5.000 درهم يلحص  .
بق م    50  : بيرغ6درات  ايس د 

5.000 درهم.
 50  : برباغلي  شريستل  ايس دة 

بق م  5.000 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
حي  عن6انه)ا)  بيرغ6درات  ايس د 
  5000 حرزازات   9 2 رقم  اي6ردة 

حرزازات املغرب.
برباغلي  شريستل  ايس دة 
 9 2 رقم  اي6ردة  حي  عن6انه)ا) 

حرزازات 5000  حرزازات املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
برباغلي  شريستل  ايس دة 
 9 2 رقم  اي6ردة  حي  عن6انه)ا) 

حرزازات 5000  حرزازات املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   ب6رزازات  بتاريخ 02 ل6ن 6 

2022 تحت رقم و  .

1 1I

JIYAR JAOUAD

JERROUDI AGRICOLE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

JERROUDI AGRICOLE  شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي صندحق 

ايبرلد رقم و 7 دحار جراردة  ب6غريب  
اكل م  - 250و6 بركان املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و856

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. JERROUDI AGRICOLE
استغالل    : غرض ايشرك  بإلجاز 

األرا�سي ايزراع  .
ترب   ا ح 6انات األي ف .

صندحق   : عن6ان املقر االجتماعي 
ايبرلد رقم و 7 دحار جراردة  ب6غريب  

اكل م  - 250و6 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
  : ن6رايدلن   جرحدي  ايس د 
1.000 حص  بق م  100.000 درهم 

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ن6رايدلن  جرحدي  ايس د 
عن6انه)ا) رقم 10 زنق  بني حكالن  حي 

ايفتح  00وو6 بركان املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ن6رايدلن   جرحدي  ايس د 
عن6انه)ا) رقم 10 زنق  بني حكالن  حي 

ايفتح  00وو6 بركان املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  ببركان   االبتدائ   

2022 تحت رقم 6/2022 و.

1 2I

FISCALITY CONSULTING CENTER

UNION2K
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

UNION2K شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي متجر في 

طريق س دي رحال كم 21 ، دحار 

كنزيع  احالد زناق   جماع  احالد 

حس6ن مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

09و126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   27

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNION2K
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تجارة   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايصناعات ايزراع   ايعام .

-استيراد ح تصدلر
- تجارة ا خدمات حنظام ايري.

متجر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
21 ، دحار  في طريق س دي رحال كم 
احالد  جماع   زناق    احالد  كنزيع  
مراكش    0000  - مراكش  حس6ن 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حص    500   : ايس د خايد بازي 

بق م  100 درهم يلحص  .
500 حص     : ايس د خايد زيدان 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  بازي  خايد  ايس د 
  0000  51 رقم   02 عباد  س دي 

مراكش املغرب.
عن6انه)ا)   زيدان  خايد  ايس د 
و 000و7  15 ، شق   192 مبنى  ي6ج 

ايداخل  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  بازي  خايد  ايس د 
  0000  51 ايرقم   02 عباد  س دي 

مراكش املغرب
عن6انه)ا)   زيدان  خايد  ايس د 
و 000و7  15 ، شق   192 مبنى  ي6ج 

ايداخل  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6657و1.
Iو 1

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 HOPITAL PRIVEE D’AGADIR
SARL

إعالن متعدد ايقرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عمارة أهضار – ايطابق االحل ملتقى 

زنق  تل�سي حزنق  مراكش - ايحي 
ايصناعي اكادلر

 HOPITAL PRIVEE D’AGADIR  «
« SARL

املقـر االجتـمـاعي: شق  17 عمارة رقم 
0و مجم6ع ِ اسالن ايحي املحمدي 

أكادلر
ايسذل ايتجاري رقم :  2879و 

ايعام  ا ذمع  عقد  بمقت�سى 
 2021/12/20 بتاريخ  االستثنائي 
 HOPITAL PRIVEE  « شركاء  بين 
D’AGADIR SARL     »  تقرر ماللي :   
بعد  ايشرك   رأسمال  تحرير 
ايرفع من رأسمال ايشرك  بمقت�سى 
في  املنعقد  االستثنائي  ايعام  ا ذمع 

 2018/01/22
اإللداع  تـم  ايقـانــ6نــي:   اإللداع 
يـدى  ايضبط  بكتـابـ   ايقـانـ6نـي 
بتـاريخ  بأكادلر  ايتجاري   املحكـمـ  
06/2022/و0  تحت رقم 110115 

تم ايتعدلل في  ايسذل ايتجاري: 
ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 
بتاريخ  و182  رقم  تحت  بأكادلر  

06/2022/و0
يلخــــــال صــــــــــــ  ح ايتـذ ك ــــــــــر

مـكـتـب ا حـسـابـات انــفــ6فـسـك

1  I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

2M2C DOM SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

مكتب ا حسابات أنف6فسك
عمارة أهضار – ايطابق االحل ملتقى 

زنق  تل�سي حزنق  مراكش - ايحي 
ايصناعي اكادلر
انشـاء شـركـ 

  »2M2C DOM SARL«
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
حضع  تم  بأكادلر    17/11/2022
جات  يلشرك   االسا�سي  ايقان6ن 
 2M2C DOM« املسؤحي   املحدحدة

SARL« جات املميزات ايتاي  :
جات  شرك     : ايشرك   شكل   /1

مسؤحي   محدحدة.
 2M2C ايشرك :   تسم     /2

DOM SARL

و/ غرض  ايشرك :

- مركز االعمال ح ت6طين ايشركات. 

-  مركز ايتدريب. 

ايتس ير ح تنظ م  في  االستشارة   -

االعمال.

- ايتس6يق ايرقمي.

- االستراد ح ايتصدلر 

يلشرك :  االجتـمـاعي   /املقـر 

ايطابق االر�سي رقم 69 شارع أخن6ش 

حماد أح حاج أكادلر   

سن    99 في  محـددة   : 5/املدة 

من تاريخ تاسيسهـا اينهـائي مـا  ابتـداء 

عـدا االنحالل املسبق اح ايتمـدلـد.

في  محدد    : ايشرك   6/رأاسمال 

الى  درهم مقسم   100000.00 مبلـغ 

 100 حص  اجتماع   بق م    1000

درهم يلحص .

7/ ايشركاء:

ايس د   : درهم   50000.00  -

ايقاطن   MASSON Dominique

بفرنسا

ايس د   : درهم    50000.00  -

PICTON Alain ايقاطن بفرنسا 

تع ين  تم  ايقان6ني:  8/املسير 

كمسيرلن يلشرك  حملدة غير محدحدة :

 MASSON Dominique ايس د -

ايقاطن بفرنسا 

PICTON Alain ايقاطن  - ايس د 

بفرنسا

تـم االلـداع  9/االلـداع ايقـانــ6نــي:  

يــدى  ايضبط  بكتـابـ   ايقـانـ6نـي 

املحكـمـ  ايتجاري  بأڭادلر تحت رقم 

و10920 بتاريخ 2022/ 0/ 0

تم  ايتجاري:  ايسذل   /10

ايتجاري  ايسذل  في  ايتسذ ل 

يلمحكم  ايتجاري  بأڭادلر تحت رقم 

51019 بتاريخ 2022/ 0/ 0
يلخــــــالصــــــــــــ  ح ايتـذ ك ــــــــــر

مـكـتـب ا حـسـابـات انــفــ6فـسـك

1 5I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

محط  ريم

STATION RIM 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

محط  ريم STATION RIM شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي بالد امازر 

حي س دي محمد افارس جماع  

تحناحت اقل م ا ح6ز - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

55و126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   01

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

: محط   اإلقتضاء بمختصر تسم تها 
.STATION RIM ريم

محط    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

اي6ق6د  .
عن6ان املقر االجتماعي : بالد امازر 

جماع   افارس  محمد  س دي  حي 

  0000  - ا ح6ز  اقل م  تحناحت 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
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 1.000   : ظاهر  ل6سف  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ظاهر  ل6سف  ايس د 
تجزئ  اي6ازيس رقم 92 تارك  مراكش 

0000  مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ظاهر  ل6سف  ايس د 
تجزئ  اي6ازيس رقم 92 تارك  مراكش 

0000  مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 89و6.
1 6I

FIDUCIAIRE

THE FRENCH CORNER
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
THE FRENCH CORNER شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي وو زنق  
سب6  حي ك6تيي  20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و17و6 .

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 أبريل   27 في  املؤرخ 

املصادق  على :
ج6ن  لان  )ة)  ايس د  تف6يت 
حص   950.و  رحفير     مات 6  ب ير 
حص   950.و  أصل  من  اجتماع   
يفائدة  ايس د )ة) م6ن   ملللح  بتاريخ 

26 أبريل 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 27 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 825587.
1 7I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 FLORIDA AZUR

 فلوريدا ازير
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع ل6سف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنج  املغرب

FLORIDA AZUR  فل6ريدا ازير 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
مسنان ، اقام  ا خير، بل6ك اش 
، رقم 1 طنج  - 90000 طنج  

املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.72 99

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   16 في  املؤرخ 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
FLORIDA AZUR  فل6ريدا ازير  مبلغ 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
مسنان ،  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
 1 رقم   ، اش  بل6ك  ا خير،  اقام  
طنج  - 90000 طنج  املغرب نت ج  

ل : ب ع االصل ايتجاري يلشرك .
شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
 ، اش  بل6ك  ا خير،  اقام   مسنان ، 
رقم 1 طنج  - 90000 طنج  املغرب. 

ح عين:
ح  ايناظر  ايس د)ة)  ح6سن   
عن6انه)ا) شارع ل6سف ابن تاشفين 
طنج    16 رقم  ايسداتي،  عمارة 
)ة)  املغرب كمصفي  طنج    90000

يلشرك .
حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : -
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 5672 2.

1 8I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

TAFARNOUT SARL
إعالن متعدد ايقرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عمارة أهضار – ايطابق االحل ملتقى 

زنق  تل�سي حزنق  مراكش - ايحي 
ايصناعي اكادلر

 »TAFARNOUT SARL «
املقـر االجتـمـاعي: عمارة ت غ6رامين 

شارع ا حسن ايثاني أكادلر
ايسذل ايتجاري رقم : 1115

ايعام  ا ذمع  عقد  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 17/05/2022  بين 
شركاء » TAFARNOUT SARL« تقرر 

ماللي :     
- تف6يت ا حصص االجتماع  :

ف6ت ايس د ابنهم6 ا حسين   -     
ايس د  الى  اجتماع    حص   6و19 

ابنهم6 املحف6ظ.
ابنهم6  ايس د  املسير  استقاي    -
ا حسين من منصبه كمسير يلشرك .     
املحف6ظ  ابنهم6  ايس د  تع ين   -
غير  ملدة  يلشرك   حح د  كمسير 

محدحدة.
لمثل   : ايبنكي  االمضاء  تغ ير   -
ابنهم6 املحف6ظ ايشرك  حيه  ايس د 
عن  ن اب   يلت6ق ع  ايصالح ات  كل 

ايشرك . 
حايكمب االت  ايش كات  جم ع 
حاملستندات ايبنك   ين تك6ن صا ح  
ابنهم6  يلس د  ايفريد  بايت6ق ع  إال 

املحف6ظ
- تنق ح ايقان6ن األسا�سي  يلشرك  
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك   الى 

يشريك حح د.  
االلـداع  تـم  ايقـانــ6نــي:  االلـداع 
يـدى  ايضبط  بكتـابـ   ايقـانـ6نـي 
املحكـمـ  ايتجاري  بأكادلر تحت رقم 

110000 بتـاريخ 25/05/2022
تم ايتعدلل في  ايسذل ايتجاري: 
ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 
بتاريخ    1707 رقم  تحت  بأكادلر 

25/05/2022
يلخــــــال صــــــــــــ  ح ايتـذ ك ــــــــــر

مـكـتـب ا حـسـابـات انــفــ6فـسـك

1 9I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 POLYCLINIQUE ILLIGH

SARL
إعالن متعدد ايقرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

عمارة أهضار – ايطابق االحل ملتقى 

زنق  تل�سي حزنق  مراكش - ايحي 

ايصناعي اكادلر

 »POLYCLINIQUE ILLIGH SARL «

املقـر االجتـمـاعي: محط  طاكس ات 

عمارة بكريم ايحي ايصناعي أكادلر

ايسذل ايتجاري رقم : 5 5و

ايعام  ا ذمع  عقد  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 2022/و01/0  بين 

 POLYCLINIQUE ILLIGH  « شركاء 

SARL« تقرر ماللي :     

- تغ ير املقر االجتماعي يلشرك  إلى: 

تجزئ  اي غ بقع  رقم  65  أكادلر 

ايرفع من رأسمال ايشرك  من   -

 000  10 درهم الى    000.00  250  2

000.00 درهم.      

- تع ين ايس د ه 6 محمد ح ايس د 

ايقصاب  ايس د  ح  محمد  صنهاجي 

مصطفى  مدلن   ايس د  ح  سع د 

كمسيرلن يلشرك  ملدة غير محدحدة.

- تغ ير االمضاء ايبنكي.   

عمر  ايراشدي  ايس د  تع ين   -

كمدلر طبي طبقا ألحكام قان6ن رقم 

   .131-13

- تنق ح ايقان6ن األسا�سي  يلشرك  

طبقا ألحكام قان6ن رقم 131-13.   

االلـداع  تـم  ايقـانــ6نــي:  االلـداع 

يـدى  ايضبط  بكتـابـ   ايقـانـ6نـي 

املحكـمـ  ايتجاري  بأكادلر تحت رقم 

109872 بتـاريخ 19/05/2022

ايتعدلل  تم  ايتجاري:  ايسذل 

باملحكم   ايتجاري  ايسذل  في 

6و16   رقم  تحت  بأكادلر  ايتجاري  

بتاريخ19/05/2022
يلخــــــال صــــــــــــ  ح ايتـذ ك ــــــــــر

مـكـتـب ا حـسـابـات انــفــ6فـسـك

150I
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ECO FINANCE

HIRE’N’HIGHER
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ECO FINANCE
زنق  سقراط إقام  إسالم، رقم 52 
املعاريف، 70و20، ايدار ايب ضاء 

املغرب
Hire’n’Higher شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي و2، زنق  
بن منير ايطابق ايسفلي، معاريف  
ايدارايب ضاء 0وو20 ايدارايب ضاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 6569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   15
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Hire’n’Higher
مكتب   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايت6ظ ف
ايت6ظ ف عبر اإلنترنت

حايت6ظ ف  املؤقت   األنشط  
حايتدريب حت6فير امل6ظفين.

عن6ان املقر االجتماعي : و2، زنق  
معاريف   ايسفلي،  ايطابق  منير  بن 
ايدارايب ضاء  0وو20  ايدارايب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ي لى  ايعمراني  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ي لى  ايعمراني  ايس دة 

إقام  ف6ب6رغ انفا عمارة ه شق  01  

زنق  ايل6ال  حي املطار ايب ضاء  ط  

0و202 ايدارايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ي لى  ايعمراني  ايس دة 

إقام  ف6ب6رغ انفا عمارة ه شق  01  

زنق  ايل6ال  حي املطار ايب ضاء  ط  

0و202 ايدارايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و82758.
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SPECIAL MKM SARL
إعالن متعدد ايقرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

عمارة أهضار – ايطابق االحل ملتقى 

زنق  تل�سي حزنق  مراكش - ايحي 

ايصناعي اكادلر

 »SPECIAL MKM SARL  «

املقـر االجتـمـاعي: رقم وو1 مكتب 

رقم 5 ح رقم 6 ايطابق ايثايث بل6ك 

25 شارع تط6ان ايحي املحمدي 

أكادلر 

ايسذل ايتجاري رقم : و988 

ايعام  ا ذمع  عقد  بمقت�سى 

بين  1/05/2022و  االستثنائي بتاريخ 

 SPECIAL MKM« شرك    شركاء 

SARL« تقرر ماللي :     

* تف6يت ا حصص االجتماع   : 

سك ن   كرداد  ايس دة  ف6تت   -

ايس د  إلى  اجتماع    حص    500
محمد خايد محمد صا ح ايك6ارى

- تنق ح ايقان6ن األسا�سي  يلشرك .   

اإللداع  تـم  ايقـانــ6نــي:   اإللداع 

يـدى  ايضبط  بكتـابـ   ايقـانـ6نـي 

بتـاريخ  بأكادلر   ايتجاري   املحكـمـ  

10/06/2022  تحت رقم 110189.

تم ايتعدلل في  ايسذل ايتجاري: 

ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 

تحت   10/06/2022 بتاريخ  بأكادلر 

رقم  189
يلخــــــال صــــــــــــ  ح ايتـذ ك ــــــــــر

مـكـتـب ا حـسـابـات انــفــ6فـسـك
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FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

ايسباس سيرفيس اطلس 

ESPACE SERVICE ATLAS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

 جات ايشريك اي6ح د

قفل ايتصف  

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ESPACE ايسباس سيرفيس اطلس

SERVICE ATLAS شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : عمارة 

مبرحك   6  مسيرة 1 د ايطابق 

ايتاني رقم   مراكش - 0000  

مراكش املغرب.

قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

85و65.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  املؤرخ في  1 فبرالر 

 ESPACE اطلس  سيرفيس  ايسباس 

جات  شرك    SERVICE ATLAS

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د مبلغ رأسمايها 10.000 درهم 

عمارة  اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 

ايطابق  د   1 مسيرة  مبرحك   6  

  0000  - مراكش  رقم    ايتاني 

مراكش املغرب نت ج  ملشاكل ماي   

ناتج  عن ك6ف د 19.

ح عين:

عاطفي  ايدلن    ن6ر  ايس د)ة) 

رقم  6   د   1 مسيرة  عن6انه)ا)  ح 

املغرب  مراكش    0000 مراكش 

كمصفي )ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

عمارة  حفي   2022 فبرالر  بتاريخ  1 

ايطابق  د   1 مسيرة  مبرحك   6  

  0000  - مراكش  رقم    ايتاني 

مراكش املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   10 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 88و6.

Iو15

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MAGHRIB TRANS SARL
إعالن متعدد ايقرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

عمارة أهضار – ايطابق االحل ملتقى 
زنق  تل�سي حزنق  مراكش - ايحي 

ايصناعي اكادلر

« MAGHRIB TRANS SARL  «   

املقـر االجتـمـاعي: زنق  12 بل6ك و1 

حي بئر أنزران تك6ين أكادلر 

ايسذل ايتجاري رقم : 5و68 

ايعام  ا ذمع  عقد  بمقت�سى 

بين   17/05/2022 االستثنائي بتاريخ 

 »MAGHRIB TRANS SARL« شركاء

تقرر ماللي :     

رقم  إلى  االجتماعي  املقر  تغ ير   -

207 بل6ك أ حي ايزيت6ن تك6ين أكادلر   

- تنق ح ايقان6ن األسا�سي  يلشرك .   

االلـداع  تـم  ايقـانــ6نــي:   االلـداع 

يـدى  ايضبط  بكتـابـ   ايقـانـ6نـي 

بتـاريخ  بأكادلر  ايتجاري   املحكـمـ  

10/06/2022  تحت رقم 110190   

تم ايتعدلل في  ايسذل ايتجاري: 

ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 

تحت   10/06/2022 بتاريخ  بأكادلر 
رقم  1895 .

يلخــــــال صــــــــــــ  ح ايتـذ ك ــــــــــر

مـكـتـب ا حـسـابـات انــفــ6فـسـك
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

PROMECA SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عمارة أهضار – ايطابق االحل ملتقى 

زنق  تل�سي حزنق  مراكش - ايحي 
ايصناعي اكادلر

« PROMECA SARL  «
املقـر االجتـمـاعي: رقم 29 بل6ك ب حي 

ايهدى أكادلر
ايسذل ايتجاري رقم : 0825و

ايعام  ا ذمع  عقد  بمقت�سى 
بين   10/09/2021 االستثنائي بتاريخ 
»  تقرر   PROMECA SARL  « شركاء 

ماللي :     
- االنحالل املسبق يلشرك  .

تع ين ايعسري ل6سف مصفي   -
يلشرك 

-  تحدلد مقر ايتصف   ح املخابرة 
في : رقم 29 بل6ك ب حي ايهدى اكادلر. 
االلـداع  تـم  ايقـانــ6نــي:   االلـداع   
يـدى  ايضبط  بكتـابـ   ايقـانـ6نـي 
بتـاريخ  بأكادلر  ايتجاري   املحكـمـ  
10/06/2022  تحت رقم 110188 

تم ايتعدلل في  ايسذل ايتجاري: 
ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 
تحت    10/06/2022 بتاريخ  بأكادلر 

رقم و189 .
يلخــــــال صــــــــــــ  ح ايتـذ ك ــــــــــر

مـكـتـب ا حـسـابـات انــفــ6فـسـك

155I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

محط  ايحي ا ذدلد

STATION ALHAY EL JADID 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY
  ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

محط  ايحي ا ذدلد

 STATION ALHAY EL JADID 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م6الي ا حسن اقام  ايبردعي عمارة 
ب رقم 02 كليز مراكش - 0000  

مراكش املغرب
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
7 8و8.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   11 في  املؤرخ 

املصادق  على :
ساما ف ن6نس  )ة)  تف6يت ايس د 
دات  شرك    SAMA FINANCE
مسؤحي   محدحدة دات شريك حح د 
أصل  من  اجتماع    حص    500
1.000 حص  يفائدة  ايس د )ة) ا ب 
شرك    ABD MABOUKA مب6ك   د 
 11 بتاريخ  محدحدة  مسؤحي    دات 

أبريل 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6715و1.
156I

ECO FINANCE

AP.LIVING
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

 جات ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ECO FINANCE
زنق  سقراط إقام  إسالم، رقم 52 
املعاريف، 70و20، ايدار ايب ضاء 

املغرب
AP.Living  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و2  ابن 
منيراملعارف ايدار ايب ضاء 00و20 

ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 67 1

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AP.Living

تجارة   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حتصن ع منتجات ايدلك6ر ايداخلي 

- استيراد م6اد حمنتجات ايدلك6ر 

)زجاج ، خزف ، إ خ)

حاألش اء  األثاث  في  مصمم   -

ايزخرف   ؛

- جم ع  أن6اع ا خدمات.

ابن  و2    : عن6ان املقر االجتماعي 

00و20  ايب ضاء  ايدار  منيراملعارف 

ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : املغرب سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ط ب  أميرة  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ط بي  أميرة  ايس دة 

 176 رقم  6و   بل6ك  اينجم   درب 

ايدار ايب ضاء  00و20  ايحي ا حسني 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ط بي  أميرة  ايس دة 

 176 رقم  6و   بل6ك  اينجم   درب 

ايدار ايب ضاء  00و20  ايحي ا حسني 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827887.
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FISCALITY CONSULTING CENTER

FRIENDS BUS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
FRIENDS BUS  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 08 ، ايطابق األحل ، ايطريق 
املؤدي إلى اسفي ك ي ، رقم 1  
س دي غانم ، مراكش - 0000  

مراكش املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.59019

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 ل6ن 6 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
 ، األحل  ايطابق   ،  08 رقم  »املكتب 
ايطريق املؤدي إلى اسفي ك ي ، رقم 
  0000  - ، مراكش  1  س دي غانم 
2و1  إلى »شق  رقم  مراكش املغرب« 
ايطابق ايثايث ، مبنى ج1- ، أك 6د ، 

مراكش. - 0000  مراكش  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 9 68و1.

158I

KHM CONSULTING

 ATELIER DES»  
COUTURIERES » ADC

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
قفل ايتصف  

KHM CONSULTING
1 زنق   الت  باعمران املمر ب 

ايطابق االحل  ايرقم 106 تقاطع 
شارع محمد ا خامس ح املقاحم  ، 

20050، ايدار ايب ضاء املغرب
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 ATELIER DES COUTURIERES»  
ADC « شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : 

ايدارايب ضاءـ و6 زنق  ابن فارس 
معاريف - 70و20 ايدارايب ضاء 

املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1و5100.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل     2022 1و مارس  املؤرخ في 
 ATELIER DES COUTURIERES»
املسؤحي    جات  شرك    » ADC
 100.000 رأسمايها  مبلغ  املحدحدة 
اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان  درهم 
فارس  ابن  زنق   و6  ايدارايب ضاءـ 
ايدارايب ضاء  70و20   - معاريف 

املغرب نت ج  إلنعدام اينشاط.
ح عين:

ايس د)ة) أم ن    غازي ح عن6انه)ا)  
زنق  سقراط اقام  ي ف نك درج ب 
املعاريف ايدارايب ضاء   21 ش   5 ط 
املغرب  ايدارايب ضاء  70و20 

كمصفي )ة) يلشرك .
ا ذمع    انعقاد  تم  قد  ح 
 2022 مارس  1و  بتاريخ  ا ختام   
حفي ايدارايب ضاءـ و6 زنق  ابن فارس 
ايدارايب ضاء  70و20   - معاريف 

املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827710.
159I

gefoco

BRICODIMA SARL AU 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

BRICODIMA SARL AU 

 شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 12 

مركز ايتجاري ك6كي  اسفي 6000  

اسفي  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و999

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2019 أكت6بر   21

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRICODIMA SARL AU
مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

متخصص في أشغال ايبناء.
 12 رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 

  6000 اسفي  مركز ايتجاري ك6كي  

اسفي  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : بركب    ل6سف  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 1000  : بركب    ل6سف  ايس د 

بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  بركب    ل6سف  ايس د 
ايب ضاء  ايكدل   االهرام  زنق     0

اسفي  6000  اسفي  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  بركب    ل6سف  ايس د 
ايب ضاء  ايكدل   االهرام  زنق     0

اسفي  6000  اسفي  املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أكت6بر   21 بتاريخ  االبتدائ   بآسفي  

2019 تحت رقم -.
160I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

ARAM 2021
مجم6ع  جات اينفع االقتصادي

تأسيس شرك 

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

وو شارع س دي محمد ، 15000، 
ا خميسات املغرب

ARAM 2021 مجم6ع  جات اينفع 
االقتصادي

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم و11 
اي اسمين 2 حي رياض  ا خميسات.  

- 15000 ا خميسات املغرب
تأسيس مجم6ع  جات اينفع 

االقتصادي 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و2950
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 لنالر   06
اينفع  جات  ملذم6ع   األسا�سي 

االقتصادي باملميزات ايتاي  :
جات  مجم6ع    : ايشرك   شكل 

اينفع االقتصادي.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 ARAM : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.2021
ايتصدلر   : غرض ايشرك  بإلجاز 
ايكهربائ  -  ايترك بات  حاالستيراد- 

األشغال املختلف  أح ايبناء.
عن6ان املقر االجتماعي : رقم و11 
اي اسمين 2 حي رياض  ا خميسات.  - 

15000 ا خميسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : ايس د محمد مال خل ل  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : ايس د عماد حاجي مراد  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د محمد مال خل ل  عن6انه)ا) 

 15000 زنق     امل6نى  تجزئ   97و 

ا خميسات املغرب.

ايس د عماد حاجي مراد  عن6انه)ا) 

0  حي ايبام  00 15 حاملاس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د محمد مال خل ل  عن6انه)ا) 

 15000 زنق     امل6نى  تجزئ   97و 

ا خميسات املغرب

ايس د عماد حاجي مراد  عن6انه)ا) 

0  حي ايبام  00 15 حاملاس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 22 بتاريخ  با خميسات   االبتدائ   

مارس 2022 تحت رقم 129.

161I

IAS CONSULTING

MAN REST
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

IAS CONSULTING

 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

MAN REST شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايعمارة 55 

ايقسم  املفرزة رقم 18A-18 امللك 

املسمى RIELZZA 13 شارع فال حيد 

عمير اكدال ايرباط - 10080 ايرباط 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

160989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   27

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 
املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 MAN  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.REST
أنشط    •  : غرض ايشرك  بإلجاز 

املطاعم
• تقدلم اي6جبات بسعر ثابت

حاملطاعم  ا خف ف   اي6جبات   •
حايقه6ة

جم ع  حت6زيع  حب ع  شراء   •
األحي    حامل6اد  ايغذائ    املنتجات 

ا خاص  باإلطعام
جم ع  حب ع  حح ازة  استغالل   •
االختراع  حبراءات  ايعمل ات 
ايتجاري   حايعالمات  حايتراخ ص 
املطابخ  حمعدات  أدحات  حجم ع 

حاملطاعم.
ايعمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 18-18A رقم  املفرزة  ايقسم    55
شارع   RIELZZA 1و املسمى  امللك 
فال حيد عمير اكدال ايرباط - 10080 

ايرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 500.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حص    2.500   : ايس د علي بادة 

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د محمد رياح :  2.500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
بق م    2500  : بادة  علي  ايس د 

100 درهم.
ايس د محمد رياح : 2500 بق م  

100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
 22 عن6انه)ا)  بادة  علي  ايس د 
حسان   11 شق   االدارس   شارع 

ايرباط 20270  ايرباط املغرب.
 16 ايس د محمد رياح عن6انه)ا) 
ب تش  سندباد  اقام   زم6ر  ا  طريق 
70و20  ايدارايب ضاء  رس6رانفا 

ايدارايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

 22 عن6انه)ا)  بادة  علي  ايس د 
حسان   11 شق   االدارس   شارع 

ايرباط 20270  ايرباط املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم  6 125.

162I

إئتمان ات ايدري6ش

Société HELP.BENZ
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

إئتمان ات ايدري6ش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب 682، 92000، ايعرائش املغرب
Société HELP.BENZ شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 

ايرحي ف جماع  ح ق ادة ايساحل 
اقل م ايعرائش - 92000 ايعرائش 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

6905
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   11
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Société HELP.BENZ
 : بإلجاز  ايشرك   غرض 
 AMBULANCE ET ASSISTANCE -

DEPANNAGE
حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايساحل  ق ادة  ح  جماع   ايرحي ف 
ايعرائش   92000  - ايعرائش  اقل م 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د ايزحاحي جمل :  500 حص  
بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د ايزحاحي عبد ا حك م:  500 
حص  بق م  100 درهم يلحص .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  جمل  ايزحاحي  ايس د 
معسكر حي ايناظ6ر 92000 ايعرائش 

املغرب.
ا حك م  عبد  ايزحاحي  ايس د 
ايناظ6ر  حي  معسكر  عن6انه)ا) 

92000 ايعرائش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ا حك م  عبد  ايزحاحي  ايس د 
ايناظ6ر  حي  معسكر  عن6انه)ا) 

92000 ايعرائش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايعرائش  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 9 6.
Iو16

مستأمن  سامي يلمحاسب 

 STE ESSAHBI IMMOBILIER
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

مستأمن  سامي يلمحاسب 
حي م م6ن  رقم 55 بل6ك   ايطابق 
األحل بني مالل ،  00و2، بني مالل 

املغرب
 STE ESSAHBI IMMOBILIER
SARL AU شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

عتمان   حي االداري ايطابق ايتايث  
- 000و2 بني مالل املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
12815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   16
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ESSAHBI IMMOBILIER SARL

.AU
منعش   -  : غرض ايشرك  بإلجاز 

عقاري.
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
عتمان   حي االداري ايطابق ايتايث  - 

000و2 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د ايسبهي عبدايهادي :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عبدايهادي  ايسبهي  ايس د 
احالد  احمام   احالد  دحار  عن6انه)ا) 
50وو2  ل6سف احالد اسع د اي6اد  

قصب  تادي  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عبدايهادي  ايسبهي  ايس د 
احالد  احمام   احالد  دحار  عن6انه)ا) 
50وو2  ل6سف احالد اسع د اي6اد  

قصب  تادي  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   ببني مالل  بتاريخ و1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم و55.
16 I

MARGEST SARL AU

LACHGAR NEGOCE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
ت6س ع نشاط ايشرك  

MARGEST SARL AU
272 تجزئ  ايعزحزي  مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب
LACHGAR NEGOCE شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
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حعن6ان مقرها االجتماعي املسيرة 
2 ب رقم 95  مراكش - 0000  

مراكش املغرب.
ت6س ع نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.52 75

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 09 ماي 2022 تمت إضاف  
إلى نشاط ايشرك   ايتاي    األنشط  

ا حالي :
ايتجارة  ايغدائ     امل6اد  -ب ع 

ايعام ..
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 7 65.
165I

CORPORATE AUDIT GROUP

Ô SANTE AFRICA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد امل6من، ايطابق 
ا خامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
Ô SANTE AFRICA شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي برج 

املح ط و C 24 شارع س دي محمد 
بن عبد هللا ، مارينا - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و6281 .

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ل6ن 6  املؤرخ في  0 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
  Ô SANTE AFRICA ايشريك اي6ح د
درهم   500.000 رأسمايها  مبلغ 
حعن6ان مقرها اإلجتماعي برج املح ط 
و  C 2 شارع س دي محمد بن عبد 
ايدار ايب ضاء   20000  - مارينا   ، هللا 

املغرب نت ج  ل : ..
برج  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

و  C 2 شارع س دي محمد  املح ط 
ايدار   20000  - مارينا   ، بن عبد هللا 

ايب ضاء املغرب. 
ح عين:

حسين    ادلب  محمد  ايس د)ة) 
تدالحي ح عن6انه)ا) مشرحع مح طات 
شارع س دي   19 ش  ط     1 مرينا 
ايدار   20000 هللا  عبد  بن  محمد 
ايب ضاء املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
شارع س دي   C 2  و برج املح ط   :
ايدار  مارينا   ، هللا  عبد  بن  محمد 

ايب ضاء
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828100.
166I

CORPORATE AUDIT GROUP

AMICA FOOD
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد امل6من، ايطابق 
ا خامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
AMICA FOOD شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي برج 
املح ط و C 24 شارع س دي محمد 
بن عبد هللا ، مارينا - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 80685

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ل6ن 6   17 املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
  AMICA FOOD اي6ح د  ايشريك 
درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 
حعن6ان مقرها اإلجتماعي برج املح ط 

و  C 2 شارع س دي محمد بن عبد 

ايدار ايب ضاء   20000  - مارينا   ، هللا 

املغرب نت ج  ل : ..

برج  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

و  C 2 شارع س دي محمد  املح ط 

ايدار   20000  - مارينا   ، بن عبد هللا 

ايب ضاء املغرب. 

ح عين:

حسين    ادلب  محمد  ايس د)ة) 

مشرحع  عن6انه)ا)  ح  تدالحي  

19 شارع  1 ط   ش  مح طات مرينا 

 20000 عبد هللا  بن  محمد  س دي 

)ة)  كمصفي  املغرب  ايب ضاء  ايدار 

يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف  : 

س دي  شارع   C 2  و املح ط  برج 

ايدار  مارينا   ، هللا  عبد  بن  محمد 

ايب ضاء

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  82810.

167I

CORPORATE AUDIT GROUP

CONFICO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حل شرك 

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شارع عبد امل6من، ايطابق 

ا خامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

CONFICO شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي برج 

املح ط و C 24 شارع س دي محمد 

بن عبد هللا ، مارينا - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

وو608 .
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ل6ن 6   17 املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
مبلغ    CONFICO اي6ح د  ايشريك 
درهم حعن6ان   1.000.000 رأسمايها 
 C و  املح ط  برج  اإلجتماعي  مقرها 
 2 شارع س دي محمد بن عبد هللا ، 
مارينا - 20000 ايدار ايب ضاء املغرب 

نت ج  ل : ..
برج  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
و  C 2 شارع س دي محمد  املح ط 
ايدار   20000  - مارينا   ، بن عبد هللا 

ايب ضاء املغرب. 
ح عين:

حسين     ادلب  محمد  ايس د)ة) 
تدالحي ح عن6انه)ا) مشرحع مح طات 
شارع س دي   19 ش  ط     1 مرينا 
ايدار   20000 هللا  عبد  بن  محمد 
ايب ضاء املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
شارع س دي   C 2  و برج املح ط   :
ايدار  مارينا   ، هللا  عبد  بن  محمد 

ايب ضاء
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  ايب ضاء   بايدار   ايتجاري  
16 ل6ن 6 2022 تحت رقم و82810.

168I

CORPORATE AUDIT GROUP

 PHENICIA, LA SIGNATURE
ORIGINELLE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
استمرار نشاط ايشرك 

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد امل6من، ايطابق 
ا خامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
 PHENICIA, LA SIGNATURE

   ORIGINELLE
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»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: عماي  
ا حاجب، ض ع  باحن ني، حقل 

إلمان راس ا ذاري - 50000 مكناس 
املغرب.

»استمرار نشاط ايشرك «
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

97 6و.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 1و ماي 2022 تقرر ما للي:

1.    قرار بعدم حل ايشرك  رغم 
ا خسائر املسذل .

ايشرك   رأسمال  تخف ض   .2
بمبلغ يساحي 1 درهم

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 6 22.
169I

إئتمان ات ايدري6ش

 Société CHB GARDE SARL
AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

إئتمان ات ايدري6ش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب 682، 92000، ايعرائش املغرب
 Société CHB GARDE SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مربح بزنس 
سنتر,  ساح  ابراه م رض6اني, شارع 

بته6فنII, ايطابق ايثايث  - 9000 
طنج  املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.10 165

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   11 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) محمد ايشرادي 
من  اجتماع    حص    500 ايهادي 
ايس د  يفائدة   حص    500 أصل 
ماي   11 بتاريخ  رض6ان ب6زيدي  )ة) 

.2022

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   16 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم  592.

170I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 HBO PRESTIGE
ARCHITECTURE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
  HBO PRESTIGE ARCHITECTURE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة زنق  6 أكت6بر رقم 6 ايطابق 
و ااشق  و ايدار ايب ضاء 20100 

ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
15و6 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 HBO  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

. PRESTIGE ARCHITECTURE
ممارس    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مهن  املهندس املعماري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
املسيرة زنق  6 أكت6بر رقم 6 ايطابق و 
ااشق  و ايدار ايب ضاء 20100 ايدار 

ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايشريف  ابن  حماد  ايس د 
اي6دغيري عن6انه)ا) 02 تجزئ  ريم ني 
ايدار   202 0 س دي عبد ايرحمان 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايشريف  ابن  حماد  ايس د 
اي6دغيري عن6انه)ا) 02 تجزئ  ريم ني 
ايدار   202 0 س دي عبد ايرحمان 

ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 10 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم -.
171I

.....................

 COMPAGNIE« 
 CHERIFIENNE

 D›EMBALLAGES EN PAPIER
»COCHEPA

إعالن متعدد ايقرارات

 CASABLANCA ،200 0 ،
MAROC

 COMPAGNIE CHERIFIENNE« 
 D›EMBALLAGES EN PAPIER
COCHEPA« »شرك   املساهم «

حعن6ان مقرها االجتماعي:   8،شارع 
م6الي سل مان - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
. 907

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 26 ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1- رقم  قرار 

ماللي:  تجدلد حكاي  متصرفين
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم -1: ايذي لنص على ماللي:      

سع د   مدني  ايس د  مهام  تجدلد 

كمتصرف ملدة ست سن6ات أي إلى 

حين انعقاد ا ذمع ايعام املدع6 يلبث 

في حسابات سن  2027 

على  لنص  ايذي   :2- رقم  بند 

 Daniel ماللي:   تجدلد مهام  ايس د 

ست  ملدة  كمتصرف   BARISEAU

ا ذمع  انعقاد  حين  إلى  أي  سن6ات 

ايعام املدع6 يلبث في حسابات سن  

 2027

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 20 827.

172I

STE CECONA SARL

 STE NEGOCIABLE CIMENT
SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تف6يت حصص

STE CECONA SARL

شارع جيش امللكي رقم  7 ايناظ6ر ، 

62000، ايناظ6ر املغرب

 STE NEGOCIABLE CIMENT

SARL شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
طارق ابن زياد - زال6 10 شارع طارق 

ابن زياد - زال6 62900 ايناظ6ر 

املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و675.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 ل6ن 6   06 في  املؤرخ 

املصادق  على :

ابراه م معاش  )ة)  تف6يت ايس د 

أصل  من  اجتماع    حص    1.200

000.  حص  يفائدة  ايس د )ة) امين 

معاش بتاريخ 06 ل6ن 6 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 16 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 9و12.

Iو17
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STE FSMC SARL AU

 SOCIETE VANA DECOR
SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تف6يت حصص

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 SOCIETE VANA DECOR SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسذد ايدل6ر ا ذداد  زنق  

املدرس  ا حسن   م ديت 50و 5 
.MAROC م ديت
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.1 97

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   02 في  املؤرخ 

املصادق  على :
ايغني                 عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 
80  حص   ايصدلقي                  
حص     80 أصل  من  اجتماع   
املذ د              عبد  )ة)   ايس د  يفائدة  
محي ايدلن             بتاريخ 02 مارس 

.2022
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ماي   25 بتاريخ  بم ديت   االبتدائ   

2022 تحت رقم 2022/ و1.
17 I

CSN MAROC

LOKIS 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

 LOKIS  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مركز 
ايزنيث يالعمال شارع مسلم تجزئ  
ب6كار ايطابق و ايشق   1 باب دكاي  

- 0و00  مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126 61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   01
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
.LOKIS  : اإلقتضاء بمختصر تسم تها
حكاي     : بإلجاز  ايشرك   غرض 
إدارة حتنش ط ايشبكات   - االتصال 

االجتماع  .
اي6يب  م6اقع  حتصم م  تط6ير   

حتطب قات ا ذ6ال.
في  ايكمب 6تر  خدمات  ت6فير   

ا خارج.
مركز   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايزنيث يالعمال شارع مسلم تجزئ  
ب6كار ايطابق و ايشق   1 باب دكاي  

- 0و00  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عبد ايرحمان ن6ار :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ن6ار  ايرحمان  عبد  ايس د 
و عمارة  ايرجاء    2 عن6انه)ا) املسيرة 

ك رقم 2  0 01  مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ن6ار  ايرحمان  عبد  ايس د 
و عمارة  ايرجاء    2 عن6انه)ا) املسيرة 

ك رقم 2  0 01  مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6806و1.
175I

SOLUCIA EXPERTISE

MMS CASH SERVICES
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
MMS CASH SERVICES شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  
األطلس إقام  5 ، ايطابق   شق  
رقم 16 املعاريف - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و691 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   20
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 MMS  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.CASH SERVICES
غرض ايشرك  بإلجاز : حس ط في 

ا خدمات املاي  .
زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
شق   ايطابق     ، 5 إقام   األطلس 
ايدار   20000  - املعاريف   16 رقم 

ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 50.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة سل6ى ناصر :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ناصر  سل6ى  ايس دة 

مجم6ع  ايضحى فال فل6ري عمارة 

8 شق  رقم  و  90000  ايطابق  1و 

طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ناصر  سل6ى  ايس دة 

1و  فل6ري عمارة  فال  شرك  ضحى 

 90000 رقم  و  شق    8 ايطابق 

طنج  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828222.

176I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

زين اوزين
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

زين احزين شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 

6 إقام  لاسمين ، شارع يعق6ب 

املريني، جليز مراكش 0000  مراكش 

املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.71999

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 ماي   12 في  املؤرخ 

املصادق  على :

خدلج     )ة)  ايس د  تف6يت 

حص  اجتماع   من   5.000 ك6راتي 

أصل 5.000 حص  يفائدة  ايس د )ة) 

اسماء   عم6ر بتاريخ 12 ل6ن 6 2022.
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6667.

177I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

PRETIUM
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

PRETIUM شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : شارع 

سم   اقام  شهرزاد و طابق 5 رقم 

22 اينخ ل - - ايدار ايب ضاء املغرب.

قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و26و5و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   11 في  املؤرخ 

املسؤحي    جات  شرك    PRETIUM

 100.000 رأسمايها  مبلغ  املحدحدة 

درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

5 رقم  و طابق  سم   اقام  شهرزاد 

ايدار ايب ضاء املغرب   -  - اينخ ل   22

نت ج  يت6قف ايكامل ينشاط.

ح عين:
ايس د)ة) ل6نس  املكنا�سي يكراحي 

ح عن6انه)ا) حي اي6فاء عماة ج رقم 8 

ايرباط املغرب كمصفي    - ايطائرات 

)ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

شارع  حفي   2022 ماي   11 بتاريخ 

سم   اقام  شهرزاد طابق 5 رقم 22 

اينخ ل - - ايدار ايب ضاء املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  82821.

178I

CSN MAROC

ZAKI COLLABORATEUR-
ZCR

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

  ZAKI COLLABORATEUR-ZCR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مركز 

ايزنيث يالعمال شارع مسلم تجزئ  
ب6كار ايطابق و ايشق   1 باب دكاي  

- 0و00  مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
91و126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 ZAKI  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

. COLLABORATEUR-ZCR
ت6فير   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
، ح تنظف  ا خدمات املنزي   )غس ل 
، حتل6ين جم ع املنتجات اينس ج  ).
تنظ ف املباني   ، ص ان  ا حدائق 

حتجارة منتجات ايتنظ ف
األحداث  حتنظ م  معدات 

حايرحالت.
مركز   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايزنيث يالعمال شارع مسلم تجزئ  
ب6كار ايطابق و ايشق   1 باب دكاي  

- 0و00  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايبهلي  زكرياء  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايبهلي  زكرياء  ايس د 
املسيرة و حرف س رقم 72و 0 01  

مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايبهلي  زكرياء  ايس د 
املسيرة و حرف س رقم 72و 0 01  

مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 1و67و1.
179I

FISCALITY CONSULTING CENTER

FRENCH CONSEIL
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
FRENCH CONSEIL  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم  16 
شارع فلسطين ايداحدلات  - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   02
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FRENCH CONSEIL
مركز   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االتصال.
-  االستشارات في ايعالقات ايعام  

حاالتصال.
-  ايبرمج  حاالستشارات حأنشط  

تكن6ي6ج ا املعل6مات..
عن6ان املقر االجتماعي : رقم  16 
  0000 شارع فلسطين ايداحدلات  - 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د صبري مصابح   :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د صبري مصابح   عن6انه)ا) 
1100و  ت6ي6ز   مان  دي  شارع   12

ت6ي6ز فرنسا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د صبري مصابح   عن6انه)ا) 
1100و  ت6ي6ز   مان  دي  شارع   12

ت6ي6ز فرنسا
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6811و1.

180I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

DY INVEST
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 ،LOUBILA BOURGOGNE، 0
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CASABLNCA MAROC
DY INVEST شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : 11 زاحي  
شارع اس 6ط ف6�سي شارع 2 مارس 

- - ايدار ايب ضاء املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و6752 .

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي   12 في  املؤرخ 
جات مسؤحي    شرك    DY INVEST
محدحدة جات ايشريك اي6ح د مبلغ 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
شارع  زاحي    11 اإلجتماعي  مقرها 
 -  - مارس   2 شارع  ف6�سي  اس 6ط 
املغرب نت ج  يت6قف  ايدار ايب ضاء 

ايكامل ينشاط.
ح عين:

ايس د)ة) حديع   عيساحي سالحي 
ح عن6انه)ا) اقام  ف ال انفا 1 رقم 0و 
ايدار ايب ضاء   - دار ب6عزة اين6اصر 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
زاحي    11 حفي   2022 ماي   12 بتاريخ 
مارس   2 شارع اس 6ط ف6�سي شارع 

- - ايدار ايب ضاء املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828215.
181I

NOBLACTION

RIAD MARRAKECH 5 DM
عقد تس ير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعن6ي6ن)
عقد تس ير حر ألصل تجاري

RIAD MARRAKECH 5 DM
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
 RIAD أعطى   2022 لنالر   01 قي 
املسذل   MARRAKECH 5 DM
باملحكم    96865 ايتجاري  بايسذل 
ايتس ير  حق  بمراكش  ايتجاري  
ب  ايكائن  ايتجاري  يألصل  ا حر 
9و  رقم  ب6ط6يل  درب  ايقناري   حي 
يفائدة  املغرب  مراكش    0000  -

سن    6 ملدة   RIAD MEDINA ART
تبتدئ من 01 لنالر 2022 ح تنتهي في 
مقابل مبلغ شهري   2028 دجنبر  1و 

ق مته 0.000و درهم.
182I

BARKI

BARKI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 

BARKI
 289GROUPE AL MAJD HAY
 NAHDA 2 RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
BARKI شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

ح عن6ان مقرها االجتماعي 289 
 GROUPE AL MAJD HAY

 NAHDA 2 RABAT - 10190
. RABAT

تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.1  977
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تح6يل  و0 ل6ن 6  املؤرخ في 
ايشكل ايقان6ني يلشرك  من »شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
»شرك  جات املسؤحي    إلى  اي6ح د« 

املحدحدة«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم و12555.
Iو18

FISCALITY CONSULTING CENTER

SG-DEVELOPPEMENT
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

SG-DEVELOPPEMENT شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ابراج 

ايكتب   ج ش 2  عمارة 69 ايشق  و 

املحام د 9 - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

89و126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و2 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

SG-  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEVELOPPEMENT
مقاحل   -  : غرض ايشرك  بإلجاز 

بناء أح أعمال متن6ع .

ي6سائل  ايترك ب  أعمال  جم ع   -

االتصاالت.

- جم ع اعمال ايص ان  حاينظاف  

حاملعا ذ ..

ابراج   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ايكتب   ج ش 2  عمارة 69 ايشق  و 

املحام د 9 - 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د عبد ايفتاح ايفق ه :  800 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 200   : ايس دة صف   اث6يرادح  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايفق ه  ايفتاح  عبد  ايس د 

عن6انه)ا) بل6ك 9010 تارك  ايسعادة 

0000  مراكش املغرب.

ايس دة صف   اث6يرادح  عن6انه)ا) 

مجم6ع   ايصفاء  اقام   اسكج6ر 

 9 املحم د  و1  ايشق    6 عمارة   2

0000  مراكش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايفق ه  ايفتاح  عبد  ايس د 

عن6انه)ا) بل6ك 9010 تارك  ايسعادة 

0000  مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6729و1.

18 I

IBK Consulting

FK MASSIF
إعالن متعدد ايقرارات

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

FK MASSIF »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: رقم 

و0 ايطابق ايتاني بل6ك ح2 عمارة 

ت فاحين - 80000 اكادلر املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و07  .

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 08 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
من  ايشرك   رأسمال  زيادة  ماللي: 

 6.990.000.00 الى   6.000.000.00

طريق  عن   990.000 قدره  بمبلغ 

ا حساب ا ذاري يلشركاء.

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

في  حاي ا  املحدد  رأسمال  تخف ض 

إلى  مقسم  درهم   6.990.000,00

درهم    100 بق م   سهم   69.900

ي صبح  قدره6.690.000.00   بمبلغ 

00.000,00و درهم، حهذا ايتخف ض 
بلغت  ايتي  ا خسائر  الى  راجع 

09,20و.6.697

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

تح ين ايقان6ن األسا�سي يلشرك .
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حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 
اينظام األسا�سي ايتاي  : 

ايذي لنص   :6 بند رقم بند رقم 
ايشريك اي6ح د  ساهم   على ماللي: 
00.000,00و  ب  ا حسن   ايعلمي 
مجم6ع ايرأسمال ه6 00.000,00و

بند رقم بند رقم 7: ايذي لنص على 
ماللي: رأسمال ايشرك  00.000.00و 
مقسم  الى 000و حص  بق م  100 

درهم  يلحص  مكتتب  حمحررة
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم و11026.

185I

JIYAR JAOUAD

TOU-LEG AGRO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
TOU-LEG AGRO شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 9  حي 
قاسمي أكل م بركان - 250و6 بركان 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

8561
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
TOU-  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.LEG AGRO
استغالل   : غرض ايشرك  بإلجاز 

األرا�سي ايزراع  .
ترب   ا ح 6انات األي ف .

  9 رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 
250و6   - بركان  أكل م  قاسمي  حي 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
60و    : ايتجاني  ايكف ف  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
20و    : ف صل  ايكف ف  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
20و    : م م6ن  ايكف ف  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ايكف ف ايتجاني عن6انه)ا) 
بركان  أكل م  قاسمي  حي    9 رقم 

250و6 بركان املغرب.
ايس د ايكف ف ف صل عن6انه)ا) 
بركان  أكل م  قاسمي  حي    9 رقم 

250و6 بركان املغرب.
ايس د ايكف ف م م6ن عن6انه)ا) 
بركان  أكل م  قاسمي  حي    9 رقم 

250و6 بركان املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ايكف ف ايتجاني عن6انه)ا) 
بركان  أكل م  قاسمي  حي    9 رقم 

250و6 بركان املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  ببركان   االبتدائ   

2022 تحت رقم 2022/  و.
186I

business processing center

دار الهجرة أمناجمو
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
دار ايهذرة أمناجم6  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي إقام  
ن6ر اينخ ل شق  رقم 79 اينخ ل 

ا ذن6بي - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

125 89

عقد حر مؤرخ في  1  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 مارس 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

دار   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ايهذرة أمناجم6 .

أشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء ح ب ع ح شراء األرا�سي .

إقام    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

اينخ ل   79 رقم  شق   اينخ ل  ن6ر 

ا ذن6بي - 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د محمد باألطرش عن6انه)ا) 

ملحم د س رقم 107 مراكش 0000  

مراكش املغرب.

ع6ض  سع6د  األحمدي  ايس د 

ايسادس  محمد  شارع  عن6انه)ا) 

  0000 مراكش   5 ج  ستي   ك6يف 

مراكش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د محمد باألطرش عن6انه)ا) 

ملحم د س رقم 107 مراكش 0000  

مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   17 بتاريخ  بمراكش   ايتجاري  

2022 تحت رقم و577و1.

187I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ساك أبان
شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ايشريك اي6ح د
إنشاء فرع تابع يلشرك 

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

ساك أبان شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم و9و 

املنطق  ايصناع   املسار مراكش 

0020  مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

7و980.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تقرر إنشاء  16 ماي  املؤرخ في 

ايتسم    تحت  يلشرك    تابع  فرع  

ساك أبان ح ايكائن بايعن6ان عمارة 

اينرجس ايرقم  و طريق أسفي,مراكش 

ح  املغرب  مراكش    0000 مراكش 

برمضان  املسير من طرف ايس د)ة)  

عبد ايعزيز .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6658.

188I

املركز املراك�سي يإلرشاد

TROTEEKECH
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

املركز املراك�سي يإلرشاد

شق  رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماج6ريل شارع م6الي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

  TROTEEKECH

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار أمزحغ 

ايقبلي الي  تكرك6ست ق ادةأحزك ت  

أمزميز ا ح6ز   - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و12651

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   09

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TROTEEKECH

تاجر   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ترحت ن ت كهربائ  

- كراء ترحت ن ت كهربائ  .

عن6ان املقر االجتماعي : دحار أمزحغ 

ايقبلي الي  تكرك6ست ق ادةأحزك ت  

مراكش    0000  - ا ح6ز    أمزميز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000.000 درهم، مقسم كايتالي:

  ALI AIT SI HAMMA ايس د 

درهم   100 بق م   حص    :  340

يلحص .

  ROTH JEAN PIERRE ايس د 

درهم   100 بق م   حص    :  330

يلحص .

 MESCHINI PATRICE ايس د 

حص    FERNARD JEAN  :  330

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

  ALI AIT SI HAMMA ايس د 

الي   ايقبلي  أمزحغ  دحار  عن6انه)ا) 

أمزميز  ق ادةأحزك ت   تكرك6ست 

ا ح6ز   0000  مراكش املغرب.

  ROTH JEAN PIERRE ايس د 
دا  إقام   املقاحم   زنق   عن6انه)ا) 
ك ليز    15 رقم   D عمارة  ف ن�سي 

0000  مراكش املغرب.

 MESCHINI PATRICE ايس د 
زنق   عن6انه)ا)    FERNARD JEAN

عمارة  ف ن�سي  دا  إقام   املقاحم  
مراكش    0000 ك ليز    15 رقم   D

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

  ROTH JEAN PIERRE ايس د 
دا  إقام   املقاحم   زنق   عن6انه)ا) 
ك ليز    15 رقم   D عمارة  ف ن�سي 

0000  مراكش املغرب

 MESCHINI PATRICE ايس د 
زنق   عن6انه)ا)    FERNARD JEAN

 D عمارة  ف ن�سي  دا  إقام   املقاحم  
رقم 15 ك ليز  0000  مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6861و1.

189I

IBK Consulting

AGA GRAVETTE
إعالن متعدد ايقرارات

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

AGA GRAVETTE »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: ايطابق 

ايثاني  2 بل6ك ح2 رقم و عمارة 

ت فاحين - 80000 اكادلر املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

97و2 .

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

تم اتخاج   2022 ل6ن 6   08 املؤرخ في 

ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
أصبح  ايذي  ايشرك   اسم  تغ ير 
 SOCIETE MAROC METAUX«
»AGA GRAVETTE« من 

ً
SMM« بدال

على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 
تمدلد غرض ايشرك  إلضاف   ماللي: 
:-استغالل محاجر  األنشط  ايتاي   
)م6اد  معدن    مادة  ألي  ايتعدلن 
 ، منتج طريق   ، ، ح�سى  رمال   ، بناء 
منتج تعدلني).حفر ، تج6يف ، سحق 
 ، تعدلن   ، ، غربل   ، طحن  ، غس ل 
تح6يل حتطالر جم ع منتجات املحاجر 
مفت6ح   حفرة  استغالل  حاملناجم.- 
شراء  األرض.-ب ع  تحت  محاجر  أح 
املعدن  .- امل6اد  حاستيراد  تصدلر 
تأجير حب ع معدات املحاجر حايتعدلن 
-أعمال  ايعام .  األشغال  حآالت 
استخراج حمعا ذ  حتشك ل حتلم ع 
بتقدلم  املتعلق   حايرخام  ايرخام 
ا خرسان   حب ع  ا خدمات.-صنع 
ا ذاهزة.-ب ع املعدات حامل6اد حايل6ازم 
حايشراء  بناء.-ايب ع  يلبناء.-أعمال 
جم ع  حتس6يق  حايتجزئ   با ذمل  

املنتجات.
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

م6اءم  ايقان6ن األسا�سي
قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
منح ايصالح ات يإلجراءات االداري .

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 
اينظام األسا�سي ايتاي  : 

ايذي لنص   :2 بند رقم بند رقم 
على ماللي: -استغالل محاجر ايتعدلن 
ألي مادة معدن   )م6اد بناء ، رمال ، 
ح�سى ، منتج طريق ، منتج تعدلني).
غس ل   ، سحق   ، تج6يف   ، حفر 
تح6يل   ، تعدلن   ، غربل    ، طحن   ،
املحاجر  منتجات  جم ع  حتطالر 
مفت6ح   حفرة  استغالل  حاملناجم.- 
شراء  األرض.-ب ع  تحت  محاجر  أح 
املعدن  .- امل6اد  حاستيراد  تصدلر 
تأجير حب ع معدات املحاجر حايتعدلن 
-أعمال  ايعام .  األشغال  حآالت 
استخراج حمعا ذ  حتشك ل حتلم ع 
بتقدلم  املتعلق   حايرخام  ايرخام 
ا خرسان   حب ع  ا خدمات.-صنع 
ا ذاهزة.-ب ع املعدات حامل6اد حايل6ازم 

حايشراء  بناء.-ايب ع  يلبناء.-أعمال 
جم ع  حتس6يق  حايتجزئ   با ذمل  

املنتجات.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم و1و110.
190I

املركز املراك�سي يإلرشاد

ETRE MARRAKECH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
ت6س ع نشاط ايشرك  

املركز املراك�سي يإلرشاد
شق  رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماج6ريل شارع م6الي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

ETRE MARRAKECH شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها االجتماعي مخزن في 
املحل رقم 120 ط6اي  دار ايباشا - 

0000  مراكش املغرب.
ت6س ع نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.102867

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 17 ماي 2022 تمت إضاف  
إلى نشاط ايشرك   ايتاي    األنشط  

ا حالي :
- تس ير دحر ايض اف 

- استغالل حمام ح سبا.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم و690و1.
191I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

ايت هوم
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46  AZLI MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH MAROC
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الت ه6م  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دكان رقم 

2 بايم هاحس *ب* ايحي ايشت6ي  - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

126565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   22

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

الت   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ه6م .

مطعم ح   : غرض ايشرك  بإلجاز 

مقهى.

عن6ان املقر االجتماعي : دكان رقم 

 - ايحي ايشت6ي   *ب*  بايم هاحس   2

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايرحمان:   عبد  ايلط في  ايس د 

درهم   100 بق م   حص    1.000

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايرحمان  عبد  ايلط في  ايس د 

لي  20وو9  ألي دانت6ن   21 عن6انه)ا) 

باف 6ن س6 ب6ا فرنسا 600و9 باريس 

فرنسا.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  طارق  بنمحمد  ايس د 

عين مزحار رقم 190  0000  مراكش 

املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6918و1.

192I

EL OUARRAD AZIZ

SO.TRA.IKHOUANE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
SO.TRA.IKHOUANE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 99  
شطر ا ايطابق 2 حسالن 2 مكناس - 

50080 مكناس املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

65و56
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SO.TRA.IKHOUANE
غرض ايشرك  بإلجاز : - ايتط6ير 

ايعقاري
-  االشغال املختلف .

عن6ان املقر االجتماعي : رقم 99  
2 مكناس -  2 حسالن  شطر ا ايطابق 

50080 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : ب6دخ لي  محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : بنخضرة  سع د  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د محمد ب6دخ لي عن6انه)ا) 
6و1  ا رقم  ايشطر   2 رياض حسالن 

حسالن 50080 مكناس املغرب.
ايس د سع د بنخضرة عن6انه)ا) 
دحار احالد عبد هللا بن رح6 ايدخيس  

50080 مكناس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د سع د بنخضرة عن6انه)ا) 
دحار احالد عبد هللا بن رح6 ايدخيس  

50000 مكناس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   09 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 8و21.

Iو19

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

   VANTEC PROPERTIES, INC
SARL- AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنق  1 حي ايسالم ، أحداف 
AZROU MAROC ،5أزرح ، 100و ،
   VANTEC PROPERTIES, INC
SARL- AU شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 155 
اينخ ل 2 احداف ازرح - 100و5 

ازرح املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

   VANTEC PROPERTIES, INC

.SARL- AU

غرض ايشرك  بإلجاز : ب ع حشراء 

االنعاش   , املنق6ي   ح  ايثابت   امل6اد 

ايعقاري ح االستيراد.
عن6ان املقر االجتماعي : رقم 155 

اينخ ل 2 احداف ازرح - 100و5 ازرح 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د سف ان حف ظ عن6انه)ا) 
ازرح  احداف   2 اينخ ل   155 رقم 

100و5 ازرح املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د سف ان حف ظ عن6انه)ا) 
ازرح  احداف   2 اينخ ل   155 رقم 

100و5 ازرح املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  بازرح   االبتدائ   

2022 تحت رقم 209.

19 I

BOUSSOLE CONSEIL

CHAHD DREAM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

BOUSSOLE CONSEIL

و, زاحي  زنق  ب ن ل ح شارع عبد 

امل6من ، 60و20، ايدارايب ضاء 

املغرب

CHAHD DREAM شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 7و2 زنق  

ستراسب6رغ - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب
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تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

19و و2.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 01 ل6ن 6 2022 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

 20000  - ستراسب6رغ  زنق   »7و2 

زنق    1 « إلى  املغرب«  ايدار ايب ضاء 

ايدار ايب ضاء    20000  - ستراسب6رغ 

املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828005.

195I

MAROC DOMESTIQUE

MAROC DOMESTIQUE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

MAROC DOMESTIQUE

151 شارع أسام  بن زالد ايطابق 

2 حي ك6ت�سي  املعاريف ، 20000، 

ايدار ايب ضاء املغرب

MAROC DOMESTIQUE شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 151 شارع 

أسام  بن زالد ايطابق 2 حي ك6ت�سي  

املعاريف - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5و0 5 .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   01 في  املؤرخ 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

مبلغ    MAROC DOMESTIQUE

حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

شارع أسام    151 مقرها اإلجتماعي 

بن زالد ايطابق 2 حي ك6ت�سي  املعاريف 

- 20000 ايدار ايب ضاء املغرب نت ج  

ل : ت6قف نشاط ايشرك .

 151 ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
حي   2 ايطابق  شارع أسام  بن زالد 
ايدار   20000  - املعاريف  ك6ت�سي  

ايب ضاء املغرب. 
ح عين:

ح  بب6�سي  محمد   ايس د)ة) 
عن6انه)ا) حي اينس م عمارة 51و رقم 
ايب ضاء  ايدار   20000  2 ايطابق   6

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 28و828.

196I

BUREAU ESSOUFYANI

BCT SUD
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
BCT SUD شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي مدلن  
اي6حدة بل6ك E ايرقم 15  - 70000 

ايع 6ن املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
 2125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   16
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 BCT  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUD
األعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
أن6اع  جم ع  تشي د  ح  متن6ع  

املباني،األعمال ايبنائ   ايعام ،
ا حفر  املدن  ،أعمال  ايهندس  

ايعام ،
املختلف   ايطرق  شبكات  تطهير 

حإمدادات امل اه حايكهرباء حايهاتف،
شراء حب ع املعدات حامل6اد ايالزم  

يبناء ح معدات ا حفر....
عن6ان املقر االجتماعي : حي مدلن  
 70000  -   15 E ايرقم  اي6حدة بل6ك 

ايع 6ن املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عبد ايرح م اداحي :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د عبد ايرح م اداحي : 1000 

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
اداحي  ايرح م  عبد  ايس د 
تمنار   االدلب  ادح  دحار  عن6انه)ا) 

57050 ايص6يرة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
اداحي  ايرح م  عبد  ايس د 
تمنار   االدلب  ادح  دحار  عن6انه)ا) 

57050 ايص6يرة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1772.
197I

CECOGEL / SARL

 AMSTERDM IMPORT
EXPORT

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

قفل ايتصف  

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 AMSTERDM IMPORT EXPORT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : حجدة، - 

60000 حجدة املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
.29257

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 و2 مارس  املؤرخ في 
 AMSTERDM IMPORT EXPORT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
رأسمايها  مبلغ  اي6ح د  ايشريك 
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
حجدة   60000  - حجدة،  اإلجتماعي 
استمراري   يعدم  نت ج   املغرب 

املشرحع.
ح عين:

ايس د)ة) راشدي  زبير ح عن6انه)ا) 
املغرب  حجدة   60000 حجدة، 

كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
2022 حفي حجدة، -  و2 مارس  بتاريخ 

60000 حجدة املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   10 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 7 6.
198I

اتمان   ايزيت6ن

امغناس
شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

اتمان   ايزيت6ن
شا رع حمان ايفص6اكي عرص  

املعاش عمارة ايقباج رقم 9 مكتب 
رقم و ، 0000 ، مراكش ا

امغناس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبدايكريم ا خطابي طريق حسن 
بن مبارك اقام  ا خطاب   عمارة 
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ب ايطبق االحل رقم و - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

9 و126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   12

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

امغناس.

 : بإلجاز  ايشرك   غرض 

دارايض اف .

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

حسن  طريق  ا خطابي  عبدايكريم 

بن مبارك اقام  ا خطاب   عمارة ب 

ايطبق االحل رقم و - 0000  مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

با�سي    bassi giovanni ايس د  

باب الالن درب  عن6انه)ا)  ج 6فني   

ايقا�سي  0000  مراكش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

 bassi ج 6فني   با�سي  ايس د 

giovanni  عن6انه)ا) باب الالن درب 

ايقا�سي  0000  مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   10 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6685و1.

199I

دل6ان االستاج ايعلمي املذاطي محمد ايص6في م6ثق

NORABKJIRI IMMO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

دل6ان االستاج ايعلمي املذاطي 
محمد ايص6في م6ثق

87 عمارة ك6ف ك6م ايطابق االحل 
طنج  ، 90000، طنج  املغرب

NORABKJIRI IMMO شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي طريق 

 ، GH 17 ، ايرباط ، مجمع دلاري
عمارة  7 ، ايطابق االر�سي ، املحل 

رقم 90 - 90000 طنج  املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.100857

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   22 في  املؤرخ 

املصادق  على :
هللا  عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 
من  اجتماع    حص    99 ايقجيري 
)ة)  ايس د  100 حص  يفائدة   أصل 
ن6ر ايدلن  ايقجيري بتاريخ 22 مارس 

.2022
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   16 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 860 25.
200I

اتمان   ايزيت6ن

 ACHAT VENTE
MARRAKECH IMMO

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

اتمان   ايزيت6ن
شا رع حمان ايفص6اكي عرص  

املعاش عمارة ايقباج رقم 9 مكتب 
رقم و ، 0000 ، مراكش ا

  achat vente marrakech immo
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبدايكريم ا خطابي طريق حسن 
بن مبارك اقام  ا خطاب   عمارة 

ب ايطبق االحل رقم و - 0000  
مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   16
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 achat  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

. vente marrakech immo
حك ل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
حسن  طريق  ا خطابي  عبدايكريم 
بن مبارك اقام  ا خطاب   عمارة ب 
ايطبق االحل رقم و - 0000  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  حارح  هشام  ايس د 
تجزئ  املحام د1ب رقم 278  0000  

مراكش املغرب.
ايس د ل6سف الت علي عن6انه)ا) 
  0000 ا ح6ز  دحار اماسين ايت6م   

مراكش املغرب .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  حارح  هشام  ايس د 
تجزئ  املحام د1ب رقم 278 0000  

مراكش املغرب
ايس د ل6سف الت علي عن6انه)ا) 
  0000 ا ح6ز  دحار اماسين ايت6م   

مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   08 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6558و1.
201I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 STE MIDELT CONT ET

SERVICES

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

 STE MIDELT CONT ET

SERVICES شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 

حاكل م - 5800  تنغير املغرب.

حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

69و2.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  01 دجنبر  املؤرخ في 

 STE شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

  MIDELT CONT ET SERVICES

مبلغ رأسمايها 60.000 درهم حعن6ان 

 - حاكل م  دحار  اإلجتماعي  مقرها 

5800  تنغير املغرب نت ج  ل : االزم  

ايتنافس  .

دحار  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

حاكل م - 5800  تنغير املغرب. 

ح عين:

ح  امل6حد  عزيز   ايس د)ة) 

 11 شق   اقام   ذ6م ل  عن6انه)ا) 

ا ذدلدة    5862 سيرك6ف  زنق  

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  

محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 

ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : -

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   07 بتاريخ  بتنغير   االبتدائ   

2022 تحت رقم 258/2022.

202I
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NCG EXPERTISE

CUBICON
إعالن متعدد ايقرارات

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
CUBICON »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: مكتب  

رقم ت ك 11 رقم 208 ايحي 
ايصناعي س دي غانم طريق أسفي 
مراكش مكتب  رقم ت ك 11 رقم 
208 ايحي ايصناعي س دي غانم 

طريق أسفي مراكش 0000  مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.92025
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 1و ماي 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
 2500 ترسال  زكرياء  ايس د  تف6يت 
حص    2500 مجم6ع  من  حص  

يفائدة ايس د حمزة ايدباغ
قرار رقم 2 : ايذي لنص على ماللي: 

استقاي  اييس د زكرياء ترسال 
على  لنص  ايذي  و:  رقم  قرار 
تغ ير ايشكل ايقان6ني يشرك   ماللي: 
املحددة  املسؤحي    دات  شرك   من 
املحددة   املسؤحي    دات  شزك   الى 

بشريك حاحد 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :6-7 رقم  بند 
ترسال  زكرياء  ايس د  تف6يت  ماللي: 
 2500 مجم6ع  من  حص    2500

حص  يفائدة ايس د حمزة ايدباغ
على  لنص  ايذي   :1 رقم  بند 
تغ ير ايشكل ايقان6ني يشرك   ماللي: 
املحددة  املسؤحي    دات  شرك   من 
املحددة   املسؤحي    دات  شزك   الى 

بشريك حاحد 

على  لنص  ايذي   :12 رقم  بند 
ماللي: استقاي  اييس د زكرياء ترسال 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6952و1.
Iو20

مكتب محاسب 

ABOUAM CAR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

مكتب محاسب 
عمارة 1  شق  2 زنق  عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 ايرش دل  ،  5200، 

ايرش دل  املغرب
ABOUAM CAR شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي م6الي 
احمد ايدهبي ب ص حاد ايشرفاء 
ايريصاني - 50 52  ايريصاني 

املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.10525

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   20 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) محمد حمداني  
أصل  من  اجتماع    حص    500
1.000 حص  يفائدة  ايس د )ة) عبد 
ايعزيز  زياني بتاريخ 20 أبريل 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 16 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 2022/و6و.

20 I

BHA CONSULTING

EDA INOX ET ALUMINIUM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،0 ، .
 EDA INOX ET ALUMINIUM

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مرآب رقم 
12 مركب ا خزران طريق أكادلر - 
1000  شيشاحة اململك  املغرب  .

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و196.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 ل6ن 6   16 في  املؤرخ 
جات مسؤحي   محدحدة  حل شرك  
 EDA INOX اي6ح د  ايشريك  جات 
رأسمايها  مبلغ    ET ALUMINIUM
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
مركب   12 رقم  مرآب  اإلجتماعي 
  1000  - أكادلر  طريق  ا خزران 
 : شيشاحة اململك  املغرب   نت ج  ل 

ايرك6د االقتصادي.
ح حدد مقر ايتصف   ب مرآب رقم 
 - أكادلر  طريق  ا خزران  مركب   12

1000  شيشاحة اململك  املغرب  . 
ح عين:

ايس د)ة) رضا   يشهب  ح عن6انه)ا)  
  1000 دحار ا ذعافرة س دي ب6زيد 
شيشاحة اململك  املغرب   كمصفي )ة) 

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بامنتان6ت   االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 208/2022.

205I

FIDUNEL

ELEVAGE FOCUS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

FIDUNEL
57 زنق  عبد ايكريم ايدل6ري 

ايطابق و رقم 6  ايدار ايب ضاء ، 
20000، ايدار ايب ضاء املغرب

ELEVAGE FOCUS شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  محج 

الي  اي اق6ت ح زنق  ايعرعار اقام  

غاييس ايعمارة 9 ايطابق   ايشق  

17 - 20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و9و86 .

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي  و2  في  املؤرخ 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

  ELEVAGE FOCUS ايشريك اي6ح د 

درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  محج 

اقام   ايعرعار  زنق   ح  اي اق6ت  الي  

ايشق   ايطابق     9 غاييس ايعمارة 

املغرب  ايب ضاء  ايدار   20000  -  17

نت ج  ل : ضعف املنافس .

زاحي   ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

ايعرعار  زنق   ح  اي اق6ت  الي   محج 

ايطابق     9 ايعمارة  غاييس  اقام  

ايدار   20000 املغرب   17 ايشق  

ايب ضاء املغرب. 

ح عين:

خل ل ح عن6انه)ا)  زيد   ايس د)ة) 

شق    02 طابق  بارتن6ن  زنق    05

ايدار  و2050  حي املستشف ات   و0 

ايب ضاء املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

زنق   ح  اي اق6ت  الي   محج  زاحي    :

 9 ايعمارة  غاييس  اقام   ايعرعار 

ايطابق   ايشق  17

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827972.
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  دل6ان األستا جة عبد املايك رش دة  م6ثق  بطنج 

 BANGHLADESH «  
» INVESTMENT

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

دل6ان األستا جة عبد املايك رش دة  
م6ثق  بطنج 

زنق  املتنبي إقام  األخ6ين ايطابق 
األحل مكتب و ، 90000، طنج  

املغرب
 BANGHLADESH «  

INVESTMENT «  شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ساح  
ابراه م ايرحداني زنق  سينا اقام  

بته6فن2 ايطابق و رقم 82  - 90000  
طنج   املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
127979

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   22
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BANGHLADESH INVESTMENT

معا ذ    : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايب انات ب ع حشراء املالبس ا ذاهزة، 
عبر  ايتجم ل   حم6اد  ايزين   ي6ازم 

ايب6ابات االيكترحن  .
ساح    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
اقام   سينا  زنق   ايرحداني  ابراه م 
بته6فن2 ايطابق و رقم 82  - 90000  

طنج   املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 90.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
 KASHEM MOHCIN ايس د  
MD ABUL  :  900 حص  بق م  100 

درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 KASHEM MOHCIN ايس د 

املنزه  دلار  عن6انه)ا)   MD ABUL

ايطابق  و  عمارة  و1  سكني  مجمع 

5شق  29 ح ح 20000 ايدارايب ضاء 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

 KASHEM MOHCIN ايس د 

املنزه  دلار  عن6انه)ا)   MD ABUL

ايطابق  و  عمارة  و1  سكني  مجمع 

5شق  29 ح ح 20000 ايدارايب ضاء 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   07 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم   5 25.

207I

HIBA TAFILALTE SERVICES

BAHLOUL EXPRESS SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

HIBA TAFILALTE SERVICES

 RUE 7 N° 160 HAY MAAMORA

 KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

BAHLOUL EXPRESS SARL شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

 ROUTE حعن6ان مقرها اإلجتماعي

 MEHDYA SALAMA4 BLOC U4

 IMM05 APPT N13 KENITRA -

000 1 ايقن طرة املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و 582.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبرالر   25 في  املؤرخ 

املصادق  على :

ا حم د   عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 

200 حص  اجتماع   من  بايكصاب 

)ة)  ايس د  200 حص  يفائدة   أصل 

 25 بتاريخ  بايكصاب  ا حم د  عبد 

فبرالر 2022.

حمزة ا حب�سي  )ة)  تف6يت ايس د 

أصل  من  اجتماع    حص    800

800 حص  يفائدة  ايس د )ة) حمزة 

ا حب�سي بتاريخ 25 فبرالر 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 11 أبريل 

2022 تحت رقم 1505.

208I

SOCIETE FIDAV SARL

TOUFIK DE PEINTURE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

قفل ايتصف  

SOCIETE FIDAV SARL

زنق  ايسعدلين عمارة و1 شق  و 

املدلن  ا ذدلدة ، 50000، مكناس 

املغرب

TOUFIK DE PEINTURE شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : ف ال رقم 

108 رياض حيسالن 1 حيسالن  - 

50000 مكناس املغرب.

قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

109و2.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ل6ن 6   08 املؤرخ في 

شرك    TOUFIK DE PEINTURE

جات مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

 100.000 رأسمايها  مبلغ  اي6ح د 

درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي ف ال 
حيسالن    1 رياض حيسالن   108 رقم 

نت ج   املغرب  مكناس   50000  -

اليشرك  يم تحقق ايغال  من إنشائها 

ح ييس يديها أي نت ج  يت6زيعها.

ح عين:

ايس د)ة) عبد ا حق  اي ح احي ح 

عن6انه)ا) رياض حيسالن 01 ف ال رقم 

108 حيسالن 50000 مكناس املغرب 

كمصفي )ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

2022 حفي ف ال رقم  ل6ن 6   08 بتاريخ 

 - حيسالن    1 حيسالن  رياض   108

50000 مكناس املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 52و.

209I

GROUPE ABCE

KAL SERVICES
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

GROUPE ABCE

 10 مكرر شارع عبد امل6من ايطابق 

ايرابع ، 20000، ايدار ايب صاء 

املغرب

KAL SERVICES شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي   شارع 

عمر ايكندي ايطابق االحل ايشق  

1 ب6رك6ن  - و2005 ايدار ايب ضاء 

املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

وو2982.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تح6يل   تم    2022 ماي  و2  املؤرخ في 

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
شارع عمر ايكندي ايطابق االحل    «

ايدار  و2005   - ب6رك6ن    1 ايشق  

ايب ضاء املغرب« إلى »رقم  7و تجزئ  

شارع عبد   5 منازل امل م6ن ايطابق 

أكاب6يك6  االقام   مكرر  امل6من  10 

ايدار  ب6يفارد عبد امل6من ايطابق   

ايب ضاء   ايدار   200 2 ايب ضاء 

املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 96 828.

210I
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CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

MAB COLOR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72000، ايسمارة املغرب

MAB COLOR شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 
ا حسني شارع بنجرير رقم 0  

ايسمارة  حي ا حسني شارع بنجرير 
رقم 0  ايسمارة  72000 ايسمارة 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
2721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 MAB  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.COLOR
اشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء ا حدلدي  اشغال مختلف .
حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
  0 رقم  بنجرير  شارع  ا حسني 
حي ا حسني شارع بنجرير  ايسمارة  
ايسمارة   72000 ايسمارة     0 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة فاطمت6 بن لحيى :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

لحيى  بن  فاطمت6  ايس دة 
شارع  رش د  م6الي  حي  عن6انه)ا) 
 72000 ايزرقط6ني رقم60 ايسمارة  

ايسمارة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
لحيى  بن  فاطمت6  ايس دة 
شارع  رش د  م6الي  حي  عن6انه)ا) 
 72000 ايزرقط6ني رقم60 ايسمارة  

ايسمارة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايسمارة  بتاريخ 07 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 112.
211I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

 DAOUDI SERVICES NADIR
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116
 Résidence HADIKA Bureau N°2

، 90000، TANGER MAROC
 DAOUDI SERVICES NADIR

SARL AU  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مجمع 
ق6اسم 5 عمارة 16-و محل 59 
طنج   - 92000 طنج   اتمغرب 
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
128109

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و2 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DAOUDI SERVICES NADIR

. SARL AU
تجارة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ادحات ح م6اد االعالم ات ح ايطباع  .

مجمع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 59 محل   16-3 عمارة   5 ق6اسم 

طنج   - 92000 طنج   اتمغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايداحدي   ندلر  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايداحدي   ندلر  ايس د 
حي ايبرانص 2 ايغرف  زنق  احمد بن 

عمار رقم 12 92000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايداحدي   ندلر  ايس د 
حي ايبرانص 2 ايغرف  زنق  احمد بن 

عمار رقم 12 92000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 691 25.
212I

TGE FIDUS

EDC TRAVAUX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

TGE FIDUS
شارع ايزرقط6ني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 9و ايطابق 6 ، 28810، 
املحمدل  املغرب

EDC TRAVAUX شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي اقام  دلار 
ايعاي ا ايعمارة   شق  07 ايطابق 
02بني لخلف - 0و28 املحمدل  

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و085و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 EDC  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

غرض ايشرك  بإلجاز : ب ع ح شراء 

ايعلف.

عن6ان املقر االجتماعي : اقام  دلار 

ايطابق   07 شق   ايعمارة    ايعاي ا 

املحمدل   0و28   - لخلف  02بني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د عبد ايعزيز اينطاع :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

اينطاع  ايعزيز  عبد  ايس د 

اقام  دلار ايعاي ا ايعمارة  عن6انه)ا) 

 0 ايطابق 02 ايشق  07 بني لخلف 

0و208 املحمدل  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

اينطاع  ايعزيز  عبد  ايس د 

اقام  دلار ايعاي ا ايعمارة  عن6انه)ا) 

 0 ايطابق 02 ايشق  07 بني لخلف 

0و208 0و208 املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم و120.

Iو21
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 شيشا سع د محاسب معتمد بايرش دل 

SUPQUA - TRAVAUX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

شيشا سع د محاسب معتمد 

بايرش دل 

57 زنق  م6الي عبد هللا بن علي 

اي6اد  حمر ايرش دل  ايرش دل ، 

52000، ايرش دل  ايرش دل 

SUPQUA - TRAVAUX  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر اكلي 

جماع  ملعب تنجداد ايرش دل  - 

52600 تنجداد  املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.90 5

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي   10 في  املؤرخ 

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

 SUPQUA - اي6ح د  ايشريك  جات 

 80.000 TRAVAUX   مبلغ رأسمايها 

درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

اكلي جماع  ملعب تنجداد ايرش دل  

 : 52600 تنجداد  املغرب نت ج  ل   -

 - ايصفقات  انعدام   - شغل  ازم  

في  يلمشارك   االمكان ات  انعدام 

ايصفقات ايعم6م  .

ح حدد مقر ايتصف   ب قصر اكلي 

 - ايرش دل   تنجداد  ملعب  جماع  

52600 تنجداد  املغرب. 

ح عين:

ح  قدلري   محمد    ايس د)ة) 

اكلي جماع  ملعب  قصر  عن6انه)ا) 

تنجداد    52600 ايرش دل   تنجداد 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

تنجداد  ملعب  جماع   اكلي  قصر   :

ايرش دل .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايرش دل   بتاريخ و2 ماي 

2022 تحت رقم 07و.
21 I

رمزي يالستشارات

BAFOU SERVICES
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

رمزي يالستشارات
شارع  2 ن6نبر عمارة حمدي حيد 

ايرش د ايطابق رقم 01 شق  رقم 01 
ايع 6ن ، 70000، ايع 6ن املغرب
BAFOU SERVICES شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  

أكف6ل رقم 20 حي خط ايرمل  01 
ايع 6ن - 70000 ايع 6ن املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1و21 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   16
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAFOU SERVICES
ايتطهير    : غرض ايشرك  بإلجاز 
حمنتجات  معدات  ؛  حايتطهير 
جم ع خدمات  ؛  اينظاف   حخدمات 
حغس ل  حا حراس   ايتنظ ف 
ايس ارات حاألمن حاملراقب  حايبستن  
حايسباك  ايصح   حايكهرباء حإعادة 
حاملطاعم  املقاهي  حجم ع  ايتشذير 

حايتم6ين..
زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 01 حي خط ايرمل    20 أكف6ل رقم 

ايع 6ن - 70000 ايع 6ن املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

مسح ق  ايغف6ر  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) اقام  افاق شق  08و زنق  
طهران ايحي ايصناعي أكادلر 80000 

اكادلر املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
مسح ق  ايغف6ر  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) اقام  افاق شق  08و زنق  
طهران ايحي ايصناعي أكادلر 80000 

اكادلر املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1775/2022.
215I

KAMA SERVICE

PHYTO AOUNATE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

KAMA SERVICE
شق  رقم 2 إقام  أميرة س دي بن6ر 

، 50و 2، س دي بن6ر املغرب
PHYTO AOUNATE شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 

0  تجزئ  ايت6نس   مركز أربعاء 
ايع6نات س دي بن6ر - 50و 2 

س دي بن6ر  املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.26 1

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 ل6ن 6   06 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
دل6ن  مع  مقاص   إجراء    : طريق 
ايشرك  املحددة املقدار ح املستحق .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بن6ر   بس دي  االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 120.
216I

مكتب محاسب 

sables dores car sarl au
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

مكتب محاسب 
عمارة 1  شق  2 زنق  عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 ايرش دل  ،  5200، 

ايرش دل  املغرب
sables dores car sarl au شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 96 مكرر 
شارع محمد  ايزرقط6ني ايرش دل   

- 52000 ايرش دل  املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.1 507

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم   2022 ل6ن 6   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 70/2022و.

217I

FLASH ECONOMIE

ECO BRAND
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 « ECO BRAND SARL AU «   شرك
إعالن عن تأسيس

بتاريخ  بمقت�سى محضر اجتماع  
11. 2022.0 تم تأسيس شرك  جات 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د، جات امل6اصفات ايتاي  : 
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 ECO«   شرك    : - ايتسم   

« BRAND SARL AU

أعمال   -  : - امل6ض6ع 

ايطباع .

- إنشاء امل6اقع ايكترحن  .

إنتاج حسائل اإلتصال متعددة   -

اإلشارات.

- املقر اإلجتماعي :  مكتب رقم 2، 
شارع أن6ال حمحمد ايقري  راس املنار 

عمارة ب ايقن طرة
في  حدد   : ايشرك    رأسمال   -

 1500 إلى  مقسم  درهم   150.000

حص  من ق م  100 درهم  يل6احدة، 

يفائدة ايس د كن6ن عمر.

ايتس ير: تس ير ايشرك  من طرف 

غير  زمن    ملدة  عمر  كن6ن  ايس د 

محددة.

 01 من  تبتدئ   : املاي    ايسن    -

لنالر إلى 1و دجنبر

من  ابتداءا  سن    99  : املدة    -

ايتأسيس اينهائي يلشرك 

بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم   -

اإلبتدائ    باملحكم   ايضبط 

بايقن طرة، تحت رقم 91686  بتاريخ  

06/2022/و1

218I

FLASH ECONOMIE

 Centre Biougra - Maladies
Rénales et Dialyse

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Centre Biougra - Maladies

Rénales et Dialyse شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قرب 

مدرس  »أريحا« بلدل  حاد ايصاف  

ب 6ݣرى - 80000  إنزݣان املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

262 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   19

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 Centre : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

 Biougra - Maladies Rénales et

.Dialyse

مركز   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

تصف   ايدم حأمراض ايكلى.

قرب   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ايصاف   حاد  بلدل   »أريحا«  مدرس  

ب 6ݣرى - 80000  إنزݣان املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ه6ام  المان  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ه6ام  المان  ايس دة 

حي   29 رقم  املسلح   ايق6ات  شارع 

ا حسني  70000 ايع 6ن  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ه6ام  المان  ايس دة 

حي   29 رقم  املسلح   ايق6ات  شارع 

ا حسني   70000 ايع 6ن  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و0  بتاريخ  االبتدائ   بانزكان  

2022 تحت رقم 1056.

219I

مكتب املتني يلمحاسب  ح ايتدبير

THTCOM
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

مكتب املتني يلمحاسب  ح ايتدبير
ساح  نفارا و اقام  سان 

فرانسيسك6 - ط 2 رقم 9 ، 0 900، 
طنج  املغرب

THTCOM شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ساح  
ابراه م ايرداني شارع يسينا   اقام  

ب ته6فن II,طابق و رقم 82 - .  طنج    
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
127917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   12
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.THTCOM
هدف   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
اختصارا  لتمثل  االسا�سي  ايشرك  
ايدراس  حايتصم م حتنف ذ كاف   في 
مهما  ايكهربائ    انشاءات  أعمال 
كان ن6عها كما ترم مها أح إصالحها أح 

ص انتها ... ا خ.
ايق ام  أعاله  يلنشاط  حكتكم ل 
حايب ع  ايشراء  عمل ات  بجم ع 
حايت6زيع حاالستيراد حايتصدلر حتعبئ  
ألي مادة أح منتج أح معدات كهربائ   
أح إيكترحن   حملحقاتها حقطع غ ارها.  
املشارك  في أي مشاريع اح شركات 

جات غرض مماثل أح جي صل 
بجم ع  ايق ام  أعم،  حبشكل 
حايتجاري   ايصناع    املعامالت 
قد  ايتي  حايعقاري   حاملدن    حاملاي   
غير  أح  مباشر  بشكل  مرتبط   تك6ن 
أعاله  إييها  املشار  باألنشط   مباشر 
أح بأي نشاط مماثل أح جا صل  من 

املحتمل أن يعزز تط6ير ايشرك .

ساح    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
اقام   ابراه م ايرداني شارع يسينا   
ب ته6فن II,طابق و رقم 82 - .  طنج    

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : أب6مل ك  رش د  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د ب6عزة ج6هر :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  أب6مل ك  رش د  ايس د 
 . شارع املغرب ايعربي ايحي االداري  

شفشاحن  املغرب.
عن6انه)ا)  ج6هر  ب6عزة  ايس د 
درب عمر زنق  م6الي اسماع ل ايرقم 

60 .  سطات  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  أب6مل ك  رش د  ايس د 
 . شارع املغرب ايعربي ايحي االداري  

شفشاحن  املغرب
عن6انه)ا)  ج6هر  ب6عزة  ايس د 
درب عمر زنق  م6الي اسماع ل ايرقم 

60 .  سطات  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   06 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و8  25.
220I

KAMAR BENOUNA

MANDAGRO  ش م م دات 
مساهم وحيد

إعالن متعدد ايقرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، و 

20160، Casablanca MAROC
MANDAGRO  ش م م دات 
مساهم حح د »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 
اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: برحبريتي 
شعب  - دحار س دي  ا خدلر ق دة 
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مجاط شيشاحة  - 1050  شيشاحة  
املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.755
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 19 ماي 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
بمحضر قرار املساهم اي6ح د  ماللي: 
»MANDAGRO«قرر  يلشرك  
استقاي  كل من ايس د ل6سف ملراني 
ا ذ6طي ح ايس د هشام ايشرالبي من 

مهام تس ير ايشرك  
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
غير  ملدة  يلشرك   كمس ير  تع ين 
محدحدة كل من ايس د محمد كمال 
ايشرالبي ا ذنس   مغرب   املزداد في 
20/09/1975 بايدارايب ضاء ح ايكائن 
دحنزاك  اقام   ايسندباد  بتجزئ  
ايدارايب ضاءحامل    C2 ايعمارة رقم 
 BE6   2  رقم اي6طن    يلبطاق  
ا ذنس    ايشرالبي  ل6نس  ايس د  ح 
 17/06/1976 في  املزداد  مغرب   
بايدارايب ضاءايكائن في 16 شارع ي دح 
يلبطاق   حامل  ايدارايب ضاء  انفا 

BE66 اي6طن   رقم 06و
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 0: ايذي لنص على ماللي: 

0
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 09 بتاريخ  بامنتان6ت   االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 98/2022.
221I

RIM FINANCIAL

    LEACHATE & COMPANY
ليشات & كومباني
إعالن متعدد ايقرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، ايدار 
ايب ضاء املغرب

    LEACHATE & COMPANY

ييشات & ك6مباني »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي:  و1 زنق  
احمد املذاطي اقام  ييزايب ايطابق 
1 رقم 8 املعاريف - 0و 20 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
575وو .

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 01 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
استقاي  ايشريك ايسابق املصطفى 

برجامي من مهامه كمسير يلشرك 
على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 
ماللي: تع ين ايس دة رجاء ايرحم6ني  
كمسيرة حح دة غير شريك  يفترة غير 

محددة
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي  رقم  1:  بند 

ماللي: تسم   املسيرة
على  لنص  ايذي   :15 رقم  بند 

ماللي: مهام املسيرة
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827871.

222I

FIDUCIAIRE MOGADOR

SOMAINMI
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

SOMAINMI  شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع ام 
ايسعد عمارة 8  ايطابق ايتايت رقم 

10 - 70000 ايع 6ن املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.19855

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي  في  0  املؤرخ 

املصادق  على :
ت6ت6ح  محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
وو  أصل  من  اجتماع    حص   وو 
حص  يفائدة  ايس د )ة) ألمن ت6ت6ح 

بتاريخ  0 ماي 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   10 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1686/2022.
Iو22

شرك  ابه6ش يلخدمات

LA RÉFÉRENCE INVEST
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

شرك  ابه6ش يلخدمات
شارع مك  عمارة ايصايحي ايطابق 
االحل رقم  0 ايع 6ن ، 70010، 

ايع 6ن املغرب
LA RÉFÉRENCE INVEST   شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
مدلن  اي6حدة ايشطر ايثاني 

رقم85Iو ايطابق األحل رقم 02 - 
70000 ايع 6ن املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
 2119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 LA  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  RÉFÉRENCE INVEST
 : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حاملقاهي.تنظ م  املطاعم  إدارة 
حتس6يق  حب ع  املناسبات،شراء 
حت6زيع جم ع املنتجات شبه ايطب   
حاستيراد  ايص دالن  ،تصن ع  حشبه 
ايطب    األجهزة  حت6زيع  حتصدلر 
ايعام   ايتجارة  ايصح  .  حاملنتجات 
ح  املتعددة  ا خدمات  ايتجارة،   ،
اي6ساط   ذم ع املنتجات. اإلستيراد 

ح ايتصدلر..
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايثاني  ايشطر  اي6حدة  مدلن  
 -  02 رقم  األحل  ايطابق  رقم85Iو 

70000 ايع 6ن املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : حن ني  رش د  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  حن ني  رش د  ايس د 
اب6  زنق    1 ايشق   و  األزهر  إقام  
مكناس   50000 علي بن رحال م ج  

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  حن ني   رش د  ايس د 
إقام  األزهر و ايشق  1 زنق  اب6 علي 
بن رحال م ج 50000 مكناس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1766/2022.
22 I

شرك  محاسب  صالم

 ASSURANCE NAOUAL
DEKKAR SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
رفع رأسمال ايشرك 

شرك  محاسب  صالم
شارع ايدرف6في عمارة ايسعادة 
ايطابق ايثايث رقم 6 ، 60000، 

حجدة مغرب
 ASSURANCE NAOUAL DEKKAR

SARL شرك  جات املسؤحي   
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املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  

جكارط  رقم 10 حجدة - 60000 
حجدة املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

0591و.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
 20.000« أي من  درهم«  »000. 0و 
عن  درهم«  »000. 2و  إلى  درهم« 
دل6ن  مع  مقاص   إجراء    : طريق 
ايشرك  املحددة املقدار ح املستحق .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل   25 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم و56.
225I

SM SOUTH CAPITAL

IMAN CENTER
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
IMAN CENTER  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع م6الي عبد ايرحمن ح زنق  
البالج - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.88621

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 22 فبرالر  املؤرخ في 
مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) أحزين 

سع د كمسير حح د
تبعا ي6فاة املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 25 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 825281.
226I

FIDUCIAIRE AKIF

ARTI PUB
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

ARTI PUB شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي إقام  

ايضحى 1 عمارة 82 شق  1 املنظر 

ا ذم ل عين ايسبع - 20580 

ايب ضاء ايب ضاء.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و65 21.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي   18 في  املؤرخ 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

مبلغ    ARTI PUB اي6ح د  ايشريك 

حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

 1 ايضحى  إقام   اإلجتماعي  مقرها 

عمارة 82 شق  1 املنظر ا ذم ل عين 

ايب ضاء  ايب ضاء   20580  - ايسبع 

نت ج  ل : : عدم ايقدرة على ايتسير.

إقام   ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

املنظر   1 شق    82 عمارة   1 ايضحى 

 20580  - ايسبع  عين  ا ذم ل 

ايب ضاء املغرب. 

ح عين:

ح  ايدن احي  نجاة    ايس د)ة) 

 82 1 عمارة  عن6انه)ا) إقام  ايضحى 

ايسبع  عين  ا ذم ل  املنظر   1 شق  

كمصفي  ايب ضاء  ايب ضاء   20580

)ة) يلشرك .

حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  

محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 

ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : -

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 08 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 826981.
227I

GEANT MATERIEL ET TRAVAUX

 GEANT MATERIEL ET
TRAVAUX

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تف6يت حصص

GEANT MATERIEL ET TRAVAUX
رياض ايألنديس 9و شارع عبد 

ايرح م ب6عب د حي ايرياض ايرباط ، 
10100، ايرباط املغرب

  GEANT MATERIEL ET TRAVAUX
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رياض 
ايألنديس 9و شارع عبد ايرح م 
ب6عب د حي ايرياض ايرباط رياض 
ايألنديس 9و شارع عبد ايرح م 

ب6عب د حي ايرياض ايرباط 10100 
ايرباط املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
67وو9.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2021 أكت6بر   25 في  املؤرخ 

املصادق  على :
ايرماش  علي   )ة)  ايس د  تف6يت 
100.000 حص  اجتماع   من أصل 
)ة)  ايس د  حص  يفائدة    100.000
أكت6بر   25 بتاريخ  حمزة  اجدلرة  

.2021
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
فبرالر  و0  بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم 720.
228I

شرك  ف دحس6

 STE WORLD FISH DU
NORD SARL

إعالن متعدد ايقرارات

شرك  ف دحس6
102 شارع امل6حدلن ا حس م  ، 

2000و، ا حس م  املغرب
 STE WORLD FISH DU NORD

SARL »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: دحار 

تساسنت ازم6رن ا حس م  - - 

ا حس م  املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

559و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 11 ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

ب ع ا حصص االجتماع  : تم تف6يت 

الى  رجاء  ايكم6ني  حصص  جم ع 

ايس د عبد ايقادر دحمان  ححصص 

ايس د  الى  محمد  ايكم6ني  ايس د 

ا حدح�سي عبد ايعالي 

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تنق ح ايقان6ن االسا�سي يلشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :06 رقم  بند 

ايفادر  عبد  ايس د  لمتلك  ماللي: 

من  درهم   100000 دحمان 

ايس د  حيمتلك  ايشرك   مساهمات 

ا حدح�سي عبد ايعالي 100000 درهم 

أصل  من  ايشرك    مساهمات  من 

200000 درهم 

على  لنص  ايذي   :07 رقم  بند 

ايقادر  عبد  ايس د  لمتلك  ماللي: 

 100 بق م   حص    1000 دحمان 

عبدايعالي  حايس د  يلحص    درهم 

 100 حص  بق م    1000 ا حدح�سي 

درهم يلحص  من اصل 2000 حص   

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 15 بتاريخ  با حس م    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 159.

229I
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م6ثق

LA FINE BOUCHE
عقد تس ير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعن6ي6ن)

عقد تس ير حر ألصل تجاري
LA FINE BOUCHE

بمقت�سى  عقد م6ثق مؤرخ قي  1 
  F.B GOURMET 2022 أعطى  أبريل 
و9118  ايتجاري  بايسذل  املسذل 
حق  بطنج   ايتجاري   باملحكم  
ايتس ير ا حر يألصل ايتجاري ايكائن 
 22-22A ب طنج ، شارع فاس، رقم
 ELVY 90000 - طنج  املغرب يفائدة
DISTRIBUTION« S.A.R.L AU  ملدة 
10 سن  تبتدئ من 15 أبريل 2022 ح 
تنتهي في  1 أبريل 2و20 مقابل مبلغ 

شهري ق مته 115.000 درهم.

0Iو2

idaraty

STC INOX PRO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

STC INOX PRO شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي اينهض  
 26 زنق  91 رقم 2 ايطابق 2 رقم 

و - 90000 طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و6و127
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   22
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STC  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INOX PRO

غرض ايشرك  بإلجاز : ب ع حشراء 
الن6كس حمختلف االشغال.

اينهض    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 26 زنق  91 رقم 2 ايطابق 2 رقم و 

- 90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : ايشرادي  سع د  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : ايشرادي  ر�سى  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د سع د ايشرادي عن6انه)ا) 
رقم  و  تجزئ  ابن خلدحن زنق   1 

90000 طنج  املغرب.
عن6انه)ا)  ايشرادي  ر�سى  ايس د 
 90000  6 رقم  ايب6خاري  س دي 

طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د سع د ايشرادي عن6انه)ا) 
رقم  و  تجزئ  ابن خلدحن زنق   1 

90000 طنج  املغرب
عن6انه)ا)  ايشرادي  ر�سى  ايس د 
 90000  6 رقم  ايب6خاري  س دي 

طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   19 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 856و25.
1Iو2

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

AL MAJD OUISLANE
إعالن متعدد ايقرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
AL MAJD OUISLANE »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: رقم 2و 
تجزئ  رياض حسالن 1 حسالن - 

50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
6861و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 17 دجنبر 2020

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
ايس د عماري   : جدلد  تع ين مسير  

علي
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي:   
ايس د عبد   -  : تف6يت من حصص 
 - حص     250 حم داني  ايرحمان 
250 حص   محمد ايعربي حم داني  
- زكرياء حم داني  250 حص  - عبد 
ا حق حم داني  250 حص  - الى :  - 
ايس د ايعماري علي بحص   )1000) 

بق م  100  درهم يلحص 
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
من  يلشرك   ايقان6ني  شكل  تغ ير 

     SARL AU     الى  SARL
قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

تح ين اينظام االسا�سي 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
ايذي لنص على  بند رقم 16-13: 

ماللي: املسير ايس د عماري علي
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
ا حصص ايس د عماري علي بحص   

)1000) بق م  100 درهم يلحص 
بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 

ايرأسمال  100000 درهم
بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

SARL AU   شكل ايقان6ني يلشرك
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
لنالر   28 بتاريخ  بمكناس   ايتجاري  

2021 تحت رقم  9 .
2Iو2

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté »LGS FACILITY
MANAGEMENT« SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شق  رقم 01 املسيرة 1, »س« رقم 

2و ، 0000 ، مراكش املغرب

 Sté »LGS FACILITY

 MANAGEMENT« SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

و ايطابق ايسفلي تارك  رحزحرتس 

وGH تجزئ  6 ايعمارة EI  تارك  - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

122697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر  و0 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 Sté  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 »LGS FACILITY MANAGEMENT«

.SARL AU

أنشط    -  : غرض ايشرك  بإلجاز 

ا حراس  حاملراقب .

عن6ان املقر االجتماعي : محل رقم 

رحزحرتس  تارك   ايسفلي  ايطابق  و 

 - تارك     EI ايعمارة   6 تجزئ    GHو

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : عطارد  حنان  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  عطارد  حنان  ايس دة 

تجزئ  اي6ازيس رقم 16 تارك  0000  

مراكش املغرب.
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حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  عطارد  حنان  ايس دة 

تجزئ  اي6ازيس رقم 16 تارك  0000  

مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

فبرالر   11 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 2808و1.

Iوو2

SOCIETE FIDAV SARL

PRODITRAX

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

SOCIETE FIDAV SARL

زنق  ايسعدلين عمارة و1 شق  و 

املدلن  ا ذدلدة ، 50000، مكناس 

املغرب

PRODITRAX  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 08 تجزئ  

ايزيت6ن  م6الي ادريس زره6ن - 

50000 مكناس املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.50569

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 ل6ن 6 2021 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

ادريس  م6الي  ايزيت6ن   تجزئ    08«

املغرب«  مكناس   50000  - زره6ن 

»تعاحن   اينجاح س دي سل مان  إلى 

مكناس    50000  - ايك فان   م6ل 

املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   11 بتاريخ  بمكناس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 0 17.

I و2

ITACHA BATIMENT

إتاشا باتيمون
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ITACHA BATIMENT
شارع م6الي اسماع ل، إقام  م6الي 
اسماع ل، رقم 22، ايطابق 5، رقم 
19 طنج ، 90000، طنج  املغرب

إتاشا بات م6ن شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
م6الي اسماع ل، إقام  م6الي 

اسماع ل، رقم 22، ايطابق 5، رقم 
19 - 90000 طنج   املغرب 

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
127877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
إتاشا   : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

بات م6ن.
اعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء ح ايتط6ير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
م6الي  إقام   اسماع ل،  م6الي 
رقم   ،5 ايطابق   ،22 رقم  اسماع ل، 

19 - 90000 طنج   املغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د اسماع ل جبال عن6انه)ا) 
 92000 تجزئ  االدريس   رقم  65  

ايعرائش   املغرب .

حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د اسماع ل جبال عن6انه)ا) 

 92000 تجزئ  االدريس   رقم  65  

ايعرائش   املغرب 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و0  بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 0622127877.

5Iو2

PIERO DA VINCI

PIERO DA VINCI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

PIERO DA VINCI

 lot almassira sidi bennour 87

 24350، 24350، sidi bennour

maroc

PIERO DA VINCI شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 87 حي 

املسيرة س دي بن6ر 87 حي املسيرة 

 sidi bennour 2 س دي بن6ر و5و

maroc

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1 وو

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 PIERO : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.DA VINCI

تصم م   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حطباع  بدلل االك اس ايبالست ك  .

حي   87  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

املسيرة  حي   87 بن6ر  املسيرة س دي 

 sidi bennour و5و 2  س دي بن6ر 

.maroc

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايصافي  نج ب  ايس د 

و5و 2  حي املسيرة س دي بن6ر   87

س دي بن6ر املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ايصافي  نج ب  ايس د 

و5و 2  حي املسيرة س دي بن6ر   87

س دي بن6ر املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 09 بتاريخ  بن6ر   بس دي  االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم  11.

6Iو2

JURIS INVEST PARTNERS

 SOCIETE DU GHASSOUL ET
DE SES DERIVES SEFRIOUI

إعالن متعدد ايقرارات

JURIS INVEST PARTNERS

ج ت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئ  ايت6ف ق س دي معرحف ايدار 

ايب ضاء، 20270، ايدار ايب ضاء 

املغرب

 SOCIETE DU GHASSOUL ET DE

SES DERIVES SEFRIOUI »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: ايحي 

ايصناعي س دي ابراه م زنق  805 - 

0000و فاس املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و6و17.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

اتخاج  تم   2022 ماي   09 في  املؤرخ 

ايقرارات ايتاي  : 
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على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
حبيب   املرح6م   حفاة  ماللي: 
ايصفري6ي شريك  في ايشرك  بتاريخ 
حصص  ت6زيع  ح   06/06/2021
بين  ايصفري6ي  حبيب   املرح6م  

اي6رث 
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
حص  من طرف  68و2  معالت  هب  
ايصفري6ي  خايد  ايس د  اي6ريث 
يفائدة اخته ايس دة دن ا ايصفري6ي 
حجيك بعقد هب  بتاريخ 09/05/2022
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم .: ايذي لنص على ماللي: .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2502.

7Iو2

MOUNYA

BELRHARRAZ FISH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

MOUNYA
 RUE MY RACHID LAAYOUNE ،

70000، LAAYOUNE MAROC
BELRHARRAZ FISH شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ب6ملان رقم 18 حي خط ايرمل  01 
ايع 6ن - 70000 ايع 6ن املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
59و1 

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   25
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELRHARRAZ FISH
ايص د   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبحري 
تصدلر حاستراد املنتجات ايبحري .
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 01 ايرمل   حي خط   18 رقم  ب6ملان 

ايع 6ن - 70000 ايع 6ن املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  بلخراز  هشام  ايس د 
بل6ك ايف رقم 0 9 تجزئ  انزا ايعل ا 
تدارت اكادلر 80000 اكادلر املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  بلخراز  هشام  ايس د 
بل6ك ايف رقم 0 9 تجزئ  انزا ايعل ا 

تدارت اكادلر 80000 اكادلر املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل   25 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1169.
8Iو2

SABAH INFO YOUSSOUFIA

EASY TRUST
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

SABAH INFO YOUSSOUFIA
ايرقم 1 ايعمارة 91 ايحي ا حسني 
منطق  األنشط  االقتصادل  ، 

00و6 ، اي 6سف   املغرب
EASY TRUST شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
109 مكرر حي اجنديس - 00و6  

اي 6سف   املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
71وو

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 EASY  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.TRUST
نقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبضائع  حساب ايغير.
عن6ان املقر االجتماعي : محل رقم 
00و6    - اجنديس  حي  مكرر   109

اي 6سف   املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د املهدي زاكي :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  زاكي  املهدي  ايس د 
00و6    109 حي اجنديس ف ال رقم 

اي 6سف   املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  زاكي  املهدي  ايس د 
00و6    109 حي اجنديس ف ال رقم 

اي 6سف   املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 10 بتاريخ  باي 6سف     االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 150.
9Iو2

ف دس6ما

FD MED   )إف دي مد)
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

ف دس6ما
56 زنق  ابن اي6نان حي سمارة عين 

ايسبع ايحي املحمدي ايدار ايب ضاء، 
50و20، ايدار ايب ضاء املغرب

FD MED   )إف دي مد) شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 56 زنق  

ابن اي6نان حي سمارة عين ايسبع 

ايحي املحمدي  ايدار ايب ضاء 

20250  ايدار ايب ضاء  املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 27 59

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 16 أكت6بر 2021 تقرر حل 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د FD MED   )إف دي 

درهم   100.000 مبلغ رأسمايها  مد)  

زنق    56 اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 

ايسبع  عين  سمارة  حي  اي6نان  ابن 

ايحي املحمدي  ايدار ايب ضاء 20250  

ايدار ايب ضاء  املغرب نت ج  ل : عدم 

أعباء  تحمل  ح  تم6يل  على  ايقدرة 

ايشرك  حانعدام املب عات ح صع6بات 

أخرى...

زنق    56 ح حدد مقر ايتصف   ب 

ايسبع  عين  سمارة  حي  اي6نان  ابن 

ايحي املحمدي  ايدار ايب ضاء 20250  

ايدار ايب ضاء  املغرب. 

ح عين:

ح  فضلي  محمد   ايس د)ة) 

باشك6 درج ب  تجزئ    11 عن6انه)ا) 

ايب ضاء  ايدار   8 2ق شق   طابق   1

املغرب  ايب ضاء   ايدار    20076

كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

: 56 زنق  ابن اي6نان حي سمارة عين 

ايسبع ايحي املحمدي

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 07 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

دجنبر 2021 تحت رقم و1 و80.

2 0I
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مغاسل ايشرق األحت6مات ك  

مغاسل الشرق األوتوماتيكية
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

مغاسل ايشرق األحت6مات ك  

طريق س دي لحى محل بتجزئ  

اينجد 2 رقم و2 حجدة ، 60000، 

حجدة املغرب

مغاسل ايشرق األحت6مات ك   شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي طريق 

س دي لحي محل بتجزئ   اينجد 

2 رقم و2 حجدة - 60000 حجدة 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

81 9و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   29

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

اإلقتضاء بمختصر تسم تها : مغاسل 

ايشرق األحت6مات ك  .

 : بإلجاز  ايشرك   غرض 

األفرش   ح  ايزرابي  غس ل  خدم  

أحت6مات ك ا..

طريق   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

اينجد  بتجزئ    محل  لحي  س دي 
حجدة   60000  - حجدة  و2  رقم   2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د عرفاحي عمار :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ايس د ايب6زياني دحمان 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د عرفاحي عمار عن6انه)ا) حي 
حجدة   1 ا حكم  زنق  ايش6رى رقم 

60000 حجدة املغرب.
ايس د ايب6زياني دحمان عن6انه)ا) 
س دي لحي   1805 رقم  و  حي اينجد 

حجدة 60000 حجدة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ايب6زياني دحمان عن6انه)ا) 
س دي لحي   1805 رقم  و  حي اينجد 

حجدة 60000 حجدة املغرب
ايس د عرفاحي عمار عن6انه)ا) حي 
حجدة   1 ا حكم  زنق  ايش6رى رقم 

60000 حجدة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   08 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 5و17.
2 1I

CABINET AIT BELHOUCINE

مركز الطب النف�سي واألدباء
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CABINET AIT BELHOUCINE
 BUREAU N°6 SIS A BD

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE
 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

مركز ايطب اينف�سي حاألدباء شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي اقام  

م م6ن 28 عرص  باطا شارع م6الي 
عبد هللا  رقم 25 ح 26 ايطابق 

ايسفلي مراكش - 0000  مراكش 
املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   16
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
مركز   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ايطب اينف�سي حاألدباء.
ايتق  م   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
اينف�سي  ايتق  م  ايعالجي  اينف�سي 
االستشارات ح ايتدريب في ت6ج ه علم 

اينفس.
اقام    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
عرص  باطا شارع م6الي   28 م م6ن 
عبد هللا  رقم 25 ح 26 ايطابق ايسفلي 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ب6كري   مرحة  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ب6كري   مرحة  ايس دة 
اقام  م م6ن 28 عرص  باطا ايشق  
مراكش    0000 مراكش   1 رقم 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ب6كري   مرحة  ايس د 
اقام  م م6ن 28 عرص  باطا ايشق  
مراكش     0000 مراكش   1 رقم 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   08 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 00 6و1.
2 2I

CAM

N&P INDUSTRIE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

N&P INDUSTRIE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 271 

ايزنق  17 ا حسن   1 - 28810 

املحمدل  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

28509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 ل6ن 6   07

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 N&P  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.INDUSTRIE

مصنع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

األسمدة  اينبات    يلمنتجات  حم6زع 

بذحر حمعدات ايري.

 271  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 28810  -  1 ا حسن     17 ايزنق  

املحمدل  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د حسن رافق :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  رافق  حسن  ايس د 

و  اقام  ادن بارك عمارة ل ايشق  

28810 املحمدل  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  رافق  حسن  ايس د 

و  اقام  ادن بارك عمارة ل ايشق  

28810 املحمدل  املغرب.
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 06 بتاريخ  باملحمدل    االبتدائ   

ل6ي 6ز 2021 تحت رقم و156.

Iو 2

EXXCELLIUM TRADING INTERNATIONAL

2I CONSULTING
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

2I CONSULTING

 RUE BLIDA RES REDA II 5

 ETG 2 APPT 4 Q.HOPITAUX

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

2I CONSULTING شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

بل دة اقام  رضا 2 شق    حي 

املستشف ات - 20200 ايدار 

ايب ضاء املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

وو152و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

2015 تقرر حل  28 دجنبر  املؤرخ في 

 2I املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

رأسمايها  مبلغ    CONSULTING

مقرها  حعن6ان  درهم   10.000

شارع بل دة اقام  رضا   5 اإلجتماعي 

2 شق    حي املستشف ات - 20200 

: حل  ايدار ايب ضاء املغرب نت ج  ل 

ايشرك  قبل األحان.

شارع   5 ح حدد مقر ايتصف   ب 

حي  شق      2 رضا  اقام   بل دة 

املستشف ات - 20200 ايدار ايب ضاء 

املغرب. 

ح عين:

ح  ايصفدي  المان   ايس د)ة) 

عن6انه)ا) طريق ازم6ر سندباد ب تش 

رس6ل ف ال وو رحز كريستال 20200 

)ة)  كمصفي  املغرب  ايب ضاء  ايدار 

يلشرك .

حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  0  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

فبرالر 2016 تحت رقم و60090.
2  I

ECO-ZAGORA SARL

ECO-ZAGORA SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ECO-ZAGORA SARL
رقم 210 حي س دي محمد ايصغير 

بناصر شارع عالل بن عبد هللا 
زاك6رة ، 7900 ، زاك6رة املغرب

ECO-ZAGORA SARL شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 210 
حي س دي محمد ايصغير بناصر 
شارع عالل بن عبد هللا زاك6رة 
زاك6رة 7900  زاك6رة املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
861و

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
ECO-  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.ZAGORA SARL
ادارة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عمل ات ا خدم  )ا حرف  )
أشغال متعددة في ايبناء 

ايتفاحض
هندس  ا حاس6ب

اشغال ايكهرباء.
عن6ان املقر االجتماعي : رقم 210 
بناصر  ايصغير  محمد  س دي  حي 
شارع عالل بن عبد هللا زاك6رة زاك6رة 

7900  زاك6رة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 500   : امسعدن  ايس د  حسن 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ايس د اسماع ل اس م6 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د  حسن امسعدن عن6انه)ا) 
زاك6رة    7900 زاك6رة  امزرح  حي 

املغرب.
ايس د اسماع ل اس م6 عن6انه)ا) 
  7900 زاك6رة  ايبرك   زاحي   حي 

زاك6رة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د  حسن امسعدن عن6انه)ا) 
زاك6رة    7900 زاك6رة  امزرح  حي 

املغرب
ايس د اسماع ل اس م6 عن6انه)ا) 
  7900 زاك6رة  ايبرك   زاحي   حي 

زاك6رة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   10 بتاريخ  بزاك6رة   االبتدائ   

2022 تحت رقم 121.
2 5I

LADOZE COSMETICS

LADOZE COSMETICS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

LADOZE COSMETICS
رقم و1 شارع احمد املذاطي اقام  
االيب ايطابق 1 رقم 08 املعاريف ، 

70و20، ايدار ايب ضاء املغرب
LADOZE COSMETICS شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم و1 
شارع احمد املذاطي اقام  االيب 

ايطابق 1 رقم 08 املعاريف  - 70و20 
ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و682 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و2 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LADOZE COSMETICS

غرض ايشرك  بإلجاز : ب ع جم ع 

ان6اع ح املستلزمات ايشبه ص دالن    

.

و1  رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 

االيب  اقام   املذاطي  احمد  شارع 

ايطابق 1 رقم 08 املعاريف  - 70و20 

ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : كامل  ايس دة خدلج  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  كامل  خدلج   ايس دة 

 2 2 االزهاري  11 طابق  و7 رقم  زنق  

االيف  20202 ايدار ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  كامل  خدلج   ايس دة 

 2 2 االزهاري  11 طابق  و7 رقم  زنق  

االيف  20202 ايدار ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827807.

2 6I
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MOORE CASABLANCA

جي اش ب كو نساي
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

جي اش ب ك6 نساي شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  
م6زارت شارع انفا عمارة إقام  

ا ذن  ايصغيرة طابق 7 - 20200 
ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1و57 5

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
اإلقتضاء بمختصر تسم تها : جي اش 

ب ك6 نساي.
مجلس   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

اإلدارة
تقدلم ا خدمات يلشركات

املساهم  حاالستثمار
حا خبرة  حايتدريب  ايدراس  
يلشركات  حايدعم  حايتحل ل 

حاملؤسسات.
زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
م6زارت شارع انفا عمارة إقام  ا ذن  
ايدار   20200  -  7 طابق  ايصغيرة 

ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
حص    50   : ايس دة هدى بناني 

بق م  100 درهم يلحص  .

ايس دة غ ت  حناحي :  50 حص  
بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  بناني  هدى  ايس دة 
و  طابق   C ايبحري    املمرات  عمارة 
 20000 ايب ضاء  ايدار  ايذئاب  عين 

ايدار ايب ضاء املغرب.
عن6انه)ا)  حناحي  غ ت   ايس دة 
شارع فخ6نس6ا حي   6 عمارة كاردن 
ايدار   20000 ايب ضاء  ايدار  ريفيرا 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  بناني  هدى  ايس دة 
و  طابق   C ايبحري    املمرات  عمارة 
 20000 ايب ضاء  ايدار  ايذئاب  عين 

ايدار ايب ضاء املغرب
عن6انه)ا)  حناحي  غ ت   ايس دة 
شارع فخ6نس6ا حي   6 عمارة كاردن 
ايدار   20000 ايب ضاء  ايدار  ريفيرا 

ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ ايب ضاء   بايدار   ايتجاري  
 07 ل6ن 6 2022 تحت رقم و82678.
2 7I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

FARSI ELECTRO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

SABAH INFO YOUSSOUFIA
ايرقم 1 ايعمارة 91 ايحي ا حسني 
منطق  األنشط  االقتصادل  ، 

00و6 ، اي 6سف   املغرب
FARSI ELECTRO شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
80 مكرر حي ايسمارة 2 - 00و6  

اي 6سف   املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و7وو

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 FARSI  : اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

.ELECTRO

ب ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

املستلزمات حاألجهزة املنزي  

)كهربائ    ايغ ار  قطع  ب ع 

حصناع  )

ايتنظ ف حايبستن .

عن6ان املقر االجتماعي : محل رقم 

00و6    -  2 ايسمارة  حي  مكرر   80

اي 6سف   املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ا ذبار  عبد  ايفار�سي  ايس د 

درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ا ذبار  عبد  ايفار�سي  ايس د 

دحار ايقصب  الير  و60   عن6انه)ا) 

اسفي املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ا ذبار  عبد  ايفار�سي  ايس د 

دحار ايقصب  الير  و60   عن6انه)ا) 

اسفي املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 10 بتاريخ  باي 6سف     االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 151.

2 8I

MACOSIS CONSULTING

BENATTOU DECOR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
BENATTOU DECOR  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي عزيب 
ا حاج قدحر راس ايبستان عمارة 

رقم 9 رقم 2 - 90000 طنج  
املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.11169
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2021 دجنبر   01 في  املؤرخ 

املصادق  على :
 50 تف6يت ايس د )ة) انس بنعت6 
حص  اجتماع   من أصل 50 حص  
يفائدة  ايس د )ة) لاسر بنعت6 بتاريخ 

01 دجنبر 2021.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
دجنبر   16 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2021 تحت رقم 11121.
2 9I

KAMAR BENOUNA

IFEEL ELECTRIC ش م م دات 
مساهم وحيد

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، و 

20160، Casablanca MAROC
IFEEL ELECTRIC ش م م دات 

مساهم حح د شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
ايبكيري رقم 11 ايطابق ايثاني  - 

0و0 2 ا ذدلدة  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
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محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و5 19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   10

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 IFEEL  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

مساهم  دات  م  م  ش   ELECTRIC

حح د.

م6ض6ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايشرك  في املغرب ح في جم ع ايبلدان 

املتعلق   االنشط   جم ع   -

بايكهرباء ح االدحات املنزي   ح املعدات 

املنزي   ح ايصح   .

ايتسق ط  ح  با ذمل   ايب ع   -

االستراد ايت6زيع ايثمث ل ح ايتس6يق 

يلمعدات  االشكال  من  شكل  باي 

االدحات  ح  مشتقاتها  ح  ايكهربائ   

املنزي   ح ايصح   

ايتجاري   االعمال  جم ع   -

ح  املنزي    املعدات  ح  ايكهربائ   

ايصح   

ب ع اح استراد اي  تصن ع شراء   -

مادة تسمح بديك 

- تصن ع املنتجات املدك6رة اعاله ح 

بشكل اعم جم ع املعدات ايكهربائ   

ح االدحات املنزي   ح ايصح   .

تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 - ايثاني   ايطابق   11 رقم  ايبكيري 

0و0 2 ا ذدلدة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د صالح ايدلن حردي : 1.000 

بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

حردي   ايدلن  صالح  ايس د 
عن6انه)ا) بين املدن زنق  و5 رقم  1 

20550 ايدارايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
حردي   ايدلن  صالح  ايس د 
عن6انه)ا) بين املدن زنق  و5 رقم  1 

20550 ايداراايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   با ذدلدة  بتاريخ 01 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 27886.
250I

office notarial

OCEANIC X CHANGE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

office notarial
 angle Bd zerktouni et la
 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca
maroc

OCEANIC X CHANGE شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايدار 
ايب ضاء 16 شارغ ا ذيش امللكي - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
 719و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم   2019 دجنبر  و2  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«  »800.000.و 
»1.500.000 درهم« إلى »00.000و.5 
درهم« عن طريق :  إدماج احت اطي أح 
أرباح أح عالحات إصدار في رأس املال.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  2  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

دجنبر 2019 تحت رقم  71 72.
251I

شرك  ابه6ش يلخدمات

BTS EVENT SUD
إعالن متعدد ايقرارات

شرك  ابه6ش يلخدمات

شارع مك  عمارة ايصايحي ايطابق 
االحل رقم  0 ايع 6ن ، 70010، 

ايع 6ن املغرب
BTS EVENT SUD  »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: زنق  

ايراشدل  رقم و5 حي خط ايرمل  01 
- - ايع 6ن املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

1و260.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في  1 ل6ن 6 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :01 رقم  قرار 
حص  من أصل   500 تف6يت  ماللي: 
حص  من طرف ايس د عبد   1000
ايرزاق ب6حافر إلى ايس د املصطفى 

ابه6ش
على  لنص  ايذي   :02 رقم  قرار 
ماللي: تغ ير ايشكل ايقان6ني يلشرك  
من شرك  دات املسؤحي   املحدحدة 
جات ايشريك اي6ح د إلى شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
على  لنص  ايذي  و0:  رقم  قرار 
ايرزاق  عبد  ايس دلن  تع ين  ماللي: 
ابه6ش  املصطفى  حايس د  ب6حافر 
غير  ملدة  يلشرك   إثنين  مسيرلن 

محددة
على  لنص  ايذي  رقم  0:  قرار 

ماللي: تغ ير نشاط ايشرك  
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 02: ايذي لنص على ماللي: 
تغ ير نشاط ايشرك  ي صبح كايتالي : 
املناسبات  تنظ م  األحداث.  تنش ط 
 ، منتدلات   ، أعراس   ، ندحات   :
ح  ا ذراف كي   معارض.....ايتصم م 
معا ذ  اينص6ص حايص6ر: اينشرات 
ايكراسات   ، ايكتب   ، اإلعالن   
امللصقات.... ح  ايشعارات  ...،إنتاج  
اإلنتاج  ايت6اصل.  في  اإلستشارات 
ايسمعي ايبصري حايت6زيع ح. اإلنتاج 
ايفن  .......جم ع  األدبي.األنشط  
أنشط  اإلنتاج ايسمعي ايبصري..... 

؛  اإلخراج  ؛  جم ع أنشط  ايتصم م 

ايسنمائ    املعل6مات حإنتاج األفالم 

أح أفالم ايفدل6......

على  لنص  ايذي   :06 رقم  بند 

املصطفى  ايس د  يساهم  ماللي: 

ابه6ش في رأسمال ايشرك  بمجم6ع 

كذيك  يساهم  كما  درهم   50.000

ايس د عبد ايرزاق ب6حافر بمجم6ع 

درهم حبذيك لك6ن مجم6ع   50.000

رأسمال ايشرك  ه6 100.000 درهم.   

على  لنص  ايذي   :07 رقم  بند 

ايشرك   مال  رأس  تقس م  ماللي: 

درهم   100 بق م   حص    1000 إلى 

 500 كايتالي:  مقسم   حهي  يلحص ، 

حص  يلس د املصطفى ابه6ش ح 500 

حص  يلس د عبد ايرزاق ب6حافر

بند رقم 16: ايذي لنص على ماللي: 

ابه6ش  املصطفى  ايس دلن  تع ين 

حعبد ايرزاق ب6حافر كمسيرلن إثنين 

يلشرك  ملدة غير محددة، مع ايت6ق ع 

ب نهما يدى جم ع اإلدارات  املشترك 

حا خاص   عام   حشبه  ايعام  

حاملؤسسات ايبنك  .   

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1767/2022.

252I

cabinet fiduciaire jalal

اماس برومو
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

cabinet fiduciaire jalal

 rue khalid ibn el walid n(5 0و

 tanger tanger، 90000، tanger

maroc

اماس برحم6  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي اب6 جابر 

ايطبراني إقام  فل6ريا بل6ك ب متجر 

رقم 72 طنج  طنج  90000 طنج  

املغرب
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تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

128215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   16

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

اماس   : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

برحم6 .

ايترحيج   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

يلعقار

اب6 جابر   : عن6ان املقر االجتماعي 

ايطبراني إقام  فل6ريا بل6ك ب متجر 

رقم 72 طنج  طنج  90000 طنج  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د احمدان محمد 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د احمدان محمد عن6انه)ا) 

حي ايشبار شارع م6الي رش د مرت ل 

90000 طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د احمدان محمد عن6انه)ا) 

حي ايشبار شارع م6الي رش د مرت ل 

90000 طنج  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و80 25.

Iو25

ACTIONS FINANCE CONSEILS

RES IPSA MANAGEMENT
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـ  قــدمــاء ايــمــراكـــشـ ــ ـن مــكــتــب 

رقـــم    جليز ، 0000 ، مراكش 

املغرب

RES IPSA MANAGEMENT  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 

االر�سي رقم 918 محام د 9 مراكش  

- 0000  مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

29و126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   25

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 RES  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IPSA MANAGEMENT

انشاء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حدحر  اينزل  حتأجير  تس ير   إدارة  

ايض اف  حجم ع املنشآت ايس اح   

األخرى.

ايطابق   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

9 مراكش   918 محام د  االر�سي رقم 

- 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

:   و حص   ايس د مس ام رش د 

بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د ن6اك6ش احدلني ك6ك6  :  وو 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د م6ر ج6ش6ا م كائ ل :  وو 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  رش د  مس ام  ايس د 
سيبع   52و1  رقم  ا ذدلد  دحار 

0000  مراكش  املغرب .
ك6ك6   احدلني  ن6اك6ش  ايس د 
ب6نت رحد   0255  ا   22 عن6انه)ا) 

نانت6ك ت امريكا.
م كائ ل  ج6ش6ا  م6ر  ايس د 
ب6نت رحد   0255  ا   22 عن6انه)ا) 

نانت6ك ت امريكا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  رش د  مس ام  ايس د 
سيبع   52و1  رقم  ا ذدلد  دحار 

0000  مراكش  املغرب 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6670و1.
25 I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

Event maker
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع م6الي رش د ح عبد 
ايكريم ا خطابي،عمارة مركز أعمال 
جليز،  ايطابق ايثايث، مكتب رقم 

21 ، 0000 ، مراكش املغرب
Event maker  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  زنق  
طارق ابن زياد ح ابن عائش  ،ٳقام  
ٳكسل س 6ر،عمارة رقم 18 ، شق  

رقم 6، مكتب رقم 2 - 0000  
مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126 15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  1و 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 Event  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

. maker

تقدلم   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ا خدمات الس ما تنظ م ايتظاهرات.

زاحي    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

عائش   ابن  ح  زياد  ابن  طارق  زنق  

،ٳقام  ٳكسل س 6ر،عمارة رقم 18 ، 

  0000  - 2 6، مكتب رقم  شق  رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 750   : ايس د بريس جاك6ب6يس 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د جالل سك ب :  250 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

جاك6ب6يس  بريس  ايس د 

إقام  حدائق املنارة شق   عن6انه)ا) 

  0000 شارع محمد ايسادس    ،26

مراكش املغرب.

عن6انه)ا)  سك ب  جالل  ايس د 

سيبع  86و  رقم   1 تجزئ  املرسطان 

0000   مراكش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

جاك6ب6يس  بريس  ايس د 

إقام  حدائق املنارة شق   عن6انه)ا) 

  0000 شارع محمد ايسادس    ،26

مراكش املغرب

عن6انه)ا)  سك ب  جالل  ايس د 

سيبع  86و  رقم   1 تجزئ  املرسطان 

0000  مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  بتاريخ  1  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6757و1.

255I
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خبرة  ايشرق

ORANGE LOISIRS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 
خبرة  ايشرق

9  شارع ايبكاي يهب ل اقام  رياض 
املدلن  شق  رقم و بركان 9  شارع 
ايبكاي يهب ل اقام  رياض املدلن  
شق  رقم و بركان، 699، بركان 

املغرب
ORANGE LOISIRS شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  تقع 

بايطابق االحل رقم 7 زنق  فاس 
اقام  رياض املدلن  حي ا حسني 

بركان - 00وو6 بركان املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
8559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   12
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORANGE LOISIRS
االشغال   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايعام .
عن6ان املقر االجتماعي : شق  تقع 
بايطابق االحل رقم 7 زنق  فاس اقام  
 - بركان  ا حسني  حي  املدلن   رياض 

00وو6 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 ORANGE LOISIRS ايشرك  
درهم   100 بق م   حص    :  1.000

يلحص  .

 : ايقادري ب6دشيش  ايس د مراد 
1000 بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ب6دشيش  ايقادري  مراد  ايس د 
تجزئ   مدريد  زنق   9و  عن6انه)ا) 
ايل م6ن بركان 00وو6 بركان املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة حم   ايقادري عن6انه)ا) 
9و زنق  مدريد تجزئ  ايل م6ن بركان 

00وو6 بركان املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  ببركان   االبتدائ   

2022 تحت رقم 2/2022 و.
256I

FA ADVISING EXPERTS SARL

SAEEH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15، املذمع املنهي ،تجزئ  
2 شارع عالل ايفا�سي، إقام  حرف 

ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 
املغرب

SAEEH شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املحل 
رقم 08 ، فندق حازح، طريق 

ايدار ايب ضاء، شارع عبد ايكريم 
ا خطابي،مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
79و126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   17
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAEEH
حكاي    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايت6ث ق ،ح ايتنظ م تجاري اح تقني 
ايتصدلر حاالستيراد.

املحل   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
طريق  حازح،  فندق   ،  08 رقم 
ايكريم  عبد  شارع  ايب ضاء،  ايدار 
مراكش    0000  - ا خطابي،مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د فهد بن ع6يد بن بل بص 
ايسعدي  :  1.000 حص  بق م  100 

درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د فهد بن ع6يد بن بل بص 
ايعرب    عن6انه)ا)  ايسعدي  
ايعرب   ايسع6دل    0000 ايسع6دل  

ايعرب   ايسع6دل .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د فهد بن ع6يد بن بل بص 
ايعرب    عن6انه)ا)  ايسعدي  
ايعرب   ايسع6دل    0000 ايسع6دل  

ايعرب   ايسع6دل 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 08 6.
257I

ZERRAD CONSULTANTS

JP3C
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

ZERRAD CONSULTANTS
10,زنق  حاشنطن ايطابق ايسفلي 

رقم JP3C 4 ، 20060، ايدار 
MAROC ايب ضاء

CوJP شرك  جات مسؤحي   محدحدة 
جات ايشريك اي6ح د)في ط6ر 

ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 257  

س تي اي6فاء - 28810 املحمدل  
املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و825.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ل6ن 6  و1  املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د CوJP  مبلغ رأسمايها 
مقرها  حعن6ان  درهم   10.000
س تي اي6فاء    257 اإلجتماعي عمارة 
- 28810 املحمدل  املغرب نت ج  ل : 

عدم تحق ق ايهدف اإلجتماعي.
عمارة  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
257 س تي اي6فاء املحمدل   - 28810 

املحمدل  املغرب. 
ح عين:

المان6يل  ج6زيف  ايس د)ة) 
اقام   عن6انه)ا)  ح  بارم6نتي  اندري  
ييزحرك دي   عمارة ب طابق 2 شق  
7 28810 املحمدل  املغرب كمصفي 

)ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ 16 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1189.
258I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 PHARMACIE ENNOUR
CASABLANCA

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 PHARMACIE ENNOUR

CASABLANCA  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
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اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي طارق 

شارع E رقم 219-221 س دي 
ايبرن6�سي - 20600 ايدار ايب ضاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 6999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   27
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE ENNOUR  :

. CASABLANCA
غرض ايشرك  بإلجاز : ص دي  .

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
E رقم 221-219 س دي  طارق شارع 
ايب ضاء  ايدار   20600  - ايبرن6�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

5.700.000 درهم، مقسم كايتالي:
 57.000   : ايس دة فط م  زهيري 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 57000  : ايس دة فط م  زهيري 
 100 حص  مدف6ع  بايكامل بق م  

درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة فط م  زهيري عن6انه)ا) 
زنق  رحاتلي رقم 02 اي6ازيس 10 20 

ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة فط م  زهيري عن6انه)ا) 
زنق  رحاتلي رقم 02 اي6ازيس 10 20 

ايدار ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828005.
259I

TAGES CONSULTING

 QUALITE DE REPARATION (
 AUTOMOBILE MODERNE

( QRAM
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260، ايدار 
ايب ضاء املغرب

 QUALITE DE REPARATION (
 AUTOMOBILE MODERNE (
QRAM شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع األمير م6الي عبد هللا ح شارع 
اينخل  ، ايعمارة 1 ايطابق   شق  

رقم 7 -  20015 ايدار ايب ضاء 
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 6679

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 (  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 QUALITE DE REPARATION
 AUTOMOBILE MODERNE (

.QRAM
ص ان    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حإصالح ايس ارات.
تقاطع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
األمير م6الي عبد هللا ح شارع  شارع 
شق   ايطابق     1 ايعمارة   ، اينخل  
ايب ضاء  ايدار   20015   -  7 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 500   : ايعزحة  سف ان  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : مصطفى  حنين  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايعزحة  ايس د سف ان 
حي اينس م اب6اب اينس م عمارة 265 
ايدار ايب ضاء   26000 بارك   05 رقم 

املغرب.
ايس د مصطفى  حنين  عن6انه)ا) 
 18 دحار احالد بن الط6 بل6ك ج رقم 
ب6سك6رة اين6اصر 27182 ب6سك6رة 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايعزحة  ايس د سف ان 
حي اينس م اب6اب اينس م عمارة 265 
ايدار ايب ضاء   26000 بارك   05 رقم 

املغرب
ايس د مصطفى  حنين  عن6انه)ا) 
 18 دحار احالد بن الط6 بل6ك ج رقم 
ب6سك6رة اين6اصر 27182 ب6سك6رة 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم -.
260I

TAGES CONSULTING

XLAG CORP
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260، ايدار 
ايب ضاء املغرب

XLAG CORP شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع األمير م6الي عبد هللا ح شارع 

اينخل  ، ايعمارة 1 ايطابق   شق  
رقم 7 -  20010  ايدار ايب ضاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 6 77

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 XLAG  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.CORP
إنشاء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حإدارة غرف األيعاب اإليكترحن  
شراء,ب ع ,استيراد ح تصدلر امل6اد 

ح املعدات املتعلق  بأيعاب ايف دل6.
تقاطع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
األمير م6الي عبد هللا ح شارع  شارع 
شق   ايطابق     1 ايعمارة   ، اينخل  
ايب ضاء  ايدار    20010   -  7 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : عرش  حمزة  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  عرش  حمزة  ايس د 
شق   طابق  0  ب  عمارة  ا حمد 
ايدار   26000 ايب ضاء   االيف    1 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  عرش  حمزة  ايس د 
شق   طابق  0  ب  عمارة  ا حمد 
ايدار   26000 ايب ضاء   االيف    1 

ايب ضاء املغرب
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم -.

261I

PERFECT ADVICE

BLB IMMO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

PERFECT ADVICE

ايدار ايب ضاء ، 20000، ايدار 

ايب ضاء املغرب

BLB IMMO شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

ايزرقط6ني ايدحر ايثايث رقم 6 

ايب ضاء - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 25 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   27

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 BLB  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMO

تأجير   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ح  املؤجرة  أح  اململ6ك   ايعقارات 

املؤسسات ايتجاري ،.

  6  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ايثايث رقم  ايدحر  ايزرقط6ني  شارع 

ايب ضاء  ايدار   20000  - ايب ضاء   6

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 150.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ب6ركب   هشام  ايس د 
املدلن    5 8 ف ال  تاحن  كرين  كازا 

ا خضراء ب6سك6رة اين6اصر    
27182 ايدار ايب ضاء املغرب.

عن6انه)ا)  بن حي  محمد  ايس د 
ايهادي  عبد  شارع  ضحى  إقام    و 
ايدار ايب ضاء   20000 ب6طايب انفا 

املغرب.
عن6انه)ا)  يغدلر  محمد  ايس د 
ايبطحاء   ايقدميري  أحمد  زنق    6

20100 ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ب6ركب   هشام  ايس د 
املدلن    5 8 ف ال  تاحن  كرين  كازا 
ا خضراء ب6سك6رة اين6اصر 27182 

ايدار ايب ضاء املغرب
عن6انه)ا)  بن حي  محمد  ايس د 
ايهادي  عبد  شارع  ضحى  إقام    و 
ايدار ايب ضاء   20000 ب6طايب انفا 

املغرب
عن6انه)ا)  يغدلر  محمد  ايس د 
ايبطحاء   ايقدميري  أحمد  زنق    6

20100 ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 11 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 685و82.
262I

شرك  ابه6ش يلخدمات

NORA COMPANY
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

شرك  ابه6ش يلخدمات
شارع مك  عمارة ايصايحي ايطابق 
االحل رقم  0 ايع 6ن ، 70010، 

ايع 6ن املغرب
NORA COMPANY شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

اي6كاي  01 بل6ك D رقم 88 - 70000 
ايع 6ن املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
 2117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   15
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 NORA : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.COMPANY
ايتجارة،   : غرض ايشرك  بإلجاز 
ايتجارة ايعام ، االستيراد ح ايتصدلر.
ح  ب ع  تصدلر،شراء،   ، استيراد 
عام،  بشكل  ايغذائ    امل6اد  ت6زيع 
حاملعلب .  ايطازج   حا خضر  ايف6اكه 
املخصص    ايغذائ    امل6اد  ب ع 

يألطفال.
ب ع ح  شراء،  استيراد حتصدلر،   

ت6زيع م6اد ايتجم ل..
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
اي6كاي  01 بل6ك D رقم 88 - 70000 

ايع 6ن املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس دة يالعزيزة بابيت 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة يالعزيزة بابيت  عن6انه)ا) 
ص ب 0و1262  8و8و دبي االمارات 

ايعرب   املتحدة.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة يالعزيزة بابيت عن6انه)ا) 
ص ب 0و1262  8و8و دبي االمارات 

ايعرب   املتحدة
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1765/2022.

Iو26

STE CECONA SARL

 STE CHAMAL
CONSTRUCTION SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم  7 ايناظ6ر ، 

62000، ايناظ6ر املغرب
 STE CHAMAL CONSTRUCTION

SARL AU  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايقدس 
ايعرحي ايناظ6ر حي ايقدس ايعرحي 

ايناظ6ر 62000 ايناظ6ر املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.12207

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 ل6ن 6   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
 10.000« أي من  درهم«    90.000«
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1186.
26 I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SUD PLAZA GRAIN
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

SUD PLAZA GRAIN
 شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 2و 
تجزئ  حمزة بنس6دة فاس - 0000و 

فاس املغرب.
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رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

9257و.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم   2021 دجنبر  1و  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   9.260.000«
»0.000 7 درهم« إلى »10.000.000 
مقاص   إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع دل6ن ايشرك  املحددة املقدار ح 

املستحق .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2578/2022.

265I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

انترال ماروك 2
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC

انترال مارحك 2 شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ملنطق  
ا حرة يلتصدلر ، طريق ايرباط ، 
ا ذزيرة رقم 7 - 90000 طنج  

املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.72757

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   17 في  املؤرخ 

املصادق  على :
 CV GRUPO )ة)  ايس د  تف6يت 
S.L 500 حص  اجتماع   من أصل 
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    500
VICOM  CVGRUPO S.L بتاريخ 17 

ماي 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   15 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و81 25.

266I

ste cofiguer sarl

STE TAZA CASH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE TAZA CASH  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : زنق  
م6الي ادريس بين ا ذرادي   - 

5000و تازة املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
.1 6 

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 مارس  في  1  املؤرخ 
STE TAZA CASH  شرك  جات  حل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   
اي6ح د مبلغ رأسمايها 10.000 درهم 
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  م6الي 
تازة  5000و   - ادريس بين ا ذرادي   

املغرب نت ج  يلم لحقق اي هدف.
ح عين:

ح  ا خنتاش   سع دة    ايس د)ة) 
تازة  5000و  بين ا ذرادي  عن6انه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
زنق   حفي   2022 مارس  بتاريخ  1 
م6الي ادريس بين ا ذرادي   - 5000و 

جرس ف املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بجرس ف  بتاريخ 06 أبريل 

2022 تحت رقم و16.
267I

LIVRE COMPTA

LIVRE COMPTA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

LIVRE COMPTA
ايحي اإلداري شارع الف  ط رقم 52 ، 

90000، طنج  املغرب

LIVRE COMPTA شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايحي 

اإلداري شارع الف  ط رقم 52  - 

90000 طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

91و127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   21

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 LIVRE  : اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

.COMPTA

نشاط   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

املحاسب  .

ايحي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 -   52 رقم  الف  ط  شارع  اإلداري 

90000 طنج  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

عي�سى  بن  ايعربي  محمد  ايس د 

درهم   1.000 بق م   حص    100   :

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عي�سى  بن  ايعربي  محمد  ايس د 
 2 رقم  اي6ندال  زنق   عن6انه)ا) 

90000 طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عي�سى  بن  ايعربي  محمد  ايس د 
 2 رقم  اي6ندال  زنق   عن6انه)ا) 

90000 طنج  املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 72  .

268I

Rogesa

TOP  HOUSE  FJ
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

Rogesa

 Av Mohamed Ben Abderahman

n°18 ، 93000، Tètouan Maroc

TOP  HOUSE  FJ شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ا حسن ايثاني مكتب رقم  2 ايطابق 

و تط6ان - 000و9 تط6ان املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

29و26.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 

  TOP شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

 80.000 HOUSE  FJ  مبلغ رأسمايها 

درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ا حسن ايثاني مكتب رقم  2 ايطابق 

املغرب  تط6ان  000و9   - تط6ان  و 

ايهدف  تحق ق  عدم   : ل  نت ج  

أجله  من  أسست  ايذي  اإلجتماعي 

ايشرك .

شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

ا حسن ايثاني مكتب رقم  2 ايطابق 

و تط6ان - 000و9 تط6ان املغرب. 

ح عين:

ح  ج6دار  فدحى   ايس د)ة) 

بن  ايدلن  يسان  شارع  عن6انه)ا) 

مارت ل  150و9  مارت ل  ا خط ب 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  

محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 

ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : -
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   09 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم  5و1.

269I

ف ك6ج دح س6س ش م م يلشريك اي6ح د

 STE LES - شركة لي توييا ش م م
THUYAS SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حل شرك 

ف ك6ج دح س6س ش م م يلشريك 

اي6ح د

5 ، شارع ايعقب ، ، 000  ، 

ايص6يرة املغرب

 STE LES - شرك  لي ت6ي ا ش م م

THUYAS SARL  شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 25 زنق  

مايك بن مرحال - 000   ايص6يرة 

املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

9و11.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   26 في  املؤرخ 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

 STE LES  - م  ت6ي ا ش م  لي  شرك  

رأسمايها  مبلغ     THUYAS SARL

مقرها  حعن6ان  درهم   50.000
زنق  مايك بن مرحال   25 اإلجتماعي 

ايص6يرة املغرب نت ج  ل     000  -

ألصحاب  اي6طني  ايتراب  مغادرة   :

ايشرك .

ح حدد مقر ايتصف   ب 5  شارع 

ايعقب ،  - 000   ايص6يرة املغرب. 

ح عين:

ايس د)ة) عبد هللا  أبال ح عن6انه)ا) 

ايص6يرة     000 ايعقب   شارع    5

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايص6يرة  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 219.
270I

ف ك6ج دح س6س ش م م يلشريك اي6ح د

شركة بوتي جاسمان ش م م 
يلشريك اي6ح د

STE PETIT JASMIN SARL AU - 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ف ك6ج دح س6س ش م م يلشريك 
اي6ح د

5 ، شارع ايعقب ، ، 000  ، 
ايص6يرة املغرب

شرك  ب6تي جاسمان ش م م 
 STE PETIT - يلشريك اي6ح د

JASMIN SARL AU  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مساكن  
عند ف ك6ج دح س6س 5  شارع 
ايعقب  - 000   ايص6يرة املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.51 9

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 07 ل6ن 6 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
  5 »مساكن  عند ف ك6ج دح س6س 
ايص6يرة     000  - ايعقب   شارع 
ايص6يرة   »178 »«ن6ر  إلى  املغرب« 
ا ذدلدة - 000   ايص6يرة  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايص6يرة  بتاريخ 16 ل6ن 6 

2022 تحت رقم و22.
271I

BUSINESS FOREVER

BPM SOLUTIONS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

BUSINESS FOREVER
71 إقام  ابن بط6ط  تقاطع ابن 

بط6ط  ح عبد ايكريم ايدل6ري 

ايطابق األحل رقم و ، 20000، ايدار 

maroc ايب ضاء

BPM SOLUTIONS شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  71 اقام  

ابن بط6ط  تقاطع ابن بط6ط  ح 

عبد ايكريم ايدل6ري ايطابق األحل 

رقم و  ايدار ايب ضاء  - 70و20  

ايدار ايب ضاء املغرب 

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 6 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 BPM  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS

األعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

املتن6ع  املتعلق  بشكل مباشر أح غير 

مباشر بايبناء حاألشغال ايعام .

عن6ان املقر االجتماعي :  71 اقام  

ابن بط6ط  تقاطع ابن بط6ط  ح عبد 

رقم  األحل  ايطابق  ايدل6ري  ايكريم 

ايدار  70و20    - ايدار ايب ضاء   و  

ايب ضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د ايرزحق   مرحان 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ايرزحق   مرحان عن6انه)ا) 
شق  20 عمارة 16 زنق  ضال  افراح 
اكدال ايرباط 10106 ايرباط املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ايرزحق   مرحان عن6انه)ا) 
شق  20 عمارة 16 زنق  ضال  افراح 
اكدال ايرباط 10106 ايرباط املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 25 827.
272I

FIDHAJNSSI

 MAROC BUSINESS
SOLUTIONS

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حل شرك 

FIDHAJNSSI
  1 زنق  محمد سم ح  اقام  
ج6هرة محمد سم ح  ايطابق 
ايسادس ايرقم 5و ، 20090، 
CASABLANCA MAROC
 MAROC BUSINESS

SOLUTIONS شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي   1زنق  
محمد سم ح  اقام  ج6هرة محمد 
سم ح  ايطابق ايسادس رقم 5و - 

20090 ايب ضاء املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
279و27.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  
 MAROC اي6ح د  ايشريك  جات 
مبلغ    BUSINESS SOLUTIONS
حعن6ان  درهم   10.000 رأسمايها 
محمد  اإلجتماعي   1زنق   مقرها 
سم ح  اقام  ج6هرة محمد سم ح  
 20090  - 5و  ايطابق ايسادس رقم 
في  ازم    : ل  نت ج   املغرب  ايب ضاء 

ايقطاع.
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ح حدد مقر ايتصف   ب   1زنق  

محمد سم ح  اقام  ج6هرة محمد 

 - 5و   سم ح  ايطابق ايسادس رقم 

20090 ايب ضاء املغرب. 

ح عين:

ح  مسن6ي  زكرياء   ايس د)ة) 

انجيرش م  طريق  ا1  و  عن6انه)ا) 

ك6ملار   68026 68000ك6ملار68000 

فرنسا كمصفي )ة) يلشرك .

 حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  

محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 

املخابرة ح محل تبل غ ايعق6د ح اي6ثائق 
املتعلق  بايتصف   :   1زنق  محمد 

سم ح  اقام  ج6هرة محمد سم ح  

ايطابق ايسادس رقم 5و

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  و8280.

Iو27

fidmanar

LUXE ET AUTHENTICITE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

fidmanar

و11 شارع عبد ايكريم ا خطابي 

عمارة املهندز رقم د شق  رقم 7 

ايطابق ايتاني مراكش ، 0000 ، 

marrakech maroc

LUXE ET AUTHENTICITE شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 66و ايحي 

ايصناعي س دي غانم  - 0110  

مراكش املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.1000 1

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تم   2022 أبريل   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 

»00.000  درهم« أي من »200.000 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 

أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم و682و1.
27 I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

AL ITKAN GRAINS

إعالن متعدد ايقرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

AL ITKAN GRAINS »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: أح6از 
فاس قب ل  ايسذع  - 0000و فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
1وو59.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 1و دجنبر 2021

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
ماللي: خفض رأسمال ايشرك  بق م  
 100.000 50.000 درهم ي صبح من 
درهم إلى 50.000 درهم هذا ا خفض 

راجع الى تراكم خسائر ايشرك  
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
قدرة  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
 50.000 درهم أي من   15.950.000
عن  درهم   16.000.000 إلى  درهم 
ا ذاري  ا حساب  ادماج  طريق 

يلشركاء
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
ب6درق   جدد:-  مسيرلن  ثالث  تع ين 
 - االيه  عبد  ب6درق    - اسماع ل 

ب6درق  حسن
قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

تح ين اينظام االسا�سي يلشرك 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
املساهمات

بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 
ايرأسمال االجتماعي

على  لنص  ايذي  5و:  رقم  بند 
ماللي: تع ين املسيرلن

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2579/2022.
275I

ائتمان   ايطاق 

STE AIT HLOUL AGRICOL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

ائتمان   ايطاق 
ممر تمكرحت رقم  0 شارع محمد 
ا خامس ، 5000 ، حرزازات املغرب

STE AIT HLOUL AGRICOL شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 86 حي 
ا حزام  - 5000  حرزازات املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

69و11.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 

املصادق  على :
الت  محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
من  اجتماع    حص    700 حل6ل 
أصل 1.000 حص  يفائدة  ايس د )ة) 
محمد ايدحيس بتاريخ 1و ماي 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
االبتدائ   ب6رزازات  بتاريخ 07 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 221.
276I

DO CONSULTING

FULL CONTRACTOR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

DO CONSULTING
 30bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,
 Quartier Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC

FULL CONTRACTOR شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 1و1 شارع 

أنفا مبنى ازحر مكتب 11 ب - 20000 

ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5و69 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 FULL  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.CONTRACTOR

ايغرض   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

في  أح  املغرب  في  س6اء  ايشرك ،  من 

ا خارج، ن اب  عنها حن اب  عن أطراف 

ثايث ؛

ايبناء  عمل ات  جم ع  إنجاز 

حايتط6ير ايعقاري؛

حب ع حتبادل جم ع األحراق  شراء 

املاي   ايعقاري ؛

من  األرا�سي  احت اط ات  تك6ين 

غير  أح  املباشر  االستح6اج  خالل 

املباشر على األرا�سي؛

ايهندس  املاي   حإنشاء املشاريع؛

األرا�سي  تقس م  عمل ات  تنف ذ 

حتط6ير حتنف ذ جم ع مشاريع ايتط6ير 

ايعقاري؛

تقدلم ا خدمات ن اب  عن جم ع 

األطراف ايثايث ؛

تس6يق جم ع املذمعات ايعقاري ، 

حجم ع ايتقس مات ايفرع  ؛

االستح6اج على املشارك  املباشرة 

أح غير املباشرة في جم ع ايعمل ات أح 

ايشركات  ايشركات عن طريق إنشاء 

في زيادة  أح  تأسيسها  في  أح املشارك  
عن  أح  ايقائم   ايشركات  مال  رأس 

طريق االستح6اج على األسهم أح عن 

طريق ايرعال  أح غير جيك؛
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إدارة حت6ج ه جم ع مشاركاتها؛
س6اء  حب ع جم ع األرا�سي،  شراء 

كانت مقسم  أم ال؛
إدارة ايتأجير حايتأجير على حسابها 
ثايث ؛  أطراف  عن  حن اب   ا خاص 
حاملساعدة  املشاريع  إدارة  تف6يض 
إلى  حايتنس ق حاإلدارة حما  حاملش6رة 

جيك ...
املشارك  املباشرة أح غير املباشرة 
يلشرك  في جم ع املعامالت املاي   أح 
ايعقاري  أح املنق6ي  حفي أي مؤسسات 
جات  تك6ن  قد  صناع    أح  تجاري  
�سيء  أي  أح  ايشرك   يغرض  صل  

مماثل أح جي صل .
حاملعدات  ايسلع  جم ع  استيراد 
املذك6رة  األش اء  يتحق ق  ايالزم  

أعاله، امل6ص6ف ؛
شراء حب ع جم ع م6اد ايبناء؛

 أعمال ايهندس  املدن  ، حايتنم   
حاملرافق  ايطرق  حأعمال  ا حضري ، 
ايطرق  حبناء  ايصح   مل اه ايشرب، 

حايطرق ايسريع ؛
أي عمل ات تتعلق بشكل مباشر 
أح غير مباشر باألش اء املذك6رة أعاله؛
بشكل أعم ، املعامالت من أي ن6ع 
ايتي قد تك6ن جات صل  مباشرة أح 
املذك6رة أعاله  غير مباشرة باألش اء 

أح ايتي قد تعزز شؤحن ايشرك .
عن6ان املقر االجتماعي : 1و1 شارع 
أنفا مبنى ازحر مكتب 11 ب - 20000 

ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د حسن مقريني :  250 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
 150   : مقريني  املهدي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 150   : مقريني  سف ان  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
150 حص     : ايس دة ن6را بنغ نا 

بق م  100 درهم يلحص  .
مقريني:   سميرة  فاطم   ايس دة 
150 حص  بق م  100 درهم يلحص .

 150   : أجارمقريني  ريم  ايس دة 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  مقريني  حسن  ايس د 
املنزه   حي  ا ذاليسين  شارع   209

50010 مكناس املغرب.
عن6انه)ا)  مقريني  املهدي  ايس د 
 Imm C ايعت6ر  رياض   25 ايقسم 
appt 13 حي ايرياض 95 21 ايرباط 

املغرب.
مقريني عن6انه)ا)  ايس د سف ان 
 Imm C ايعت6ر  رياض   25 ايقسم 
appt 13 حي ايرياض 95 21 ايرباط 

املغرب.
عن6انه)ا)  بنغ نا  ن6را  ايس دة 
املنزه   حي  ا ذاليسين  شارع   209

50010 مكناس املغرب.
مقريني  سميرة  فاطم   ايس دة 
209 شارع ا ذاليسين حي  عن6انه)ا) 

املنزه  50010 مكناس املغرب.
ايس دة ريم أجارمقريني عن6انه)ا) 
املنزه   حي  ا ذاليسين  شارع   209

50010 مكناس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  مقريني  حسن  ايس د 
املنزه   حي  ا ذاليسين  شارع   209

50010 مكناس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827967.
277I

ficogedek sarl au

AFDIMEK SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

AFDIMEK SARL AU شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 

189 االحمدل  و مكناس - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

99و56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   20

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFDIMEK SARL AU

: ب ع امل6اد  غرض ايشرك  بإلجاز 

ايغذائ  .
عن6ان املقر االجتماعي : رقم 189 

االحمدل  و مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايبقال  ايس د رض6ان 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايبقال  رض6ان  ايس د 
رقم 189 االحمدل  و 50000 مكناس 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ايبقال  رض6ان  ايس د 
رقم 189 االحمدل  و 50000 مكناس 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2188.

278I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

YOUSSOUFIA ARTISANAT

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ايرقم 1 ايعمارة 91 ايحي ا حسني 

منطق  األنشط  االقتصادل  ، 

00و6 ، اي 6سف   املغرب

 YOUSSOUFIA ARTISANAT

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايتقدم 

زنق  املتنبي رقم 5و - 00و6  

اي 6سف   املغرب.

تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 17.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 ماي   16 في  املؤرخ 

املصادق  على :

تف6يت ايس د )ة) محذ6ب   اي6افي 

250 حص  اجتماع   من أصل 100 

محمد  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

ب6مسمار بتاريخ 18 ماي 2022.

تف6يت ايس د )ة) سميرة ب6مسمار 

50و حص  اجتماع   من أصل 100 

محمد  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

ب6مسمار بتاريخ 18 ماي 2022.

تف6يت ايس د )ة) جم ل  ب6مسمار 

50و حص  اجتماع   من أصل 100 

محمد  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

ب6مسمار بتاريخ 18 ماي 2022.

فاطم   )ة)  ايس د  تف6يت 

50و حص  اجتماع   من  ب6مسمار 

ايس د  يفائدة   حص    100 أصل 

ماي   18 بتاريخ  ب6مسمار  محمد  )ة) 

.2022

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

 10 بتاريخ  باي 6سف     االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 152.
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LKHALDICONSEILS

SHAM›S MAISON
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

LKHALDICONSEILS
 N°634 BUREAU N°4 ETAGE
 2 QUARTIER AL MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SHAM›S MAISON شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي األمل 1 
دكان رقم 5 شارع ك6ي6ن ل غاريل 
جليز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126061

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   17
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHAM’S MAISON
غرض ايشرك  بإلجاز : -دلك6رات 

أح زخارف يلشقق حاملتاجر.
-مستحضرات ايتجم ل..

 1 األمل   : عن6ان املقر االجتماعي 
دكان رقم 5 شارع ك6ي6ن ل غاريل جليز 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1000  : ايس دة سك ن  ا حاسني 

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ا حاسني  سك ن   ايس دة 
رقم  املصم6دي  تجزيئ   عن6انه)ا) 
مراكش    0000 تارك  مراكش   526

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ا حاسني  سك ن   ايس دة 
رقم  املصم6دي  تجزيئ   عن6انه)ا) 
مراكش    000 مراكش  تارك    526

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   02 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 97و6و1.

280I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ADDINA PROPERTY CO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC

ADDINA PROPERTY CO شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي سكن 
شيراز مبنى   ايطابق 7 رقم 176 
شارع فاس  - 90000 طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
128081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   01
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADDINA PROPERTY CO

تط6ير   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايعقارات.

سكن   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 176 رقم   7 ايطابق  مبنى    شيراز 
شارع فاس  - 90000 طنج  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د سع د ب6خلف   
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايس د سع د ب6خلف   
 10016   16 شارع  د  ن   2   80
ن 6ي6رك اي6اللات املتحدة االمريك  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايس د سع د ب6خلف   
 10016   16 شارع  د  ن   2   80
ن 6ي6رك اي6اللات املتحدة االمريك  

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 658 25.
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BENADILA ABDESLAM 

VITICARMA فيتيكارما
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

ف ت كارما VITICARMA شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم و/1 عمارة رقم1 تجزئ  عرص  
اي مني شارع محمد ا خامس حي 
ايرفالف صفرح - 1000و صفرح 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و75و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  1و 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VITICARMA ف ت كارما

غرض ايشرك  بإلجاز : االستغالل 

ايفالحي.

عن6ان املقر االجتماعي : محل رقم 

1/و عمارة رقم1 تجزئ  عرص  اي مني 

ايرفالف  حي  ا خامس  محمد  شارع 

صفرح - 1000و صفرح املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

750 حص   ايس دة حفاء ايعافي :  

بق م  75.000 درهم يلحص  .

 250   : ايس د عبدايط ف ايعافي 

حص  بق م  25.000 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 2 ايعافي عن6انه)ا)  حفاء  ايس دة 

تجزئ  بريست ج ا شق   1 ايطابق 5 

اقام  جاكاغندا ملعب ا خ ل فاس 

0000و فاس املغرب.

ايعافي  عبدايط ف  ايس د 

بني  اركان  رقم  0  تجزئ   عن6انه)ا) 

مالل 000و2 بني مالل املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

 2 ايعافي عن6انه)ا)  حفاء  ايس دة 

تجزئ  بريست ج ا شق   1 ايطابق 5 

اقام  جاكاغندا ملعب ا خ ل فاس 

0000و فاس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   10 بتاريخ  االبتدائ   بصفرح  

2022 تحت رقم 211.
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BENADILA ABDESLAM 

YOUZARAM يوزرام
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

BENADILA ABDESLAM

 N 15 TANKBIT TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

ل6زرام YOUZARAM شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 128 

شق  ايطابق 1 اينع م و/  مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و5 56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

ل6زرام   : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.YOUZARAM

أشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مختلف  أح ايبناء; عقاقير; املناقش .
عن6ان املقر االجتماعي : رقم 128 

شق  ايطابق 1 اينع م  /و مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كايتالي:

  : بلكاسمي  مصطفى  ايس د 

درهم   100 بق م   حص    10.000

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

بلكاسمي  مصطفى  ايس د 
عن6انه)ا) رقم 128  ايطابق 1 اينع م 

 /و مكناس 50000 مكناس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

بلكاسمي  مصطفى  ايس د 
عن6انه)ا) رقم 128  ايطابق 1 اينع م 

 /و مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2257.

Iو28

global audit partners

WEPARTNER CONSULTING
إعالن متعدد ايقرارات

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

 WEPARTNER CONSULTING

»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 6  شارع 

ايزرقط6ني ايطابق 1 مكتب رقم و  

- - ايدار ايب ظاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

7 961و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 17 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك  من » 

إلى  شرك  جات املسؤحي   املحدحدة« 

»شرك  املساهم  املبسط «

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

ايسابق  املسير  ملهام  ايتلقائي  اإلنهاء 

ايرئيس  حتع ينه  ايسبتي  محمد 

ا ذدلد 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي:  

مع  مت6افق   ق6انين جدلدة  اعتماد 

ايشكل ايقان6ني ا ذدلد يلشرك .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 21و828.

28 I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

نجم بالستيك
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM26 4EM

 ERTAGE APP 29 PRES D›HOTEL

 MAJOREL MARRAKECH ،

40000، marrakech maroc

نجم بالست ك شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ع6ام  

2 طريق 86 رقم 8 طنج  - 90000 

طنج  املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.68 61

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  1و دجنبر  املؤرخ في 

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة نجم 

 100.000 رأسمايها  مبلغ  بالست ك  

اإلجتماعي حي  درهم حعن6ان مقرها 
 - طنج    8 رقم   86 طريق   2 ع6ام  

 : ل  نت ج   املغرب  طنج    90000

ت6قف اينشاط.

ح حدد مقر ايتصف   ب حي ع6ام  
 90000  - طنج    8 رقم   86 طريق   2

طنج  املغرب. 

ح عين:

ايس د)ة) خايد  حسني ح عن6انه)ا) 

طنج   0و  رقم  تاب6ك  ادارس 2  حي 

)ة)  املغرب كمصفي  طنج    90000

يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
: حي ع6ام  2 طريق 86 رقم 8 طنج .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
مارس   08 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 251701.
285I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

YOUSSOUFIA ARTISANAT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

SABAH INFO YOUSSOUFIA
ايرقم 1 ايعمارة 91 ايحي ا حسني 
منطق  األنشط  االقتصادل  ، 

00و6 ، اي 6سف   املغرب
 YOUSSOUFIA ARTISANAT

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايتقدم 
زنق  املتنبي رقم 5و - 00و6  

اي 6سف   املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 17.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي   16 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
5و  رقم  املتنبي  زنق   ايتقدم  »حي 
إلى  املغرب«  اي 6سف    00و6    -
زنق  اي 6سف   ايحي  و1  »محل رقم 
00و6    - أحمد  س دي  املحمدي 

اي 6سف    املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 10 بتاريخ  باي 6سف     االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 152.
286I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

YOUSSOUFIA ARTISANAT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

SABAH INFO YOUSSOUFIA
ايرقم 1 ايعمارة 91 ايحي ا حسني 
منطق  األنشط  االقتصادل  ، 

00و6 ، اي 6سف   املغرب
  YOUSSOUFIA ARTISANAT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة
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 جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
و1 زنق  اي 6سف   ايحي املحمدي 

س دي أحمد  - 00و6   اي 6سف    
املغرب .

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 17.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2022 ماي   16 في  املؤرخ 
ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

ب6مسمار محمد كمسير حح د
تبعا ي6فاة املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 10 بتاريخ  باي 6سف     االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 152.
287I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PLURIEL EXPO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

SABAH INFO YOUSSOUFIA
ايرقم 1 ايعمارة 91 ايحي ا حسني 
منطق  األنشط  االقتصادل  ، 

00و6 ، اي 6سف   املغرب
PLURIEL EXPO شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
و2 ايس6يق  ايقدلم  مركز س دي 
أحمد ايكنت6ر - 00و6  اي 6سف   

املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.1277

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ل6ن 6   17 املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
  PLURIEL EXPO اي6ح د  ايشريك 
درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
س دي  مركز  ايقدلم   ايس6يق   و2 
اي 6سف    00و6    - ايكنت6ر  أحمد 
أنشط   ت6قف   : ل  نت ج   املغرب 

ايشرك .

ح حدد مقر ايتصف   ب محل رقم 
س دي  مركز  ايقدلم   ايس6يق   و2 
اي 6سف    00و6    - ايكنت6ر  أحمد 

املغرب. 
ح عين:

ح  بايعسال  لاسين   ايس د)ة) 
 670 رقم  االمل  تجزئ   عن6انه)ا) 
كمصفي  املغرب  ايعطاحي   122و  

)ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
محل رقم و2 ايس6يق  ايقدلم  مركز 

س دي أحمد ايكنت6ر اي 6سف  
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 10 بتاريخ  باي 6سف     االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم و15.
288I

SOCOGESE

SOFES AGRI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

SOCOGESE
شارع حلي ايعهد إقام  م6الي ايكامل 

فاس ، 0000و، فاس املغرب
SOFES AGRI شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مكتب 
و شارع 801 زنق  ابن باج  ايحي 
ايصناعي س دي ابراه م - 0000و 

فاس املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و7217.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د SOFES AGRI  مبلغ 
رأسمايها 100.000,00 درهم حعن6ان 
مقرها اإلجتماعي مكتب و شارع 801 
زنق  ابن باج  ايحي ايصناعي س دي 

ابراه م - 0000و فاس املغرب نت ج  

ل : ت6ق ف اينشاط.

مكتب  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
ايحي  باج   ابن  زنق    801 شارع  و 
0000و   - ابراه م  س دي  ايصناعي 

فاس املغرب. 
ح عين:

سالحي  ايرزاق    عبد  ايس د)ة) 
طريق  املنارة  شارع   10 عن6انه)ا)  ح 
املغرب  فاس  0000و  الم6زار 

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2022/2582.
289I

SOCOGESE

SHAMA HOLDING
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

SOCOGESE
شارع حلي ايعهد إقام  م6الي ايكامل 

فاس ، 0000و، فاس املغرب
SHAMA HOLDING شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 
ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مكتب 
1 شارع 801 زنق  ابن باج  ايحي 
ايصناعي س دي ابراه م - 0000و 

فاس املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
59و71.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
SHAMA HOLDING  مبلغ رأسمايها 
1.000.000,00 درهم حعن6ان مقرها 
زنق    801 شارع   1 اإلجتماعي مكتب 
س دي  ايصناعي  ايحي  باج   ابن 
ابراه م - 0000و فاس املغرب نت ج  

ل : ت6قف اينشاط.
مكتب  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

ايحي  باج   ابن  زنق    801 شارع   1
0000و   - ابراه م  س دي  ايصناعي 

فاس املغرب. 
ح عين:

سالحي  ايرزاق   عبد  ايس د)ة) 
طريق  املنارة  شارع   10 عن6انه)ا)  ح 
املغرب  فاس  0000و  الم6زار 

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم و2022/258.
290I

SOCOGESE

 DOMAINE AGRICOLE
SLAOUI

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حل شرك 

SOCOGESE
شارع حلي ايعهد إقام  م6الي ايكامل 

فاس ، 0000و، فاس املغرب
 DOMAINE AGRICOLE SLAOUI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مكتب 
2 شارع 801 زنق  ابن باج  ايحي 
ايصناعي س دي ابراه م - 0000و 

فاس املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.71911

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  
 DOMAINE اي6ح د  ايشريك  جات 
AGRICOLE SLAOUI  مبلغ رأسمايها 
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000,00
زنق    801 شارع   2 اإلجتماعي مكتب 

س دي  ايصناعي  ايحي  باج   ابن 

ابراه م - 0000و فاس املغرب نت ج  

ل : ت6قف اينشاط.
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مكتب  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
ايحي  باج   ابن  زنق    801 شارع   2
0000و   - ابراه م  س دي  ايصناعي 

فاس املغرب. 
ح عين:

سالحي  ايرزاق   عبد  ايس د)ة) 
طريق  املنارة  شارع   10 عن6انه)ا)  ح 
املغرب  فاس  0000و  الم6زار 

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم  2022/258.

291I

كارف6ر املام6ن  

كارفور املامونية
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

كارف6ر املام6ن  
زنق  ابن عمار حي الف ل ت ايدار 
ايب ضاء ، 20و20، ايدار ايب ضاء 

املغرب
كارف6ر املام6ن   شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 8 زنق  
ابن عمار الف ل ت ايدار ايب ضاء - 

20و20 ايدار ايب ضاء املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
52929و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2020 ل6ي 6ز   21 في  املؤرخ 

املصادق  على :
)ة) مصطفى تراب  تف6يت ايس د 
  0 أصل  من  اجتماع    حص    10
حص  يفائدة  ايس د )ة) اسام  تراب 

بتاريخ 21 ل6ي 6ز 2020.
تف6يت ايس د )ة) سعاد صافي 10 
حص  اجتماع   من أصل 0و حص  
يفائدة  ايس د )ة) هاجر تراب بتاريخ 

21 ل6ي 6ز 2020.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 06 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

لنالر 2022 تحت رقم 7و 807.

292I

FISCALEX MAROC

DOUAR AFOUZAR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
DOUAR AFOUZAR شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ملك   

تحمل رقم األرض 65/6105 تقع في 
مراكش ، دائرة آلت احرير ، مقاطع  

ا ح6ز ، أكرفراحن ، دحار تمغارت 
، مكان يسمى أف6زار. - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

126277
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   05
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUAR AFOUZAR
دار   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

يلض اف .
ملك     : االجتماعي  املقر  عن6ان 
تقع في   6105/65 تحمل رقم األرض 
مراكش ، دائرة آلت احرير ، مقاطع  
تمغارت  دحار   ، أكرفراحن   ، ا ح6ز 
  0000  - أف6زار.  يسمى  مكان   ،

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 50.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

 250   : ايس دة ك6ي ن 6ن كاترين 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د م6تارد برحن6 :  250 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

كاترين  ك6ي ن 6ن  ايس دة 

بلذ كا   0000 بلذ كا  عن6انه)ا) 

بلذ كا.

عن6انه)ا)  برحن6  م6تارد  ايس د 

بلذ كا 0000 بلذ كا بلذ كا.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

كاترين  ك6ي ن 6ن  ايس دة 

بلذ كا   0000 بلذ كا  عن6انه)ا) 

بلذ كا

عن6انه)ا)  برحن6  م6تارد  ايس د 

بلذ كا 0000 بلذ كا بلذ كا

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   09 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم و661و1.

Iو29

ficogedek sarl au

M SCAN CENTER PRIVE
إعالن متعدد ايقرارات

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

M SCAN CENTER PRIVE »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: شق  8 

ايطابق   20 شارع ادريس 2 اقام  

م م6زا د م ج  - 50000 مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

15و9 .

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

تم اتخاج   2022 ل6ن 6  و0  املؤرخ في 

ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :01 رقم  قرار 
ايشرك   حصص  جم ع  ب ع  ماللي: 
ايزهراء  فاطم   ايسادة  يفائدة 
حقمر  باملائ    60 نسب   ايبكرا�سي 

خط ب نسب  0  باملائ 
على  لنص  ايذي   :02 رقم  قرار 
تع ين ايس دة فاطم  ايزهراء  ماللي: 
تبعا  يلشرك   كمسيرة  ايبكرا�سي 
خ6ي   كابس  ايس دة  الستقاي  

حايس دة ط6يل مريم
على  لنص  ايذي  و0:  رقم  قرار 
تع ين ايس دة فاطم  ايزهراء  ماللي: 
تبعا  يلشرك   كم6قع   ايبكرا�سي 
خ6ي   كابس  ايس دة  الستقاي  

حايس دة ط6يل مريم
على  لنص  ايذي  رقم  0:  قرار 
ماللي: ت6س ع نشاط ايشرك  باضاف  

مركز يالتصاالت
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
.: ايذي لنص على ماللي:  بند رقم 

تح ين اينطام االسا�سي يلشرك 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2261.

29 I

ECOGEF

AFOUD IMMO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
AFOUD IMMO شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و1 

زنق  احمد املذاطي تجزئ  يزايب 
1 ايطابق رقم 8 املعاريف ايدار 
ايب ضاء - 0وو20 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
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تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 95221
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6   10 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) ا حسان احكاتي 
حص  اجتماع   من أصل  وو   8 
ب6شع ب  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

ايك6زماري بتاريخ 10 ل6ن 6 2022.
يسان  رش د  )ة)  ايس د  تف6يت 
من  اجتماع    حص   و8  ايدلن 
)ة)  ايس د  ووو حص  يفائدة   أصل 
ب6شع ب ايك6زماري بتاريخ 10 ل6ن 6 

.2022
محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
حص  اجتماع   من  و8  ايسنت6�سي 
)ة)  ايس د  ووو حص  يفائدة   أصل 
ب6شع ب ايك6زماري بتاريخ 10 ل6ن 6 

.2022
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 20510.
295I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
 DE PERSONNEL ET

SCOLAIRE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
 société de transport de

personnel et scolaire شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي سلمى و2 
حي باشك6 ايطابق 5  - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 6919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 société : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

 de transport de personnel et

.scolaire

نقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

اينقل  ح  املدر�سي  اينقل   ، امل6ظفين 

ايس احي.

عن6ان املقر االجتماعي : سلمى و2 

حي باشك6 ايطابق 5  - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د املهدي درعاحي  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د املهدي درعاحي  عن6انه)ا) 

حي   16 رقم  زياد  ابن  طارق  زنق  

يكنانط 26000 سطات املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د املهدي درعاحي  عن6انه)ا) 

حي   16 رقم  زياد  ابن  طارق  زنق  

يكنانط 26000 سطات املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و 208.

296I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

TANIMPED SARL
إعالن متعدد ايقرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
TANIMPED SARL  »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي:  شارع  

ابن ت6مرت  إقام   نرجس  - 90000 
طنج  املغرب .

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.12889
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
اتخاج  تم   2022 ماي   09 في  املؤرخ 

ايقرارات ايتاي  : 
لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
حفاة  تب6ث  بعد  على ماللي: • 
بتاريخ  ب6دا   ايس د محمد  ايشريك 
برحمته  تغمده هللا   21/12/20087
اجتماع      حص     672 ت6زيع  تم 
يفائدة  املرح6م  لمتلكها  كان  ايتي 
اي6رث   :  ايس دة ن6رة ايبقالي  84--- 
حص اجتماع       ايس د كريم ب6دا  
ايس دة  اجتماع      حص    ---392
حص اجتماع     ---196 ب6دا  مريم 

ايس دة 
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي:
• بعد تب6ث حفاة ايشريك    ايس دة 
 26/10/2020 بتاريخ  ب6دا   كريم  
  657 ت6زيع  تم  برحمتها  هللا  تغمده 
تمتلكها  ايتي  اجتماع      حص  
ايس د    : اي6رث    يفائدة  املرح6م   
حص     ---109 مصباح    ةمامات 
ايس د مرزحق بنج اللي  اجتماع      
163--------حص  اجتماع      ايس د 
 -----110 بنج اللي  ايعربي  محمد 
حمزة  ايس د  اجتماع    حص  
حص اجتماع         -----110 بنج اللي 
حص    --55 بنج اللي  م6ن ا  ايس دة 
اجتماع         ايس دة بشرى بنج اللي 
55---- حص  اجتماع   االنس  مالك 

بنج اللي 55---- حص  اجتماع   .

قرار رقم و : ايذي لنص على ماللي:  

راسمال  حصص  ت6زيع  تغ ير  تم 

ايشرك  

قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

استمراري  ايس د اجمد ب6دا ح ايس د 

حسين ب6يبهالم  كمسيرلن يلشرك   

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 

راسمال  حدد   : ايشرك    راسمال 

درهم    1.000.000 في  ايشرك   

مقسم  الى 10000 حص  اجتماع   

من  فئ  100 درهم يلحص  تخصص 

يلشركاء .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 5و9 25.

297I

Société marocaine de révision des comptes

احساين الحسين و شركاؤه
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 6و

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

احسالن ا حسين ح شركاؤه شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مشرحع 

ران ا ايطابق االحل عمارة ج ه 6 ر9 

عين حرحدة - 25000 املحمدل  

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

وو08و

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   18

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 
املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

احسالن ا حسين ح شركاؤه.
ح  شراء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

تط6ير االرا�سي ح ايعقارات.
مشرحع   : عن6ان املقر االجتماعي 
ر9   6 ران ا ايطابق االحل عمارة ج ه 
املحمدل    25000  - حرحدة  عين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

1.860.000  درهم، مقسم كايتالي:
ايس د علي احسالن : احدع حص  
شرك   في  حص   عن  عبارة  ع ن   
ا حسين  احسالن  املسماة  فعل   
00و6و106  بق م   شركاؤه  ح 
حص   و6و106  الى  مقسم   درهم 

اجتماع    بق م  100 درهم.
احدع   : احسالن  عمر  ايس د 
في  حص   عن  عبارة  ع ن    حص  
احسالن  املسماة  فعل    شرك  
ا حسين ح شركاؤه بق م  00و6و106 
حص   و6و106  الى  مقسم   درهم 

اجتماع    بق م  100 درهم.
ايس دة عائش  احسالن : احدعت 
في  حص   عن  عبارة  ع ن    حص  
احسالن  املسماة  فعل    شرك  
95700و1  ا حسين ح شركاؤه بق م  
حص   957و1  الى  مقسم   درهم 

اجتماع    بق م  100 درهم.
ايس دة رش دة احسالن : احدعت 
في  حص   عن  عبارة  ع ن    حص  
احسالن  املسماة  فعل    شرك  
95700و1  ا حسين ح شركاؤه بق م  
حص   957و1  الى  مقسم   درهم 

اجتماع    بق م  100 درهم.
ايس دة فاطم  احسالن : احدعت 
في  حص   عن  عبارة  ع ن    حص  
احسالن  املسماة  فعل    شرك  
95700و1  ا حسين ح شركاؤه بق م  
حص   957و1  الى  مقسم   درهم 

اجتماع    بق م  100 درهم.

احدع   : احسالن  ا حسين  ايس د 

في  حص   عن  عبارة  ع ن    حص  

احسالن  املسماة  فعل    شرك  

ا حسين ح شركاؤه بق م  00و6و106 

حص   و6و106  الى  مقسم   درهم 

اجتماع    بق م  100 درهم.

 : احسالن  ايكريم  عبد  ايس د 

احدع حص  ع نين  عبارة عن حص  

املسماةاحسالن  فعل    شرك   في 

 2972600 ا حسين ح شركاؤه بق م  

حص    29726 الى  مقسم   درهم 

اجتماع    بق م  100 درهم.

 : احسالن  خدلج   ايس دة 

احدعت حص  ع ن   عبارة عن حص  

احسالن  املسماة  فعل    شرك   في 

95700و1  ا حسين ح شركاؤه بق م  

حص   957و1  الى  مقسم   درهم 

اجتماع    بق م  100 درهم.

ايس دة يط ف  احسالن : احدعت 

في  حص   عن  عبارة  ع ن    حص  

احسالن  املسماة  فعل    شرك  

95700و1  ا حسين ح شركاؤه بق م  

حص   957و1  الى  مقسم   درهم 

اجتماع    بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 7 ايس د علي احسالن عن6انه)ا) 
زنق  عبد ايعزيز بن ادريس اي6ازيس 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

عن6انه)ا)  احسالن  عمر  ايس د 

29 ممر اليير الرم طاج  20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.

احسالن  عائش   ايس دة 

تجزئ   مك   طريق  و12  عن6انه)ا) 

 20000 كاي ف6رن ا  ادريس  م6الي 

ايدار ايب ضاء املغرب.

احسالن  رش دة  ايس دة 

امل ل6دي  ايتازي  تجزئ   عن6انه)ا) 

اقام  مك  رقم 7 كاي ف6رن ا  20000 

ايدار ايب ضاء املغرب.

احسالن  فاطم   ايس دة 

 5 بل6ك ل رقم  قطاع  2  عن6انه)ا) 
000و2  ايرياض  حي  ايقيس6م  زنق  

ايرباط املغرب.

احسالن  ا حسين  ايس د 
عن6انه)ا) 8 زنق  السين ب6ي6 20000 

ايدار ايب ضاء املغرب.
احسالن  ايكريم  عبد  ايس د 
رس6ر  ك6يف  كاي ف6رن ا  عن6انه)ا) 
كاي ف6رن ا ف ال  26 املدلن  ا خضراء 
ايدار   20000 اين6اصر  ب6سك6رة 

ايب ضاء املغرب.
احسالن  خدلج   ايس دة 
تجزئ   مك   طريق  و12  عن6انه)ا) 
 20000 كاي ف6رن ا  ادريس  م6الي 

ايدار ايب ضاء املغرب.
ايس دة يط ف  احسالن عن6انه)ا) 
ب6سك6رة  ا خضراء  املدلن    176

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
احسالن  ا حسين  ايس د 
عن6انه)ا) 8 زنق  السين ب6ي6 20000 

ايدار ايب ضاء ايدار ايب ضاء
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ  1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1178.

298I

GSI METAL MAROC

أبشير كونستروكسيون جبل 
حبيب

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

 ABCHIR CONSTRUCTIONS
JBEL HABIB

 N° 21 RESIDENCE CHAOUIA
 AVENUE YOUSSEF IBN

 TACHAFFINE RUE RACHID
 REDA ، 90000، TANGER

MAROC
أبشير ك6نسترحكس 6ن جبل حبيب  

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 21 
إقام  ايشاحي  شارع ل6سف ابن 

تاشفين زنق  رش د ر�سى - 90000 
طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و12827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
أبشير   : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

ك6نسترحكس 6ن جبل حبيب .
غرض ايشرك  بإلجاز : - االنعاش 

ايعقاري
املنق6ي   املمتلكات  حب ع  شراء   -

حغير املنق6ي 
حب ع  حايبناء  األرا�سي  ح ازة   -

امللك   املشترك .
 21 رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 
ابن  ل6سف  شارع  ايشاحي   إقام  
 90000  - تاشفين زنق  رش د ر�سى 

طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
50 حص     : ايس د محمد أبشير 

بق م  1.000 درهم يلحص  .
ايس د ابراه م أبشير :  50 حص  

بق م  1.000 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  أبشير  محمد  ايس د 
ق ادة  ح  جماع   اينم6دج    ايقري  
جبل ا حبيب 000و9 تط6ان املغرب.
عن6انه)ا)  أبشير  ابراه م  ايس د 
ق ادة  ح  جماع   اينم6دج    ايقري  
جبل ا حبيب 000و9 تط6ان املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  أبشير  محمد  ايس د 
ق ادة  ح  جماع   اينم6دج    ايقري  
جبل ا حبيب 000و9 تط6ان املغرب

عن6انه)ا)  أبشير  ابراه م  ايس د 
ق ادة  ح  جماع   اينم6دج    ايقري  
جبل ا حبيب 000و9 تط6ان املغرب.
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 857 25.
299I

cabinet bourhil  hassan

PROX GROUP
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

cabinet bourhil  hassan
rue verdun res elisa apt-a-

tanger ، 90010، tanger maroc
PROX GROUP شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي نج ب  

رقم 88 ايطابق األر�سي رقم 11 
طنج . - 90000  طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

128255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 ن6نبر   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 PROX : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.GROUP
جم ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
األعمال ايكهربائ   ايعام  حايترك ب 

حايص ان .
عن6ان املقر االجتماعي : حي نج ب  
 11 رقم  األر�سي  ايطابق   88 رقم 

طنج . - 90000  طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
0 و    : اعراب  إبراه م  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د ف6زي بلحاج :  0وو حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د خايد بلعربي :  0وو حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

اعراب عن6انه)ا)  إبراه م  ايس د 

بلذ كا 2180 أنت6يرب بلذ كا.

عن6انه)ا)  بلحاج  ف6زي  ايس د 

بلذ كا 2180 أنت6يرب بلذ كا.

عن6انه)ا)  بلعربي  خايد  ايس د 

بلذ كا 9100 س نت ن كالس بلذ كا.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

اعراب عن6انه)ا)  إبراه م  ايس د 

بلذ كا 2180 أنت6يرب بلذ كا

عن6انه)ا)  بلحاج  ف6زي  ايس د 

بلذ كا 2180 أنت6يرب بلذ كا

عن6انه)ا)  بلعربي  خايد  ايس د 

بلذ كا 9100 س نت ن كالس بلذ كا

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 5929.

00Iو

karama conseil

 STE SETTAT ALUMINIUM
MSK SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

karama conseil
رقم وو ايشق  رقم 1 زنق  اسام  

ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس 
رقم وو ايشق  رقم 1 زنق  اسام  

ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس، 

0000و، فاس املغرب

 STE SETTAT ALUMINIUM

MSK SARL شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 6و 

مكاتب ايسالم شارع عبد ايعالي بن 

شقرحن ايطابف 6 املكتب رقم  2  

فاس ا ذدلدة فاس - 0000و فاس 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SETTAT ALUMINIUM MSK

.SARL
نجارة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
/ بالست كي  اح  معدني  االمل ن 6م 

االشغال املختلف  حايبناء .
6و  رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 
مكاتب ايسالم شارع عبد ايعالي بن 
املكتب رقم  2    6 شقرحن ايطابف 
فاس  0000و   - فاس ا ذدلدة فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : عادل   املسكاحي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : ايس د املسكاحي سع د  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د املسكاحي عادل  عن6انه)ا) 
احمد  م6�سى س دي  �سي  احالد  دحار 
 26000 سطات   ايبرحج  ا خدلر 

سطات املغرب.
ايس د املسكاحي سع د  عن6انه)ا) 
احمد  م6�سى س دي  �سي  احالد  دحار 
 26000 سطات   ايبرحج  ا خدلر 

سطات املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د املسكاحي عادل  عن6انه)ا) 
احمد  م6�سى س دي  �سي  احالد  دحار 
 26000 سطات   ايبرحج  ا خدلر 

سطات املغرب
ايس د املسكاحي سع د  عن6انه)ا) 
احمد  م6�سى س دي  �سي  احالد  دحار 
 26000 سطات   ايبرحج  ا خدلر 

سطات املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 169/2022و.

01Iو

karama conseil

STE ABDI MAX SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

karama conseil
رقم وو ايشق  رقم 1 زنق  اسام  

ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس 
رقم وو ايشق  رقم 1 زنق  اسام  

ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس، 

0000و، فاس املغرب

STE ABDI MAX SARL AU  شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 

االر�سي رقم 12 شارع  1 حي االمل 

باب س فر فاس  - 0000و فاس 

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   02

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ABDI MAX SARL AU

غرض ايشرك  بإلجاز : ايتجارة في 

امل6اد ايغدائ   با ذمل / املتاجرة .

ايطابق   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

حي االمل  شارع  1   12 االر�سي رقم 

فاس  0000و   - فاس   س فر  باب 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : فؤاد   عبدي  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  فؤاد   عبدي  ايس د 
زنق  7 رقم 19 تجزئ  ايض ع  2 عين 
قادحس فاس  0000و فاس  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  فؤاد   عبدي  ايس د 
زنق  7 رقم 19 تجزئ  ايض ع  2 عين 

قادحس فاس  000و فاس  املغرب
تم اإللداع ايقان6ني ب-  بتاريخ 15 

ل6ن 6 2022 تحت رقم -.

02Iو

karama conseil

STE FIBRATEL SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

karama conseil
رقم وو ايشق  رقم 1 زنق  اسام  
ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس 
رقم وو ايشق  رقم 1 زنق  اسام  
ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس، 

0000و، فاس املغرب
STE FIBRATEL SARL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 6و 
مكاتب ايسالم شارع عبد ايعالي بن 
شقرحن ايطابف 6 املكتب رقم  2  
فاس ا ذدلدة فاس - 0000و فاس 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72901
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FIBRATEL SARL
االشغال   : غرض ايشرك  بإلجاز 
املختلف  حايبناء/هندس  ا حاس6ب.
6و  رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 
مكاتب ايسالم شارع عبد ايعالي بن 
املكتب رقم  2    6 شقرحن ايطابف 
فاس  0000و   - فاس ا ذدلدة فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د جغي املهدي  :  170 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د دل6ان مرحان  :  250 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د دل6ان فؤاد  :  250 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د جغي محمد  :  160 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
170 حص     : ايس د جغي ت6ف ق 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د جغي املهدي  عن6انه)ا) رقم 
ايشقف  عين  طريق  اينزه   حي   15

فاس  0000و فاس املغرب.
عن6انه)ا)  مرحان   دل6ان  ايس د 

فرنسا  00000 كارحمب فرنسا.
عن6انه)ا)  فؤاد   دل6ان  ايس د 

فرنسا 0000و كارحمب فرنسا.
ايس د جغي محمد  عن6انه)ا) 69 
شارع ابن ا خط ب ايطابق 2 شق  5 

فاس 0000و فاس املغرب.
ايس د جغي ت6ف ق عن6انه)ا) رقم 
ايشقف  عين  طريق  اينزه   حي   15

فاس  0000و فاس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د جغي املهدي  عن6انه)ا) رقم 
ايشقف  عين  طريق  اينزه   حي   15

فاس  0000و فاس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  بتاريخ  1  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 110/2022و.

Iو0و

MCFISC

STE MAAROUF NEGOCE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

MCFISC

 JAMILA7 RUE 6 N 51 C D

 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC

STE MAAROUF NEGOCE شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10 زنق  

ا حري  ايطابق ايثايث ايشق  6  - 

20120 ايدار ايب ضاء املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

19  5و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 أبريل   15 املؤرخ في 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

 STE MAAROUF اي6ح د  ايشريك 

 100.000 NEGOCE  مبلغ رأسمايها 

 10 اإلجتماعي  درهم حعن6ان مقرها 

زنق  ا حري  ايطابق ايثايث ايشق  6  

- 20120 ايدار ايب ضاء املغرب نت ج  

ل : ازم  ك6ف د.

زنق    10 ح حدد مقر ايتصف   ب 

 -   6 ايشق   ايثايث  ايطابق  ا حري  

20120 ايدار ايب ضاء املغرب. 

ح عين:

ح  معرحف  ادريس   ايس د)ة) 

عن6انه)ا) الطاي ا 0000 ب6تنزا الطاي ا 

كمصفي )ة) يلشرك .

حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  

محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 

ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : -

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 05 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 270و82.

I 0و

Société marocaine de révision des comptes

العسيالت فيوند
إعالن متعدد ايقرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 6و

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

ايعس الت ف 6ند »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: تجزئ  

ازهاري 1 اي6يف  زنق  6و ايرقم 121 

- 20000 ايدارايب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

001وو2.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

تم اتخاج   2022 ل6ن 6   01 املؤرخ في 

ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

قرر ايشريك اي6ح د ايس د ب6شع ب 

ايشرك   راسمال  من  ايرفع  ايه6اري 

ي صبح  درهم   9.000.000 بمبلغ 

طريق  عن  درهم   10.000.000

ا حساب ا ذاري يلشريك اي6ح د

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

قرر ايشريك اي6ح د تعدلل ايبند  6 

ح 7 من ايقان6ن االسا�سي

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
قرر ايشريك اي6ح د تحدلث ايقان6ن 

االسا�سي

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 

ايس د  احدع ايشريك اي6ح د نقدلا  

ب6شع ب ايه6اري مبلغ 10.000.000 

درهم.
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على  لنص  ايذي   :7 رقم  بند 

في  ايشرك   راسمال  لحدد  ماللي:  

10.000.000 درهم مقسم  الى  مبلغ 

بق م   اجتماع    حص    100.000

ايشريك  باسم  مكتتب   درهم   100

اي6ح د ايس د ب6شع ب ايه6اري.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  9و827.

05Iو

Sonrisa

AGRITOMOR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

AGRITOMOR شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

تازناقت مدغرة ايرش دل  - 52000 

ايرش دل  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

155 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 ن6نبر   27

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRITOMOR

غرض ايشرك  بإلجاز : االستغالل 

ايفالحي

ايتجارة ايزراع  .

قصر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 52000  - تازناقت مدغرة ايرش دل  

ايرش دل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : م6حى  ريباني  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ريباني م6حى عن6انه)ا) رقم 
11 مكرر قرب املسبح ايبلدي 52000 

ايرش دل  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ريباني م6حى عن6انه)ا) رقم 
11 مكرر قرب املسبح ايبلدي 52000 

ايرش دل  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايرش دل   بتاريخ 06 لنالر 

2022 تحت رقم 10.

06Iو

مكتب محاسب 

NAJM LWAHA SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

مكتب محاسب 
عمارة 1  شق  2 زنق  عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 ايرش دل  ،  5200، 

ايرش دل  املغرب
NAJM LWAHA SARL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مركز 
ايطاحس ايريصاني - 50 52 

ايريصاني املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

7و160
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   02
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 NAJM : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.LWAHA SARL
نقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

املستخدمين  حساب ايغير .
مركز   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 52 50  - ايريصاني  ايطاحس 

ايريصاني املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حص    500   : باح   لدلر  ايس د 

بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : حس6  ب6كمان  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
قصر  عن6انه)ا)  باح  لدلر  ايس د 
احف6س  شاكر  احالد  اغف  الت 
ايرش دل  و5207 ايرش دل  املغرب.

عن6انه)ا)  حس6  ب6كمان  ايس د 
دحار اغف نزرك كتاحة زاك6رة 7900  

زاك6رة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
قصر  عن6انه)ا)  باح  لدلر  ايس د 
احف6س  شاكر  احالد  اغف  الت 

ايرش دل  و5207 ايرش دل  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 765/22.
07Iو

berrak fidu management

DIVINE SKIN
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

berrak fidu management
 boulevard pasteur, 3ème , 1
 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc
DIVINE SKIN  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  شارع 

اي مان حشارع صنعاء ريزيدنس مي 

ك6ن6س ايطابق ايثاني رقم 25 - 

90000 طنج  اململك  املغرب  

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

128097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   2 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DIVINE SKIN

مركز   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايتجم ل.
زاحي    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
شارع اي مان حشارع صنعاء ريزيدنس 

 -  25 مي ك6ن6س ايطابق ايثاني رقم 

90000 طنج  اململك  املغرب  .

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 50   : ن6رة  م6�سى  بن  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 50   : محمد  م6�سى  بن  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة بن م6�سى ن6رة عن6انه)ا) 

22 شارع ابن زيدحن سكن الخيرايدة 

طنج    90000  101 شق    6 دحر   1

املغرب.

ايس د بن م6�سى محمد عن6انه)ا) 

22 شارع ابن زيدحن سكن الخيرايدة 

طنج    90000  101 شق    6 دحر   1

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
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ايس دة بن م6�سى ن6رة عن6انه)ا) 

22 شارع ابن زيدحن سكن الخيرايدة 

طنج    90000  101 شق    6 دحر   1

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   10 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 5679.

08Iو

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

ا ك ب س انفست  »س ب ا س«
شرك  ايت6ص   ايبس ط 

تأسيس شرك 

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES

 PRINTEMPS N°14 ، 30000، FES

فاس

ا ك ب س انفست  »س ب ا س« 

شرك  ايت6ص   ايبس ط 

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 2و شارع 

غسان كنفاني ايطابق 6 مكتب 2و 

اقام  ط ب   - 0000و فاس املغرب

تأسيس شرك  ايت6ص   ايبس ط  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   08

األسا�سي يشرك  ايت6ص   ايبس ط  

باملميزات ايتاي  :

ايت6ص    شرك    : ايشرك   شكل 

ايبس ط .

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

اإلقتضاء بمختصر تسم تها : ا ك ب 

س انفست  »س ب ا س«.

االنعاش   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايعقاري- تجزيء

االرا�سي - ايتجارة .

2و شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 

2و  مكتب   6 غسان كنفاني ايطابق 

اقام  ط ب   - 0000و فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 200   : ايس دة املرني�سي عائش  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

220 حص     : ايس دة مسفر كنزة 

بق م  100 درهم يلحص  .

 290   : بدرايدلن  مسفر  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د مسفر شاكر :  290 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عائش   املرني�سي  ايس دة 

شارع سعد بن   19 عمارة  عن6انه)ا) 

معاد ب6رمان  0000و فاس املغرب.

عن6انه)ا)  كنزة  مسفر  ايس دة 

س دي   81 قطع   الك6يين  تجزءة 

ايب ضاء  ايدار   20280 معرحف  

املغرب.

ايس د مسفر بدرايدلن عن6انه)ا) 
ف ال   زنق  اهرام شارع شاي  طريق 

الم6زار  0000و فاس املغرب.

  5 ايس د مسفر شاكر عن6انه)ا) 

0000و  الم6زار  طريق  شاي   شارع 

فاس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عائش   املرني�سي  ايس دة 

شارع سعد بن   19 عمارة  عن6انه)ا) 

معاد ب6رمان  0000و فاس املغرب

عن6انه)ا)  كنزة  مسفر  ايس دة 

س دي   81 قطع   الك6يين  تجزءة 

ايب ضاء  ايدار   20280 معرحف  

املغرب

ايس د مسفر بدرايدلن عن6انه)ا) 
ف ال   زنق  اهرام شارع شاي  طريق 

الم6زار  0000و فاس املغرب

  5 ايس د مسفر شاكر عن6انه)ا) 

0000و  الم6زار  طريق  شاي   شارع 

فاس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و1  بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 080و.

09Iو

LEADER FINANCE

HAMIDIS INVEST
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HAMIDIS INVEST شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املزديف  رياض ن6ال االقام  ج املحل 
رقم 16 ايطابق االر�سي مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1062 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   20
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMIDIS INVEST
ب ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مستحضرات ايتجم ل
ب ع م6اد تقل دل 

استيراد ح تصدلر.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
املزديف  رياض ن6ال االقام  ج املحل 
 - مراكش  االر�سي  ايطابق   16 رقم 

0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د سعد ا حم دي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د سعد ا حم دي عن6انه)ا) 

5و  رقم  ي6ك6س  زنق   االنديس  حي 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د سعد ا حم دي عن6انه)ا) 

5و  رقم  ي6ك6س  زنق   االنديس  حي 

مراكش 0000  مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   08 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6567و1.

10Iو

ANDERSEN CONSULTING

PAKOTAN SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

PAKOTAN SARL  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املنطق  

ا حرة  ب6خايف- ايبقع  رقم 60 - 

90000 طنج  املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 8791

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تع ين  تم   2022 ماي   25 في  املؤرخ 

مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) دحان 

ادريس  كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 810 25.

11Iو
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ANDERSEN CONSULTING

 MIYAH AL BOUGHAZ
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 MIYAH AL BOUGHAZ SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايبرانص 

2 ايغرف  و زنق  11 رقم و - 90000 

طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

128279

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIYAH AL BOUGHAZ SARL AU

ح  ضخ   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

معا ذ  حت6زيع امل اه.

ايبرانص   : عن6ان املقر االجتماعي 
2 ايغرف  و زنق  11 رقم و - 90000 

طنج  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس دة محاسن ا حداد :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة محاسن ا حداد عن6انه)ا) 

حي انفا ايرقم 291  20650 املحمدل  

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة محاسن ا حداد عن6انه)ا) 

حي انفا ايرقم 291  20650 املحمدل  

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و86 25.

12Iو

ANDERSEN CONSULTING

PAKOTAN SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

PAKOTAN SARL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املنطق  

ا حرة  ب6خايف- ايبقع  رقم 60 - 

90000 طنج  املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 8791

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 ماي   25 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) مبارك محس6ن 

حص  اجتماع   من أصل   50.000

)ة)  ايس د  حص  يفائدة    100.000

ادريس دحان بتاريخ 25 ماي 2022.

فزحني  مري6  )ة)  ايس د  تف6يت 

حص  اجتماع   من أصل   50.000

)ة)  ايس د  حص  يفائدة    100.000

ادريس دحان بتاريخ 25 ماي 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

ل6ن 6   15 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 810 25.

Iو1و

BOUKHRIS &ASSOCIES

 ECOLE MAROCAINE DES

SCIENCES DE L’INGENIEUR
إعالن متعدد ايقرارات

 ECOLE MAROCAINE DES

SCIENCES DE L’INGENIEUR

شرك  مساهم  رأسمايها محدد في 

22.000.000,00 درهما

املقراالجتماعي:    زنق  األسماك 

بلف دلر - ايدار ايب ضاء

ايسذل ايتجاري رقم: 7785 

 IF: 01600159 – ICE:

          00151  26000072

قرارات  محضر  بمقت�سى   -

بتاريخ  املنعقد  ايعادي  ايعام  ا ذمع 

28 فبرالر 2220 تقرر ما للي:

ايسادة  حاللات  تجدلد   -

ف اللي  ححسن  ايديساحي  كمال 

بصفتهم متصرفين في ايشرك .

 HONORIS شرك   تع ين   -

كمتصرف   MOROCCO LIMITED

جدلد يلشرك 

مجلس  تك6ين  معالن    -

اإلدارة.

مجلس  محضر  بمقت�سى   -

فبرالر   28 بتاريخ  املنعقد  االدارة 

2220 تقرر ما للي:

ايس د  تع ين  معالن    -

دائم  كممثل  طرابل�سي  أسام  

 HONORIS MOROCCO يشرك  

LIMITED في مجلس ادارة ايشرك .

تجدلد حالل  ايس د كمال   -

ادارة  مجلس  كرئيس  ايديساحي 

ايشرك .

بايسذل  ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايتجاري   املحكم   يدى  ايتجاري 

   827787 تحت عدد  بايدار ايب ضاء 

بتاريخ 15 ل6ن 6 2022.
ملخص قصد اينشر

I 1و

FLASH ECONOMIE

 CABINET OMEDYA 
 CONSEIL JURISTE

D›AFFAIRES
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 Cabinet OMEDYA conseil 
juriste d›affaires شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 22 

شارع جبل م6�سى ايشق  12 أكدال  
- 10090 ايرباط املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
159  5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   15
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Cabinet OMEDYA conseil juriste

.d’affaires
غرض ايشرك  بإلجاز : اإلستشارة 

ايقان6ن  .
 22 رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 
أكدال    12 شارع جبل م6�سى ايشق  

- 10090 ايرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
 60   : املرشدي  فاطم   ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
  0   : أخ6ي   لاسم ن   ايس دة  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
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ايس دة فاطم  مرشدي عن6انه)ا) 

عمارة  س2  بل6ك   08 دلار  اقام   

سال   11000 احصين    02 شق   و 

املغرب.

أخ6ي   لاسم ن   ايس دة  

08 بل6ك س2  عن6انه)ا) اقام   دلار 

 11000 احصين    02 شق   و  عمارة 

سال املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة فاطم  مرشدي عن6انه)ا) 

و  عمارة  بل6ك س2   08 دلار  اقام   

شق  02 احصين  11000 سال املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل  و1  بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم 787و12.

15Iو

مكتب املتني يلمحاسب  ح ايتدبير

BATI PLATFORME
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

مكتب املتني يلمحاسب  ح ايتدبير

ساح  نفارا و اقام  سان 

فرانسيسك6 - ط 2 رقم 9 ، 0 900، 

طنج  املغرب

BATI PLATFORME شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10 زاحي  

شارع ا حسن ايثاني حشارع مدريد - . 

أكادلر املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.16 67

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 11 فبرالر 2022 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

»10 زاحي  شارع ا حسن ايثاني حشارع 

»دراركا  إلى  أكادلر املغرب«   .  - مدريد 

محل   157 إلك 6 رقم  حي  ت ك 6ين، 

بايدحر األر�سي - . أكادلر  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   12 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم 109782.

16Iو

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE ALISADR DE

 COMMERCE ET SERVICES

SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

ت6س ع نشاط ايشرك  

FUTURASCO FIDUCIAIRE

و و شارع محمد ا خامس رقم 5 

ايطابق ايثايث  بني مالل ، 000و2، 

بني مالل املغرب

 STE ALISADR DE COMMERCE

ET SERVICES SARL  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها االجتماعي املنطق  

ايصناع   ، تجزئ  رقم  1 أ  - 

000و2 بني مالل  املغرب .

ت6س ع نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.2127

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 ماي 2022 تمت إضاف  

إلى نشاط ايشرك   ايتاي    األنشط  

ا حالي :

حب ع حترك ب حايتحقق من  شراء 

حمحددات   ، كرحن6  تاك6غرافات 

ايسرع  ، حقارئات األقراص ، حآي ات 

، حأجهزة تحدلد امل6قع  إدارة اي6ق6د 

 ، ايتاك�سي  حعدادات   ، ا ذغرافي 

حأجهزة ايتحكم في تاك6غراف كرحن6 

ايفني  حايتدريب  ايس ارات  حرادل6   ،

على إجراء املعالرة.

- اصالح حسحب ايس ارات .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

االبتدائ   ببني مالل  بتاريخ 16 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 569.

17Iو

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

GHALINA RENT CAR SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

Ghalina Rent Car SARL  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  19 

ايطابق االحل شارع ا ذيش امللكي - 

26000 سطات املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

7075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Ghalina Rent Car SARL

تأجير   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس ارات.

 19  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 - ايطابق االحل شارع ا ذيش امللكي 

26000 سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 500.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.800   : ايس د اشرف ضعلي  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 800   : اينف في  أشرف  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 2. 00   : ضعلي  محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  اشرف ضعلي   ايس د 
 26000 09 زنق  سايس حي ايتنم    

سطات املغرب.
ايس د أشرف اينف في عن6انه)ا) 
عمارة   2 طابق  اييسر  دلار  اقام  
 28810 لخلف   بني   10 شق    5

املحمدل  املغرب.
عن6انه)ا)  ضعلي   محمد  ايس د 
  09 ايرقم  سايس  زنق   ايتنم    حي 

26000 سطات املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ضعلي   محمد  ايس د 
 09 ايرقم  سايس  زنق   ايتنم    حي 

26000 سطات املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  االبتدائ   بسطات  

2022 تحت رقم 22/و29.
18Iو

fiduciaire douiri

STE LONGSHIP
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

fiduciaire douiri
 Av abderahim  bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
STE LONGSHIP  شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي إقام  
اينع م مجم6ع  ايضحى عمارة 

رقم 28، ايطابق ايثاني شق  رقم 
 BLOC 1 77 .11تابريكت سال-

TABRIQUET 11100 SALE املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
19و و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   06 في  املؤرخ 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
رأسمايها  مبلغ     STE LONGSHIP
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
مجم6ع   اينع م  إقام   اإلجتماعي 
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ايضحى عمارة رقم 28، ايطابق ايثاني 
 BLOC -11تابريكت سال.  شق  رقم 
 1 77 TABRIQUET 11100 SALE

املغرب نت ج  ل : عذز مالي.
إقام   ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
عمارة  ايضحى  مجم6ع   اينع م 
رقم  شق   ايثاني  ايطابق   ،28 رقم 
 SALE  11100  - سال.  -11تابريكت 

املغرب. 
ح عين:

ح  ايشريف  ايطاهر   ايس د)ة) 
 2 رقم  تنجداد  عمارة  عن6انه)ا)  
ي  ح  ايصباح  إقام    6 مجم6ع  
املغرب  ايرباط   10120 ايرباط  م 

كمصفي )ة) يلشرك .
حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : -
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بسال   االبتدائ   

2022 تحت رقم  909و.
19Iو

CHM consulting strategy

 MONCEF AUTOMOBILE
 TÔLERIE CARROSSERIE

 PEINTURE » MATCP « SARL
AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

CHM consulting strategy
مجم6ع  ب رقم  17 شارع 

ايسعدلين ، 50020، مكناس املغرب
 MONCEF AUTOMOBILE
 TÔLERIE CARROSSERIE

 PEINTURE » MATCP « SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
5و1 شارع ايسعدلين – ايبساتين  - 

50020 مكناس  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

56 07

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   05

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MONCEF AUTOMOBILE

 TÔLERIE CARROSSERIE

.PEINTURE » MATCP « SARL AU

ء  طال غرض ايشرك  بإلجاز : • 

ايس ارات - صباغ  ح دهان ايس ارات 
 - رش بايفرن ا حراري   - ايغاللات   –

املعدني  ايدهان   - األحادي  ايدهان 
ايلؤيؤي  ايدهان   - املعتم  ايدهان   -

ايدهان   - سيرام ك  اينان6  دهان   -

ا خزفي - دهان ايشمع.

أعمال ايبناء املتخصص   •

 - خلط دهانات ايس ارات   •

خلط دهانات عالي ايسرع 

استيراد حتصدلر - تجارة -   •

أعمال متن6ع  أح إنشاءات.

.

عن6ان املقر االجتماعي : متجر رقم 

 - ايبساتين   5و1 شارع ايسعدلين – 

50020 مكناس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : صابر   محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  صابر   محمد  ايس د 
زنق  و رقم    االنارة 50000 مكناس 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  صابر   محمد  ايس د 
زنق  و رقم    االنارة 50000 مكناس  

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  بتاريخ  1  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم  219 .

20Iو

NOUSSAH CONSULTING

ديجي ايفنت كوبي سنتر.كوم
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

دلجي الفنت ك6بي سنتر.ك6م شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي اقام  

يقمان وو ممر م غيي عين ايسبع - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

81و72و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي  و2  في  املؤرخ 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

مبلغ  ك6بي سنتر.ك6م   الفنت  دلجي 

حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

وو  يقمان  اقام   اإلجتماعي  مقرها 

 20000  - ايسبع  عين  م غيي  ممر 

ايدار ايب ضاء املغرب نت ج  ل : عدم 

تحق ق هدف ايشرك .

اقام   ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

 - ممر م غيي عين ايسبع  وو  يقمان 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب. 

ح عين:

ايس د)ة) ك6تر  عنق  ح عن6انه)ا) 
مكرر  رقم  2   6 تجزئ  ا حمد زنق  

 20000 ايبرن6�سي  ايصناعي  ايحي 

)ة)  كمصفي  املغرب  ايب ضاء  ايدار 

يلشرك .

حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  

محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 

ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : -

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 07 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 826569.

21Iو

COMPTE A JOUR

CHADLI MENAGE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

CHADLI MENAGE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي شعاي  

رقم 50 - 62000 ايناظ6ر املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

9و158.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ل6ن 6   20 املؤرخ في 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

مبلغ رأسمايها    CHADLI MENAGE

مقرها  حعن6ان  درهم   100.000

 -  50 رقم  شعاي   حي  اإلجتماعي 

 : ل  نت ج   املغرب  ايناظ6ر   62000

عدم تحق ق ايهدف املنش6د.

ح حدد مقر ايتصف   ب حي شعاي  

رقم 50 - 62000 ايناظ6ر املغرب. 

ح عين:

ايس د)ة) حسن  بكار ح عن6انه)ا) 

ايناظر   62000  50 رقم  حي شعاي  

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  

محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 

ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : -
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي  و0  بتاريخ  االبتدائ   بايناض6ر  

2022 تحت رقم 8 9.

22Iو

DAKHLA MULTISERVICES SARL

COQUILLAGE DAKHLA
إعالن متعدد ايقرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

COQUILLAGE DAKHLA »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة«

 VILLA :حعن6ان مقرها االجتماعي

 N°01 AVENUE EL WALAA

DAKHLA - 73000 ايداخل  

املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

27و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 16 غشت 2000

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
ايبدال    في  -زيادة رأس مال ايشرك  

ي صبح   200.000 بمبلغ   100.000

 2000 بمقدار  حبايتالي  00.000و 

سهم جدلد بق م  اسم   100 درهم   

يكل منها.

على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 
ماللي: -تغ ير ايبند 6 ح 7 من ايقان6ن 

االسا�سي يلشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

األساس    األنظم   على  املصادق  

ا ذدلدة يلشرك  

بند رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تغ ير ايقان6ن االسا�سي يلشرك 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

غشت 2000 تحت رقم 127.

Iو2و

SFM EXPERTS

REVETOU
إعالن متعدد ايقرارات

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim, 6

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

REVETOU »شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 51 ، زنق  
ايطبري - معاريف امتداد - 20500 

ايدار ايب ضاء اململك  املغرب  .
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
و21981.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 06 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
حهب ايس د   2022 ل6ن 6  و0  بتاريخ 
)000.و)  أالف  ثالث   ع 6ش  عثمان 
حص  اجتماع   إلبنه ايس د سل م 

ع 6ش كان لملكها في ايشرك . 
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
حهب ايس د   2022 ل6ن 6  و0  بتاريخ 
)000.و)  أالف  ثالث   ع 6ش  عثمان 
االنس   إلبنته  اجتماع    حص  
صراح ع 6ش كان لملكها في ايشرك .

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 
اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
ت6زيع رأس املال

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و2و828.
I 2و

CONCILIUM EXPERTISE

 THE RUNNING &
 MOVEMENT SCHOOL

MOROCCO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنق  م6�سى ابن نصير، ايطابق 

ا خامس، شق  رقم  ،18 غ6تيي 

ايدار ايب ضاء ، 20060، ايدار 

ايب ضاء املغرب

 THE RUNNING & MOVEMENT

SCHOOL MOROCCO  شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي و5 شارع 

حسن ايسكتاني ك6تيي - 20000 

ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و718 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   10

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 THE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 RUNNING & MOVEMENT

. SCHOOL MOROCCO

تدريب   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايكبار حايصغار على ايترب   ايبدن  .

و5 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 

 20000  - ك6تيي  ايسكتاني  حسن 

ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

محمد  بناني  ايس د  حك م 

درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

محمد  بناني  ايس د  حك م 

ت6يليريس  دي  شارع   22 عن6انه)ا) 

ايب ضاء  ايدار   20000 اينخ ل  حي 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

محمد  بناني  ايس د  حك م 

عن6انه)ا) 22 شارع دي ت6يليريس حي 

اينخ ل 20000 ايدار ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 02و828.

25Iو

MOHAMED SAFRIOUI

ZIZ DISTRIBUTION

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

مالءم  اينظام األسا�سي يلشرك 

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

ZIZ DISTRIBUTION »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: كلم 7 

طريق ايرباط  - - ايدار ايب ضاء  

املغرب.

»مالءم  اينظام األسا�سي يلشرك «

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

701و8.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 06 ل6ن 6 2022

األسا�سي  اينظام  مالءم   تقرر 

ايقان6ن:  مقتض ات  مع  يلشرك  

مالءم  اينظام األسا�سي  يلشرك  مع 

ايشكل  تح6يل  اإلعتبار  بعين  األخد 

 OMNI HOLDING  ايقان6ني يشرك

إلى شرك  جات  من شرك  مساهم  

املسؤحي   املحدحدة

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 8وو828.

26Iو
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MOHAMED SAFRIOUI

FADIA PLASTIQUE
إعالن متعدد ايقرارات

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

FADIA PLASTIQUE »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: طريق 

 11 أحالد بن عامر ب6سك6رة - - 

ايدار ايب ضاء  املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.59 65

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 06 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

مزعلك  ايتازي  ادريس  ايس د  حهب 

6125و حص  اجتماع   إلبنه محمد 

ايتازي مزعلك

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

612و  ايصقلي  محمد  ايس د  حهب 

حص  اجتماع   ألخته نادل  ايصقلي 

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

تم تع ين محمد ايتازي مزعلك مسير 

آخر يلشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :7 رقم  بند 

أصبح رأسمال ايشرك  مجزء  ماللي: 

كايتالي: ايس د إدريس ايتازي مزعلك 

ايس د  إجتماع    حص    12750  :

محمد ايتازي مزعلك : 50575 حص  
ايتازي  ص6ف ا  ايس دة  إجتماع   

إجتماع    7225حص     : مزعلك 

 1  50   : ايصقلي  نادل   ايس دة 

حص  إجتماع  

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 6و 828.

27Iو

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

MAISON JOUHAINA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
MAISON JOUHAINA  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
02 شارع ايعشاق زنق  ك6ردح اقام  

اديس ا  - 90000 طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

69و128
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAISON JOUHAINA
مركز   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
شانه  من  ما  كل  ح  حسبا  تجم ل 

املساهم  في تقدم ايشرك .
عن6ان املقر االجتماعي : محل رقم 
02 شارع ايعشاق زنق  ك6ردح اقام  

اديس ا  - 90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د طل كي ن6فل  :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : جهان  ايرحزامي  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د طل كي ن6فل  : 500 بق م  

100 درهم.
 500  : جهان  ايرحزامي  ايس دة 

بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء 
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د طل كي ن6فل  عن6انه)ا) 05 
شارع ايقدس  90050 اص له املغرب.
ايس دة ايرحزامي جهان عن6انه)ا) 
0و   رقم   25 ت6ص ات بندلبان شارع 

90000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د طل كي ن6فل  عن6انه)ا) 05 
شارع ايقدس  90050 اص له املغرب
ايس دة ايرحزامي جهان عن6انه)ا) 
0و   رقم   25 ت6ص ات بندلبان شارع 

90000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6117.
28Iو

BOUKHRIS &ASSOCIES

 MUNDIAPOLIS
UNIVERSITE
تع ين مدلر عام

MUNDIAPOLIS UNIVERSITE
شرك  مساهم  رأسمايها محدد في و 

000 000.00  درهما
مقرها االجتماعي:  Co/onda منطق  

مركز ايتك6ين ص.ب 52 اين6اصر
ايسذل ايتجاري بايدار ايب ضاء 

عدد: 185765
 ICE : 001594224000090 - IF :

و1 و226
االدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 
تقرر   2022 أبريل   01 املنعقد بتاريخ 

ما للي:
- معالن  انتهاء حالل  ايس د محمد 
بتاريخ يلشرك   عام  كمدلر   بركاحي 

 1و دجنبر 2021.
- تع ين ايس د عبد املنعم بلعاي   

كمدلر عام جدلد يلشرك .
بايسذل  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايتجاري 
  8278 7 تحت عدد  بايدار ايب ضاء 

بتاريخ 16 ل6ن 6 2022.
ملخص قصد اينشر

29Iو

STE TRAVAUX DARYF

STE TRAVAUX DARYF

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

قفل ايتصف  

STE TRAVAUX DARYF

املحل رقم وو تجزئ  ايرمان  بني 

مالل ، 000و2، بني مالل املغرب

STE TRAVAUX DARYF شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : املحل 

رقم وو تجزئ  ايرمان  بني مالل - 

000و2 بني مالل املغرب.

قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

.5505

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 ماي   17 في  املؤرخ 

STE TRAVAUX DARYF شرك  جات 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

 100.000 رأسمايها  مبلغ  اي6ح د 

اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان  درهم 

املحل رقم وو تجزئ  ايرمان  بني مالل 

نت ج   املغرب  مالل  بني  000و2   -

يك6ف د.

ح عين:

ظريف  املذ د   عبد  ايس د)ة) 

احالد  ب6تش   احالد  دحار  عن6انه)ا)  ح 

50وو2   اي6اد  سع د  احالد  ل6سف 

)ة)  كمصفي  املغرب  تادي   قصب  

يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

2021 حفي املحل رقم  17 ماي  بتاريخ 

وو تجزئ  ايرمان  بني مالل - 000و2 

بني مالل املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 29 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائ   

شتنبر 2021 تحت رقم 1016 .

0Iوو
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ste figmara

ماست اكسبريس 

MAST EXPRESS 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ste figmara

 n1 tnine old mtaa amizmiz

 alhaouz marrakech، 40000،

marrakech maroc

 MAST EXPRESS  ماست اكسبريس

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي - دحار الت 
ب6احمد احالد مطاع امزميز ا ح6ز  

ا ح6ز مراكش 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

12 599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   28

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

: ماست  اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

.MAST EXPRESS  اكسبريس

االتجار   -  : غرض ايشرك  بإلجاز 

في ايسلع ح ايبضائع مختلف .

- االشغال املختلف  ح ايترك ب

- االستيراد ح ايتصدلر. .

عن6ان املقر االجتماعي : - دحار الت 
ا ح6ز   امزميز  مطاع  احالد  ب6احمد 

مراكش    0000 مراكش  ا ح6ز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

0 و    : ايقدادي  زكريا  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

0وو    : ح داس  ج6اد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

0وو    : ايس د عثمان ايهرم6�سي 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايكدادي  زكريا  ايس د 
املسيرة 2 د رقم و1  مراكش 0000  

مراكش املغرب.
عن6انه)ا)  ح داس  ج6اد  ايس د 
9و  ايدرب ا ذدلد زنق  ايتقدم رقم 
ايشماع   0000  اي 6سف   املغرب.
ايهرم6�سي  عثمان  ايس د 
رقم  مبارك  ايشاف  حي  عن6انه)ا) 
  0000 9  س دي ش كر ايشماع   

اي 6سف   املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايكدادي  زكريا  ايس د 
املسيرة 2 د رقم و1  مراكش 0000  

مراكش املغرب
عن6انه)ا)  ح داس  ج6اد  ايس د 
9و  ايدرب ا ذدلد زنق  ايتقدم رقم 
ايشماع   0000  اي 6سف   املغرب

ايهرم6�سي  عثمان  ايس د 
رقم  مبارك  ايشاف  حي  عن6انه)ا) 
  0000 9  س دي ش كر ايشماع   

اي 6سف   املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل  بتاريخ  1  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 797 و1.
1Iوو

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DOMAINE JNAN K
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م6الي ا حسن اقام  ايبردعي 
عمارة ب ايشق  رقم 2 ايحي 

ايشت6ي، 0000 ، مراكش املغرب
DOMAINE JNAN K  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ساح  

ا حري  شارع م6الي ا حسن اقام  
ايبردعي رقم 02 ج ليز - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

126571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DOMAINE JNAN K

عمارات   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مط6ر عقارات.

ساح    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

اقام   ا حسن  م6الي  شارع  ا حري  

  0000  - ج ليز   02 رقم  ايبردعي 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 750   : قدحري  ت6ف ق  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حص    250   : ايس د زهير ن6اري 

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  قدحري  ت6ف ق  ايس د 

 10 رقم  س تي  ك6يف  بريست ج ت 

هك 191 0000  مراكش املغرب.
زنق   ايس د زهير ن6اري عن6انه)ا) 
 20000 االيف   حفاق    9 رقم   17

ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  قدحري  ت6ف ق  ايس د 

 10 رقم  س تي  ك6يف  بريست ج ت 

هك 191 0000  مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6922و1.

2Iوو

CONCILIUM EXPERTISE

FARMOA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنق  م6�سى ابن نصير، ايطابق 

ا خامس، شق  رقم  ،18 غ6تيي 

ايدار ايب ضاء ، 20060، ايدار 

ايب ضاء املغرب

FARMOA شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

ا حري  ايطابق و شق  5 - 20000 

ايدار ايب ضاء املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و 7 8 .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تح6يل   تم    2022 ماي   19 املؤرخ في 

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

 5 و شق   »10 شارع ا حري  ايطابق 

إلى  املغرب«  ايدار ايب ضاء   20000  -

 -  19 » تجزئ  ص6ف ا ييساسف  رقم 

20000 ايدار ايب ضاء  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 2و 828.

Iووو

CONCILIUM EXPERTISE

GOURKET
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنق  م6�سى ابن نصير، ايطابق 

ا خامس، شق  رقم  ،18 غ6تيي 

ايدار ايب ضاء ، 20060، ايدار 

ايب ضاء املغرب

GOURKET شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  7 
رقم 5 ط 2 ش   سعادة س دي 

ايبرن6�سي - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب
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تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 7185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOURKET
استيراد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حتصدلر مستحضرات ايتجم ل.
زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
سعادة س دي  ش     2 ط   5 رقم   7
ايب ضاء  ايدار   20000  - ايبرن6�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د ل6نس خالدي :   وو حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ووو    : مشبال  أسام   ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د صالح ايدلن اجك6ن :  ووو 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  خالدي  ل6نس  ايس د 
حي صحراحة رقم و21 ب م ع 50000 

مكناس املغرب.
عن6انه)ا)  مشبال  أسام   ايس د 
و  شق    179 عمارة  ايزحبير  تجزئ  
األيف  20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

اجك6ن  ايدلن  صالح  ايس د 
عمارة  ايعالم  دلار  تجزئ   عن6انه)ا) 
ايدار   20000 ت ط مل ل   1 75 شق  

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  خالدي  ل6نس  ايس د 
حي صحراحة رقم و21 ب م ع 50000 

مكناس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و0و828.
I وو

CABINET ANESS

 MAHAJ NEGOCE ET
SERVICE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تف6يت حصص

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
 MAHAJ NEGOCE ET SERVICE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 

 BD Mohammed V, Hay Al
 Alaouiyine, N25, Appt. N°3,
 2e étage, Temara - 12050
ايصخيرات اململك  املغرب  .

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

0875و1.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   18 في  املؤرخ 

املصادق  على :
أمين املذدحبي  )ة)  تف6يت ايس د 
  00 حص  اجتماع   من أصل    0
أل6ب  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

املذدحبي بتاريخ 18 أبريل 2022.
أمين املذدحبي  )ة)  تف6يت ايس د 
  00 حص  اجتماع   من أصل  0و 
مصطفى  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

املذدحبي بتاريخ 18 أبريل 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6  بتاريخ  1  بتمارة   االبتدائ   

2022 تحت رقم و 12.
5Iوو

CABINET ANESS

 MAHAJ NEGOCE ET
SERVICE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تع ين مسير جدلد يلشرك 

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
  MAHAJ NEGOCE ET SERVICE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 

 BD Mohammed V, Hay Al
 Alaouiyine, N25, Appt. N°3,
 2e étage, Temara - 12050
ايصخيرات اململك  املغرب  .
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
0875و1.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 أبريل   18 املؤرخ في 
ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

املذدحبي أل6ب كمسير آخر
تبعا إلقاي  مسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  بتمارة   االبتدائ   

2022 تحت رقم و 12.

6Iوو

EVEIL CONSEIL

COFACOTEX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
COFACOTEX شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس ايسلطان طابق 1 شق  و - 

20006 ايدارايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
502175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 أبريل   29
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COFACOTEX

ايتجارة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

بشكل عام.

26 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 

 - و  شق    1 طابق  ايسلطان  مرس 

20006 ايدارايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د عابدلن عبداإليه :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عبداإليه  عابدلن  ايس د 

و  عن6انه)ا)  6 شارع الكارحن طابق 

شق  9 20250 ايدارايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عبداإليه  عابدلن  ايس د 

و  عن6انه)ا)  6 شارع الكارحن طابق 

شق  9  20250 ايدارايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 07 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2021 تحت رقم  9 777.

7Iوو

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

FT PARTNER
إعالن متعدد ايقرارات

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندحق ايبرلد 10و ايرئيس   

ايرش دل  ، 52000، ايرش دل  

املغرب

 FT PARTNER

»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

جات ايشريك اي6ح د«
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حعن6ان مقرها االجتماعي: رقم 
5 زنق  1 حي ايشعب  - 52000 

ايرش دل  املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: -.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
تم اتخاج   2022 ل6ن 6   08 املؤرخ في 

ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
تف6يت حصص ايسبد عثمان ايتالكي 
5000 حص  يلس د امزيان ا حسين  

ب 100 درهم يلحص  اي6احدة
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
تع ين ايس د امزيان ا حسين  مسيرا 

جدلدا يلشرك 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
  500000 ا حسين  امزيان  ايس د  

درهم ب 5000 حص  
على  لنص  ايذي  رقم  1:  بند 
ماللي:  ايس د امزيان ا حسين  مسيرا 

يلشرك 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 60/2022و.

8Iوو

CENTRE D’AFFAIRE RIFI

CENTRE D›AFFAIRE RIFI
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CENTRE D›AFFAIRE RIFI
01 زنق  حاج عمر ايريفي ط 1 ش2 

، 20120، ايدار ايب ضاء املغرب
CENTRE D›AFFAIRE RIFI شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 01 زنق  
ا حاج عمر ايريفي ط 1 ش 2  - 
20120 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و725 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  1و 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE D’AFFAIRE RIFI
غرض ايشرك  بإلجاز : ت6طين 

إنشاء ايشركات 
كراء مكاتب يلعمل.

زنق    01  : عن6ان املقر االجتماعي 
 -   2 ش   1 ط  ايريفي  عمر  ا حاج 

20120 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : سدا�سي  ح اة  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة فاطم  ايزهراء بلعفاري :  
500 حص  بق م  100 درهم يلحص  

.
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة ح اة سدا�سي عن6انه)ا) 
 06 69 ش  جنان ايرحم  اقام  رقم 
ايدار  و2722  دار ب6عزة   02 ايرحم  

ايب ضاء املغرب.
بلعفاري  ايزهراء  فاطم   ايس دة 
11 شو2  ع  باب ايب ضاء  عن6انه)ا) 
ايدار   27182 ارمل يهالل ب6سك6رة 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة ح اة سدا�سي عن6انه)ا) 
 06 69 ش  جنان ايرحم  اقام  رقم 
ايدار  و2722  دار ب6عزة   02 ايرحم  

ايب ضاء املغرب
بلعفاري  ايزهراء  فاطم   ايس دة 
11 شو2  ع  باب ايب ضاء  عن6انه)ا) 
ايدار   27182 ارمل يهالل ب6سك6رة 

ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 6 8282.
9Iوو

CHM consulting strategy

 SOCIÉTÉ BOUKAMAR AGRI
AGRO SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

CHM consulting strategy
مجم6ع  ب رقم  17 شارع 

ايسعدلين ، 50020، مكناس املغرب
 SOCIÉTÉ BOUKAMAR AGRI

AGRO SARL  شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
س ن , دحار س دي ب6شط ب   - 
50026  مجاط مكناس املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

56 59
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ BOUKAMAR AGRI

. AGRO SARL
غرض ايشرك  بإلجاز : االستغالل 
دحاجن   - املاش    ترب     - ايزراعي 
تط6ير  ح  زراع    - مشتل  صاحب   -
 - ايزراع    - ا خضراء  املساحات 
ايصناعات   - ايزراع    األغذل  
املشترلات   – ايتغل ف   - ايزراع   
استيراد حتصدلر   - تعبئ    - تجهيز   -
استغالل  أعمال متن6ع .   - تجارة   -
األرا�سي ايزراع   عن طريق اإللجار 
في  حاملشارك   اإللجار  أح  ايشراء  أح 
جم ع املناقصات ايعام  أح ا خاص  

بشكل عام..
متجر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
رقم س ن , دحار س دي ب6شط ب   - 

50026  مجاط مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

ايس د جمال ب6قمر  :  500 حص  
بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ب6قمر   ادريس  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ب6قمر  ادريس  ايس د 
 50026 ب6شط ب   س دي  دحار 

مجاط مكناس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ب6قمر   جمال  ايس د 
 50026 ب6شط ب   س دي  دحار 

مجاط مكناس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2267.
0I و

مل اء ا حيرش

 SOCIETE NOUAMA COLOR
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

مل اء ا حيرش
رقم   تجزئ  عمار ، 50و 2، س دي 

بن6ر املغرب
 SOCIETE NOUAMA COLOR
SARL AU شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايكراج 

املستخرج من ايدار ايكاىن  بتجزى  
ايفتح رقم  26 س دي بن6ر س دي 

بن6ر 50و 2 س دي بن6ر املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5ووو

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   19
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE NOUAMA COLOR

.SARL AU
اشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
املكتب،  ي6ازم  حراق ،  ايطباع ، 

اجهزة معل6مات   ح كامرات املراقب .
ايكراج   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
بتجزى   ايكاىن   ايدار  املستخرج من 
س دي بن6ر س دي  ايفتح رقم  26 

بن6ر 50و 2 س دي بن6ر املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كايتالي:
  : بنسع د   اسماع ل  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
بنسع د   اسماع ل  ايس د 
تجزى  ايفتح س دي  عن6انه)ا)  26 

بن6ر 50و 2 س دي بن6ر املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
بنسع د   اسماع ل  ايس د 
تجزى  ايفتح س دي  عن6انه)ا)  26 

بن6ر 50و 2 س دي بن6ر املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 10 بتاريخ  بن6ر   بس دي  االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم و26.
1I و

ECOCOMPTA

بولي مول
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ECOCOMPTA
 RESIDENCE AL FAJR IMMO
 25 N 6 G SIDI BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

ب6لي م6ل شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
س6ه ب ايرحمي بل6ك 9و رقم 20 

ايب ضاء ايدار ايب ضاء 20600 ايدار 
ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و 69 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   19
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
ب6لي   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

م6ل.
غرض ايشرك  بإلجاز : ب ع ح شراء 

قطاع ايغ ار .
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 20 رقم  9و  بل6ك  ايرحمي  س6ه ب 
ايب ضاء ايدار ايب ضاء 20600 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : املغرب سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ف6زي  رق    ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)   ف6زي  رق    ايس دة 
ايحي  1و  رقم    1 درب ايتقدم زنق  
املحمدي ايدار ايب ضاء 20570 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)   ف6زي  رق    ايس دة 
ايحي  1و  رقم    1 درب ايتقدم زنق  
املحمدي ايدار ايب ضاء 20570 ايدار 

ايب ضاء املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ ايب ضاء   بايدار   ايتجاري  

 16 ل6ن 6 2022 تحت رقم و82796.

2I و

RAHHALI CONSEIL

LAEJA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تف6يت حصص

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1 82

، 40000، Marrakech Maroc

LAEJA شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي أملكيس 

كراب و،  ايتقس م رقم 2 1، 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

وو 76.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 ماي  في  0  املؤرخ 

املصادق  على :

 STE )ة)  ايس د  تف6يت 

 MAFRASIA  HOLDING

حص    OFFSHORE 0.250و

حص    60.500 اجتماع   من أصل 

 GILLES YVES )ة)  ايس د  يفائدة  

MARGNAT بتاريخ  0 ماي 2022.

 STE )ة)  ايس د  تف6يت 

 MAFRASIA  HOLDING

حص    OFFSHORE 0.250و

 60.500 أصل  من  اجتماع   

 HELENE )ة)  ايس د  حص  يفائدة  

  ANDREE FRANCOISE YVONNE

 MARIE TASSY EPOUSE

MARGNAT بتاريخ  0 ماي 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6899و1.

Iو و

RAHHALI CONSEIL

LAEJA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1 82

، 40000، Marrakech Maroc
LAEJA شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

ح عن6ان مقرها االجتماعي أملكيس 
كراب و،  ايتقس م رقم 2 1، 

مراكش - 0000  مراكش .
تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
وو 76.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تح6يل   2022 ماي  املؤرخ في  0 
ايشكل ايقان6ني يلشرك  من »شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
»شرك  جات املسؤحي    إلى  اي6ح د« 

املحدحدة«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6899و1.
I  و

CABINET NORD ASSISTANCE

 FERME ÉCOLOGIQUE
SAHEL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD.  0

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب

 FERME ÉCOLOGIQUE SAHEL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي جنان عين 
حداد ,جنان ايهاشمي ,جنان ب6خارق 
,دائرة حادي املخازن ,جماع  خميس 
ايساحل - 92102 ايعرائش املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

6915
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 FERME : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.ÉCOLOGIQUE SAHEL
ايفالح    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حايترمم.
عن6ان املقر االجتماعي : جنان عين 
حداد ,جنان ايهاشمي ,جنان ب6خارق 
,جماع  خميس  ,دائرة حادي املخازن 

ايساحل - 92102 ايعرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة أحالم ايبدري :   و حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
وو حص     : ايس د محمد ايزاهر 

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د خايد بال :  وو حص  بق م  

100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايبدري عن6انه)ا)  أحالم  ايس دة 
 92000 اإلشارة  س6ر  شارع   68

ايعرائش املغرب.
ايس د محمد ايزاهر عن6انه)ا) 68 
ايعرائش   92000 شارع س6ر اإلشارة 

املغرب.
 89 عن6انه)ا)  بال  خايد  ايس د 
 92000  2 ايطابق   2 كنزة  تجزئ  

ايعرائش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايبدري عن6انه)ا)  أحالم  ايس دة 
 92000 اإلشارة  س6ر  شارع   68

ايعرائش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايعرائش  بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 2و5.

5I و

AS ASESORES SARL

 INSTITUT DES SCIENCES
 DE L›ENTREPRISE ET
 DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

AS ASESORES SARL
101 تجزئ  اسميرايدا حي ايل م6ن 
يساسف  ، 20000، ايدارايب ضاء 

املغرب
 Institut des Sciences de

 l›entreprise et de la formation
professionnelle SARL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي :  

116تجزئ  فضاأت ف ال ت 1 تارك  
مراكش - 0000  مراكش -  0000   

مراكش املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
.98807

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر   2022 مارس   17 في  املؤرخ 
 Institut des Sciences de حل 
 l’entreprise et de la formation
professionnelle SARL شرك  جات 
رأسمايها  مبلغ  املحدحدة  املسؤحي   
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
116تجزئ  فضاأت ف ال  اإلجتماعي  
ت 1 تارك  مراكش - 0000  مراكش 
نت ج   املغرب  مراكش     0000   -
يعدم تسل م ايرخص  ملزاحي  نشاط 

ايشرك .
ح عين:

ح  ايزاعف  سهام    ايس د)ة) 
اب6اب مراكش  تجزئ    98 عن6انه)ا) 
)ة)  0000  مراكش املغرب كمصفي 

يلشرك .
ا ذمع    انعقاد  تم  قد  ح 
ا ختام   بتاريخ 17 مارس 2022 حفي 
تارك    1 116تجزئ  فضاأت ف ال ت 
  0000  - مراكش    0000  - مراكش 

مراكش املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   26 بتاريخ  بمراكش   ايتجاري  

2022 تحت رقم 0 61و1.

6I و

STE  FIDU  WHITE

KRIM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT MAROC

KRIM شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : 216 

تجزئ  اي6فاق زحاغ  فاس ايعل ا - 

0000و فاس املغرب.

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5787و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 ماي   27 في  املؤرخ 

مسؤحي    جات  شرك    KRIM حل 

محدحدة جات ايشريك اي6ح د مبلغ 
حعن6ان  درهم   10.000 رأسمايها 

مقرها اإلجتماعي 216 تجزئ  اي6فاق 

فاس  0000و   - ايعل ا  فاس  زحاغ  

ايهدف  يعدم تحق ق  نت ج   املغرب 

االجتماعي.

ح عين:

ح  اكريم  ب6عالم   ايس د)ة) 
عن6انه)ا)   6 زنق  زال6 حي 20غشت 

65800 تاحريرت املغرب كمصفي )ة) 

يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

بتاريخ 27 ماي 2022 حفي 216 تجزئ  

0000و   - اي6فاق زحاغ  فاس ايعل ا 

فاس املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 5/2022 26.

7I و

STE FSMC SARL AU

 GIE   PRODUCTEURS 

POMME MAROC
مجم6ع  جات اينفع االقتصادي

تأسيس شرك 

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

 GIE   PRODUCTEURS POMME 

MAROC مجم6ع  جات اينفع 

االقتصادي

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 

تشع ت جماع  حق ادة ب6م   اقل م 

م ديت م ديت 50و 5 م ديت 

املغرب

تأسيس مجم6ع  جات اينفع 

االقتصادي 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

209و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2020 فبرالر   25

اينفع  جات  ملذم6ع   األسا�سي 

االقتصادي باملميزات ايتاي  :

جات  مجم6ع    : ايشرك   شكل 

اينفع االقتصادي.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

   GIE   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PRODUCTEURS POMME

.MAROC

انتاج   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

احدات  ايتفاح,   حتس6يق  تثمين   ,

محط  اح محطات خاص  يلتبرلد.

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

تشع ت جماع  حق ادة ب6م   اقل م 

م ديت  50و 5  م ديت  م ديت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 61.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د تعاحن   :  61 حص  بق م  

1.000 درهم يلحص  .
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حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ب6م    عن6انه)ا)  تعاحن    ايس د 

اقل م م ديت 50و 5 م ديت املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  محمد   عكي  ايس د 

م ديت  50و 5  ب6م   اقل م م ديت 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   07 بتاريخ  االبتدائ   بم ديت  

2022 تحت رقم 7/2022 1.

8I و

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

TOUAHRI MARBRE 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV »D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

 TOUAHRI MARBRE  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار أحالد 

اسب ط  عامر ب6قنادل / سال - 

11052 سال املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.1 759

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 ماي   12 في  املؤرخ 

املصادق  على :

ايدلن  ن6ر  )ة)  ايس د  تف6يت 

من  اجتماع    حص    50 ط6اهري 

)ة)  ايس د  حص  يفائدة    50 أصل 

ماي   12 بتاريخ  ايعم6ري  محمد 

.2022

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

ل6ن 6   15 بتاريخ  بسال   االبتدائ   

2022 تحت رقم  908و.

9I و

DAR ALKHIBRA

SYAK HOLDING
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

DAR ALKHIBRA
 BD ABDELMOUMEN ، 100

20000، CASABLANCA MAROC
SYAK HOLDING شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

سم   - إقام  شهرزاد و ، ايطابق 
ا خامس ، رقم 22 - اينخ ل  - 
20000  ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1و72 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   27
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 SYAK  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.HOLDING
استيراد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
حتصدلر حت6زيع جم ع منتجات رعال  
حمالبس  األطفال  حيعب  األطفال 
حاينساء  حايرجال  حايرضع  األطفال 
حمستحضرات  ايطب    حاألجهزة 
اينظاف   حمنتجات  ايتجم ل 

ايشخص  .
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطابق   ، و  إقام  شهرزاد   - سم   
ا خامس ، رقم 22 - اينخ ل  - 20000  

ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

 100   : يكريش  سك ن   ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة سك ن  يكريش عن6انه)ا) 

ك6يف س تي 1211 ايشق  11 املدلن  

ايدار    27182 ب6سك6رة   ا خضراء 

ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة سك ن  يكريش عن6انه)ا) 

ك6يف س تي 1211 ايشق  11 املدلن  

ايدار    27182 ب6سك6رة   ا خضراء 

ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 06 828.

50Iو

FIDAY SARL

 CHAHD EXCHANGE SARL

AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

FIDAY SARL

و5 شارع محمد ا خامس ايقصب  

ابن احمد ، 26050، ابن احمد 

املغرب

  CHAHD EXCHANGE SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 27 زنق  

عباس محم6د ايعقاد  - 20250 

ايدار ايب ضاء املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

625  و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تع ين   2019 ن6نبر  و1  املؤرخ في 

ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

 ح احي جالل كمسير حح د

تبعا إلقاي  مسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  ايب ضاء   بايدار   ايتجاري  

28 ن6نبر 2019 تحت رقم 722265.

51Iو

AMRIDEX

AMRIDEX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

AMRIDEX

105 اقام  مكتب بريما رقم 

16ايطابق و زاحي  11 لنالر 

حمصطفى املعاني ، 20000، ايدار 

ايب ضاء املغرب

AMRIDEX شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 105 اقام  

مكتب بريما رقم 16ايطابق و زاحي  

11 لنالر حمصطفى املعاني - 20000 

ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 6859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMRIDEX

اينقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

استيراد   - يلبضائع  حايدحلي  املحلي 

حتصدلر جم ع املنتجات أح امل6اد أح 

ايبضائع أح امل6اد من أي ن6ع كان..

 105  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

16ايطابق  رقم  بريما  مكتب  اقام  
 - لنالر حمصطفى املعاني   11 زاحي   و 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : امريدي  ايس د مرحان 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  امريدي  مرحان  ايس د 
حي ي6دال  بل6ك و1 رقم 2 عين ايسبع 

و2025 ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  امريدي  مرحان  ايس د 
حي ي6دال  بل6ك و1 رقم 2 عين ايسبع 

و2025 ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم وو8280.
52Iو

FUDIMAITRISE HAMID

STE NDRAV
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA 88
 KHEMISSET ، 15000،
KHEMISSET MAROC

STE NDRAV شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
ايبساتين رقم و12 ا عين ج6هرة  - 

00 15 ا خميسات املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.825

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   11 في  املؤرخ 
 STE شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
 90.000 رأسمايها  مبلغ    NDRAV
اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان  درهم 
عين  ا  و12  رقم  ايبساتين  تجزئ  
ج6هرة  - 00 15 ا خميسات املغرب 

نت ج  ل : ا حل املسبق يلشرك .
ح حدد مقر ايتصف   ب فرح  2 

 15 00  - ت فلت  ج6هرة  عين  س 

ا خميسات  املغرب. 

ح عين:

ح  ايقي�سي  عادل   ايس د)ة)  

فرح  2 س عين ا ذ6هرة   عن6انه)ا) 

ا خميسات املغرب كمصفي   15 00

)ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   11 بتاريخ  بت فلت   االبتدائ   

2022 تحت رقم 5و .

Iو5و

sofoget

 SOCIETE SEBOU GENERALE

DES EAUX    SSGE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 SOCIETE SEBOU GENERALE

DES EAUX    SSGE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 12 زنق  

عمر املختار إقام  نب ل - 000 1 

ايقن طرة املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.27201

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 ماي   10 في  املؤرخ 

املصادق  على :

بشرى طريبق  )ة)   تف6يت ايس د 

أصل  من  اجتماع    حص   10و.2 

)ة)  ايس د  يفائدة   حص   10و.2 

دريس  حشيش   بتاريخ 10 ماي 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 91775.
I 5و

MACOSIS CONSULTING

BENZ ENVITEC
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
BENZ ENVITEC شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  
و رقم 28  زنق   5 حي ايسعادة  - 

0000و فاس املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و09و5.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 ل6ن 6 2021 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
»شق  و رقم 28  زنق   5 حي ايسعادة  
 82 0000و فاس املغرب« إلى »رقم   -
فاس   - صفرح   طريق  اريحا  شارع 

0000و  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2021 تحت رقم 5111.
55Iو

jamal ait hommad

بيتافريكام
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
بيتافريكام شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 285 

تجزئ  ايقدس  س دي قاسم 16000 

س دي قاسم مغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 29197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   20

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

بيتافريكام.

املراقب    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حايتحل ل ايتقني.

 285  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

تجزئ  ايقدس  س دي قاسم 16000 

س دي قاسم مغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : حي د  ا حف ان  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  حي د  ا حف ان  ايس د 

حي ايقدس رقم 285 16000 س دي 

قاسم مغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  مرحان  ماهر  ايس د 

تجزئ  ملك هللا حي حاد ايذهب   وو 

12000 تمارة مغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 - بتاريخ  قاسم   بس دي  االبتدائ   

تحت رقم -.

56Iو
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FIDUCIAIRE

STATION OASIS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE
 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
STATION OASIS شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس ايسلطان  ايطابق 1 رقم و 

0و201 ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 51 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   18
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STATION OASIS
محط    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

يل6ق6د.
26 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
و  رقم   1 ايطابق  ايسلطان   مرس 

0و201 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د ي6ني�سي احمد :  50 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
  75   : ايس دة ي6ني�سي ايسعدل  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة ملل لح  م6نى :  75  حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  احمد  ي6ني�سي  ايس د 
 11 رقم  املنص6ر  يعق6ب  شارع 
ايب ضاء  ايدار   20000 املعاريف 

املغرب.

ايسعدل   ي6ني�سي  ايس دة 
عن6انه)ا) شارع يعق6ب املنص6ر رقم 
ايدار ايب ضاء   20000 املعاريف   11

املغرب.
عن6انه)ا)  م6نى  ملل لح   ايس دة 
 11 رقم  املنص6ر  يعق6ب  شارع 
ايب ضاء  ايدار   20000 املعاريف 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  احمد  ي6ني�سي  ايس د 
 11 رقم  املنص6ر  يعق6ب  شارع 
ايب ضاء  ايدار   20000 املعاريف 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 02 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 826205.
57Iو

FIDUTRACO CONSULTING

املغرب
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
AKSINE MAROC شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 2 زنق  

ايصن6بر ايشق  12 ايطابق ايرابع - 
0و21 ايدارايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
19و516

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2021 شتنبر   06
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKSINE MAROC
: أعمال أح  غرض ايشرك  بإلجاز 

إنشاءات متن6ع  )مقاحل)

االنشاءات ايف6الجل  )مقاحل).
زنق    2  : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 - ايطابق ايرابع   12 ايصن6بر ايشق  

0و21 ايدارايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د رش د لازيجي :  520 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د زكرياء ازه6ر :  80  حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  لازيجي  رش د  ايس د 
اينخ ل ايرحم  مج  س 0 عمارة 11 
دار ب6عزة   02 احالد احمد  ايرقم  1 

اين6اصر - ايدارايب ضاء املغرب.
عن6انه)ا)  ازه6ر  زكرياء  ايس د 
ايطابق  0و1  رقم  اي6فاء  تجزءة 
ايدارايب ضاء   - عثمان   س دي   2

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ازه6ر  زكرياء  ايس د 
 2 ايطابق  0و1  رقم  اي6فاء  تجزءة 
س دي عثمان  - ايدارايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

شتنبر 2022 تحت رقم 251و79.

58Iو

fiduciare ait assou

دورا إلفاج
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

fiduciare ait assou
 198lot mesguina drarga agadir ،

80000، agadir maroc
دحرا إيفاج شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تكادلرت 
ايدرارك  اكادلر - 80650 اكادلر 

املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
9061و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ل6ن 6   15 املؤرخ في 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة دحرا 
إيفاج  مبلغ رأسمايها 100.000 درهم 
تكادلرت  اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 
اكادلر   80650  - اكادلر  ايدرارك  
نشاط  ت6قف   : ل  نت ج   املغرب 

ايشرك .
ح حدد مقر ايتصف   ب تكادلرت 
اكادلر   80650  - اكادلر  ايدرارك  

املغرب. 
ح عين:

ح  ايسات6ري  محمد   ايس د)ة) 
ايدرارك   تكادلرت  دحار  عن6انه)ا) 
اكادلر 80650 اكادلر املغرب كمصفي 

)ة) يلشرك .
ح  عدي  الت  محمد   ايس د)ة) 
س دي  امزح  طلب   دحار  عن6انه)ا) 
احمد اح عمر احالد تالم  80000 احالد 

تالم  املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

: تكادلرت ايدرارك  اكادلر
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم 25و110.

59Iو

CABINET OBILAT

RADIOLOGIE DU NORD
إعالن متعدد ايقرارات

CABINET OBILAT
و2 زنق  كارن6ط ، 90000، طنج  

املغرب
RADIOLOGIE DU NORD »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة جات 
ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 5، زنق  
إبن عط   ح شارع فاس - 90000 

طنج  املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«
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رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
.112925

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 10 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
من   1 ايفقرة   60 حفًقا يلمادة  ماللي: 
بممارس   املتعلق   131-13 ايقان6ن 
اي6ح د  ايشريك  لجمع   ، ايطب 
حاملدلر  يلشرك   املسير  حظائف  بين 
ايطبي. عين  ألجل غير مسمى ، املدلر 
ابن  أحمد  ايدكت6ر  يلشرك   ايطبي 
من   ، مغربي ا ذنس     ، س6دةاملري 
م6اي د 28/11/1986 في سال ، حائز 
على ايبطاق  اي6طن   يلتعريف رقم 
ب6بان   بطنج   املق م   ،  K 099 7
طبيب   ،  12 ف ال  ايصن6بر  تجزئ  

متخصص في األشع .
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم   19اإلدارة ايطب   : ايذي 
 60 يلمادة  حفًقا  ماللي:  على  لنص 
ايفقرة 1 من ايقان6ن 13-131 املتعلق 
ايشريك  لجمع   ، ايطب  بممارس  
يلشرك   املسير  حظائف  بين  اي6ح د 
عين  ألجل غير مسمى  حاملدلر ايطبي. 
، املدلر ايطبي يلشرك  ايدكت6ر أحمد 
 ، مغربي ا ذنس     ، ابن س6دةاملري 
 ، في سال   28/11/1986 من م6اي د 
حائز على ايبطاق  اي6طن   يلتعريف 
بطنج   املق م   ،  K 099 7 رقم 
 ،  12 ف ال  ايصن6بر  تجزئ   ب6بان  

طبيب متخصص في األشع .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم  90 25.
60Iو

GLOBAL FINANCE ADVISORS

جينيراسيون يوناتد برودكة
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

GLOBAL FINANCE ADVISORS
 MARRAKECH  10AVENUE
 MOHAMED ZERKTOUNI

  GUELIZ MARRAKECH
 10AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ج نيراس 6ن ل6ناتد برحدك  شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد ايزرقط6ني ايطبق األ حل 

مكتب رقم1 ج ليز  - 0000  مراكش 
املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

9 7و9.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   16 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) رب ع  باجي 500 
 1.000 أصل  من  اجتماع    حص  
رض6ان  )ة)   ايس د  يفائدة   حص  

حهبي بتاريخ 16 ماي 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   08 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6561و1.
61Iو

AUDIT CONSULTING PARTNER

BYE ROOM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC

BYE ROOM شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 5 تجزئ  
باب ا خير، ييساسف ، - 20000 

ايدارايب ضاء املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.115651

ايشريك  قرار  بمقت�سى 
 2022 ماي   16 في  املؤرخ  اي6ح د 
بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع  تم 

أي  درهم«   5.000.000« قدره 
إلى  درهم«   16. 00.000« من 
طريق  عن  درهم«   21. 00.000«
ايشرك   دل6ن  مع  مقاص   إجراء    :

املحددة املقدار ح املستحق .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم    827.
62Iو

global compta et conseils

7NAJ SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

global compta et conseils
10,شارع ابن ت6مرت ايطابق ايثاني ، 

90000، طنج  املغرب
7NAJ SARL AU شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايق6اسم 
رقم    ايطابق االر�سي بل6ك 82 - 

90000 طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و12992

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   12
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 7NAJ  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.SARL AU
مقهى   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حمطعم.
: ايق6اسم  عن6ان املقر االجتماعي 
 -  82 ايطابق االر�سي بل6ك  رقم    

90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د عبد ايغني ناجح عن6انه)ا) 
حي ايقدس تجزئ  زنات  2 شارع االمام 
 90000 ايبرن6�سي   و   رقم  مايك 

ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د عبد ايغني ناجح عن6انه)ا) 
حي ايقدس تجزئ  زنات  2 شارع االمام 
 90000 ايبرن6�سي   و   رقم  مايك 

ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   06 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم -.

Iو6و

EXPERT HOUSE SARL

LANORYA ELECTRO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

EXPERT HOUSE SARL
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A
 RDC N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
LANORYA ELECTRO شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي طريق 

تط6ان اقام  االخالص عمارة رقم 
0  ايطابق االحل رقم 11 - 90000 

طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
128181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LANORYA ELECTRO
أعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
حايسباك   ايكهربائ    ايتمدلدات 
اينظاف   حأعمال  ايصحي  حايصرف 

حأعمال ايبناء املختلف ..
طريق   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
رقم  عمارة  االخالص  اقام   تط6ان 
 90000  -  11 ايطابق االحل رقم    0

طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايطاهري  ايبقالي  زهير  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايطاهري  ايبقالي  زهير  ايس د 
اقام   تط6ان  طريق  عن6انه)ا) 
االخالص عمارة رقم 0  ايطابق االحل 

رقم 11 90000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايطاهري  ايبقالي  زهير  ايس د 
اقام   تط6ان  طريق  عن6انه)ا) 
االخالص عمارة رقم 0  ايطابق االحل 

رقم 11 90000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 766 25.
I 6و

administrateur

ميم هيلثكار ش.م.م. ش.و
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

administrateur
 IMM 5, RESIDENCE JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI

 OTHMANE IMM 5, RESIDENCE
 JAWHARA, APPART 9, GH

 22, SIDI OTHMANE، 20660،
CASABLANCA maroc

م م ه لثكار ش.م.م. ش.ح        شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10، زنق  

ا حري ، ايطابق ايثايث ايشق  05       
- 00و21 ايدار ايب ضاء. مغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 6951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   18
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
م م   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ه لثكار ش.م.م. ش.ح       .
ايتجارة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
امل6اد  ايتصدلر  ذم ع  ح  االستيراد 
ايصحي  املذال  في  ايداخل   االي ات 

ايصناعي ايطاقي
املعامالت  جم ع  ايعم6م  حعلى 
ايتجاري ، املاي   حايعقاري  ايتي لمكن 
غير  أح  مباشرة  بك ف    ترتبط  أن 
من  ايتي  أح  ايشرك   بغرض  مباشرة 

شأنها أن تشذع نم6ها حت6س عها
عن6ان املقر االجتماعي : 10، زنق  
       05 ايشق   ايثايث  ايطابق  ا حري ، 

- 00و21 ايدار ايب ضاء. مغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د ماس6ني محمد  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ماس6ني محمد  عن6انه)ا) 

00و21 ايدار ايب ضاء  ايدار ايب ضاء 

مغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ماس6ني محمد  عن6انه)ا)  

ايدار ايب ضاء 00و21 بايدار ايب ضاء  

مغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم       8280.

65Iو

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

 BEAUTE ET BIEN ETRE BY

RANDA BBR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 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

 BEAUTE ET BIEN ETRE BY

RANDA BBR شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي اينس م 

ايعمارة  16 ايرقم 20 ايطابق 

  س دي معرحف ايدار ايب ضاء 

20250 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

7و59و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر   25

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BEAUTE ET BIEN ETRE BY

.RANDA BBR

ايتجم ل   : غرض ايشرك  بإلجاز 

تنض م  ح  ايتجم ل  منت6جات  ب ع  ح 

املعارض .

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 20 ايرقم  ايعمارة  16  اينس م 

ايدار  معرحف  س دي  ايطابق   

ايب ضاء  ايدار   20250 ايب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د رندة ايغرافي ازرياح:  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ازرياح  ايغرافي  رندة  ايس دة 

 21 عمارة  س تي  ك6يف  عن6انه)ا) 

املدلن   و0  ايشق    01 ايطابق 

ا خضراء ب6سك6رة ايب ضاء  20250 

ايدار ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ازرياح  ايغرافي  رندة  ايس دة 

 21 عمارة  س تي  ك6يف  عن6انه)ا) 

املدلن   و0  ايشق    01 ايطابق 

ا خضراء ب6سك6رة ايب ضاء  20250 

ايدار ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 11 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

مارس 2022 تحت رقم -.

66Iو
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BMA PARTNERS

BELL CONNECT
إعالن متعدد ايقرارات

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BELL CONNECT »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: مكتب 
رقم 19 عمارة أطلس مركز برين 6م  

172 شارع عبد ايكريم ا خطابي 

ك ليز-  مراكش - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

7و1258.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

تم اتخاج   2022 أبريل   11 املؤرخ في 

ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 

ماللي: نقل املقر االجتماعي من ايدار 
ايب ضاء 5 شارع عبد ايلط ف بنقدحر 

رقم  الى مراكش مكتب   2 ايطابق   -

 172 19 عمارة أطلس مركز برين 6م  

شارع عبد ايكريم ا خطابي ك ليز

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي:

الى  االجتماعي  ايغرض  تغ ير 

ايعقاري   املقاحي   أنشط   ممارس  

حب ع  شراء  ايتقس م   حايتجزئ  

بقصد  املبن    أح  ايعاري   األرا�سي 

حب ع  ح ازة  ؛  حاستغاليها  تنم تها 

جم ع املمتلكات ا حضري  أح ايقرحي  

حاستغاليها املباشر أح األرا�سي ايعاري  

املزمع تشي دها أح املباني املش دة ايتي 

يها عالق  أح غيرها ؛  تأجير حكراء  كل 

أح جزء من ايعقارات ؛ تأجير أي عقار 

جم ع  استيراد  استغاليه.   بقصد 

املنتجات حامل6اد املقدم  أح ايتي لمكن 
املذك6ر  ايشرك   غرض  تخدم  أن 

أعاله ؛  جم ع اإلنشاءات حايعمل ات 

املتعلق  باملعدات يالستخدام ايعام.  

لتعلق  ايتي  ايعق6د  في  املناقص  

غرضها بشكل مباشر أح غير مباشر 

جم ع  حتنف ذ  ايشرك   بأهداف 

األشغال ايعام  ؛

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي:
تأك د تع ين ايس د ايعراقي محمد 
ج6اد كمسير يلشرك  حتع ين ايس د 

ايعراقي محمد كمسير يلشرك 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
باملغرب  يلشرك   االجتماعي  ايغرض 
حكل ايبلدان : ممارس  أنشط  املقاحي  
شراء  ايتقس م   حايتجزئ   ايعقاري  
حب ع األرا�سي ايعاري  أح املبن   بقصد 
حب ع  ح ازة  ؛  حاستغاليها  تنم تها 
جم ع املمتلكات ا حضري  أح ايقرحي  
حاستغاليها املباشر أح األرا�سي ايعاري  
املزمع تشي دها أح املباني املش دة ايتي 
يها عالق  أح غيرها ؛  تأجير حكراء  كل 
أح جزء من ايعقارات ؛ تأجير أي عقار 
جم ع  استيراد  استغاليه.   بقصد 
املنتجات حامل6اد املقدم  أح ايتي لمكن 
املذك6ر  ايشرك   غرض  تخدم  أن 
أعاله ؛  جم ع اإلنشاءات حايعمل ات 
املتعلق  باملعدات يالستخدام ايعام.  
لتعلق  ايتي  ايعق6د  في  املناقص  
غرضها بشكل مباشر أح غير مباشر 
جم ع  حتنف ذ  ايشرك   بأهداف 

األشغال ايعام  ؛
بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
: مراكش مكتب رقم  املقر االجتماعي 
 172 19 عمارة أطلس مركز برين 6م  

شارع عبد ايكريم ا خطابي ك ليز
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بمراكش   ايتجاري  

2022 تحت رقم 9 61و1.

67Iو

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

URBAN EYES
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنق  ايعرب   ايسع6دل  – رقم 

ايعمارة -20 ايطابق األحل رقم 5 ، 
0000و، فاس مغرب

 URBAN EYES

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 801 

ايطابق االر�سي شارع ابن ايه ثم 

فاس - 0000و فاس املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.6 875

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في  1 ل6ن 6 2022 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
801 ايطابق االر�سي شارع ابن  »رقم 

0000و فاس املغرب«   - ايه ثم فاس 

إلى »تجزئ  فاس س تي سانتر ايقطع  

25 ايطابق االر�سي حي ملعب ا خ ل 

فاس  - 0000و فاس  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 252و.

68Iو

C CONSEILS

 AL MOLTAKA DE
CONSTRUCTION SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

C CONSEILS

 RUE MANSOUR EDDAHBI و

 BUREAU N°1 KENITRA 3 RUE

 MANSOUR EDDAHBI BUREAU

 N°1 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

 AL MOLTAKA DE

 CONSTRUCTION SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي و9 شارع 

عبد امل6من ايطابق ايتايث مكتب 
رقم 61  ايدار ايب ضاء 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و257و5.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ل6ن 6  املؤرخ في  1 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
 AL MOLTAKA DE ايشريك اي6ح د
CONSTRUCTION SARL AU  مبلغ 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
عبد  شارع  و9  اإلجتماعي  مقرها 
امل6من ايطابق ايتايث مكتب رقم 61  
20000 ايدار ايب ضاء  ايدار ايب ضاء 

املغرب نت ج  ل : االفالس.
ح حدد مقر ايتصف   ب و9 شارع 
مكتب  ايتايث  ايطابق  امل6من  عبد 
رقم 61  ايدار ايب ضاء 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب. 
ح عين:

ح  بنسع د  ف صل    ايس د)ة) 
تط6ان  طريق  0و  رقم  عن6انه)ا)  
املغرب  ايرباط   10020 حسان   

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
: و9 شارع عبد امل6من ايطابق ايتايث 

مكتب رقم 61 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 28و21.

69Iو

فؤاد رح6ي

SAHARA WA TOURS SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

فؤاد رح6ي
ص ب رقم 11196 بريد بنك شارع 

فال حيد عمير اكدال ايرباط ، 
10090، ايرباط اامغرب

  SAHARA WA TOURS SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

مرزحك  ايطاحس ايريصاني - 52202 
مرزحك  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 
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رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

160 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   0 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAHARA WA TOURS SARL

تأجير   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايدراجات ايناري  حايرباع  

تنظ م املأحي املؤقت 

ايعمل ات  جم ع  عام   حبصف    

املاي  ،  ايصناع  ،  ايتجاري ، 

مباشرة  املرتبط   حايعقاري   املنق6ي  

باألغراض  مباشرة  غير  بطريق   أح 

أح ايكف ل  بتحق ق  ايسايف  ايذكر، 

حتط6ير غرض ايشرك .

قصر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

مرزحك  ايطاحس ايريصاني - 52202 

مرزحك  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د عمر عمراحي :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : راي  كارين  باك  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  عمراحي  عمر  ايس د 

ايريصاني  ايطاحس  مرزحك   قصر 

52202 مرزحك   املغرب.

ايس دة باك كارين راي عن6انه)ا) 

ايريصاني  ايطاحس  مرزحك   قصر 

52202 مرزحك  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  عمراحي  عمر  ايس د 

ايريصاني  ايطاحس  مرزحك   قصر 

52202 مرزحك  املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 9 160.
70Iو

COMICONE

PRESTATIONS CIMENTERIE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقام  ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
  PRESTATIONS CIMENTERIE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايحي 

ايعسكري، زنق  15 رقم و ايبساتين  
- 50020 مكناس  املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 2587
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي   10 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
و  رقم   15 زنق   ايعسكري،  »ايحي 
ايبساتين  - 50020 مكناس  املغرب« 
رقم   ،5 ايطابق رقم  »عمارة  1،  إلى 
 - م.ج  ايقادر  عبد  األمير  زنق    ،25

50000 مكناس  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم و219.
71Iو

COMICONE

PRESTATIONS CIMENTERIE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقام  ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
 PRESTATIONS CIMENTERIE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايحي 

ايعسكري، زنق  15 رقم و ايبساتين 
- 50020 مكناس املغرب.

تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 2587

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   10 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) ماجدة   س ا�سي 
100 حص  اجتماع   من أصل 100 
اي اس  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

س ا�سي بتاريخ 10 ماي 2022.
امام  س ا�سي  )ة)  تف6يت ايس د 
أصل  من  اجتماع    حص    100
)ة) حاتم   ايس د  100 حص  يفائدة  

س ا�سي  بتاريخ 10 ماي 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم و219.

72Iو

COMICONE

PRESTATIONS CIMENTERIE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقام  ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
  PRESTATIONS CIMENTERIE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايحي 

ايعسكري، زنق  15 رقم و ايبساتين  
- 50020 مكناس املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 2587
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
رفع  تم   2022 ماي   10 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال 
من  أي  درهم«   1.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »2.000.000 
مقاص   إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع دل6ن ايشرك  املحددة املقدار ح 

املستحق .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم و219.

Iو7و

COMICONE

PRESTATIONS CIMENTERIE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

مالءم  اينظام األسا�سي يلشرك 

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقام  ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
 PRESTATIONS CIMENTERIE
»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: عمارة  1، 
ايطابق رقم 5، رقم 25، زنق  األمير 
عبد ايقادر م.ج  - 50000 مكناس 

املغرب.
»مالءم  اينظام األسا�سي يلشرك «
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

. 2587
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 10 ماي 2022
األسا�سي  اينظام  مالءم   تقرر 
ح  ايقان6ن:  مقتض ات  مع  يلشرك  
 ،01 ايتاي  :  ايفص6ل  بتغير  جيك 
من ايقان6ن األسا�سي   07 ح   06  ،0 

يلشرك .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم و219.
I 7و

م6ثق

 HOTEL ET CATERING
EQUIPEMENT

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
رفع رأسمال ايشرك 

م6ثق
8 2 شـارع يـعـقـ6ب ايـمـنـصـ6ر  إقـامـ  
زين   غمارة ب / ايـطـابـق األحل  - ، 

20200، ايدارايب ضاء املغرب
 HOTEL ET CATERING

EQUIPEMENT شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 120, 
شارع حمان ايفط6اكي - 20000 

ايدارايب ضاء املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.1599 9
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بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تم   2007 أكت6بر   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 

 10.000« أي من  درهم«   990.000«

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 07 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ن6نبر 2007 تحت رقم 008و0و.

75Iو

sofoget

MAISON DE ZINE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تغ ير نشاط ايشرك 

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

MAISON DE ZINE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها االجتماعي ايقن طرة 

5 زنق  جم ل صدقي ايزهاحي إقام  

األمراء ايتالت 2 مكتب 2   000 1 

ايقن طر املغرب.

تغ ير نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

65و61.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغ ير   2022 مارس   17 املؤرخ في 

تجم ل  »مركز  من  ايشرك   نشاط 

طبي.« إلى »ترحيض طبي«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 91727.

76Iو

Cabinet Solution Consulting and Accounting

ABFAT  LOGISTIC
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

ت6س ع نشاط ايشرك  

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
ABFAT  LOGISTIC  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها االجتماعي 855 شارع 
عالل ايفا�سي قطاع و حي ايسالم 

سال  - 11000 سال املغرب.
ت6س ع نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
5285و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6  و0  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  ايتاي    األنشط   إضاف  

ايشرك  ا حالي :
استيراد حتصدلر جم ع ايبضائع

أعمال حتجارة متن6ع .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6  و1  بتاريخ  بسال   االبتدائ   

2022 تحت رقم 9068و.

77Iو

N2M CONSEIL-SARL

TODOS TRANS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
TODOS TRANS شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي بل6ك الي  
امن  رقم 10 ل 25 ايناظ6ر 62000 

ايناظ6ر املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

2 259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TODOS TRANS
اينقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
يلبضائع  حساب  ايدحلي  ح  اي6طني 

ايغير.
االستيراد ح ايتصدلر.

ايل6جست ك, ايتخزين, االرساي ات 
ح اي6ساط  ايتجاري .

عن6ان املقر االجتماعي : بل6ك الي  
 62000 ايناظ6ر   25 ل   10 امن  رقم 

ايناظ6ر املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : امزيري  محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : االساس  ل6سف  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  امزيري  محمد  ايس د 
رقم 7 االخالص 9 حي املطار  62000 

ايناظ6ر املغرب.
ايس د ل6سف االساس عن6انه)ا) 
 62050 انصار  بني  املسذد  حي 

ايناظ6ر املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  امزيري  محمد  ايس د 
رقم 7 االخالص 9 حي املطار 62000 

ايناظ6ر املغرب
ايس د ل6سف االساس عن6انه)ا) 
 62050 انصار  بني  املسذد  حي 

ايناظ6ر املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 09 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1069.
78Iو

CONSEILS EVERNAGE

SMOKE KECH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

SMOKE KECH شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 
ج6هرة شق  رقم 17 شارع عالل 
ايفا�سي مراكش - 000  مراكش 

املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
5و817.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
  SMOKE KECH اي6ح د  ايشريك 
درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 
عمارة  اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 
عالل  شارع   17 رقم  شق   ج6هرة 
مراكش    000  - مراكش  ايفا�سي 
اي  مزاحي   عدم   : ل  نت ج   املغرب 

نشاط.
عمارة  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
عالل  شارع   17 رقم  شق   ج6هرة 
مراكش    0000  - مراكش  ايفا�سي 

املغرب. 
ح عين:

باسكال   ك6س م6  دي  ايس د)ة) 
جكرندة  اقام   عن6انه)ا)  ح  ل6حان 
  2 ب6زكارن  تجزئ    20 رقم  شق  
طريق اسفي مراكش 0000  مراكش 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
شارع   17 عمارة ج6هرة شق  رقم   :

عالل ايفا�سي مراكش.
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6799و1.

79Iو

CMA GESTION

F.L PATRIMOINE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

F.L PATRIMOINE شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : رقم  و 
درب تيزحكارين رياض ايعرحس - 

0000  مراكش املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
7و1  .

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 دجنبر  1و  في  املؤرخ 
شرك  جات   F.L PATRIMOINE حل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   
 10.000 رأسمايها  مبلغ  اي6ح د 
درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 
 -  و درب تيزحكارين رياض ايعرحس 

0000  مراكش املغرب نت ج  ل..
ح عين:

يكس6ر  فرنس6از   ايس د)ة) 
مانت  شارع    0 رقم  عن6انه)ا)  ح 
فاي غ ان  9206 سانت كل6د فرنسا 

كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
حفي رقم  و   2021 1و دجنبر  بتاريخ 
 - ايعرحس   رياض  تيزحكارين  درب 

0000  مراكش املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6716.

80Iو

NADOFISC SARL

 BENLAMKADDEM
SERVICES

إعالن متعدد ايقرارات

NADOFISC SARL
شارع و مارس زنق  قرطب  عمارة 
7 شق  رقم 2 ايناض6ر ، 62000، 

ايناض6ر املغرب
 BENLAMKADDEM SERVICES
»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: حي 

ايسعادة عمارة 6 ايناظ6ر - 62000 
ايناظ6ر املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.15 75
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
كل  من طرف  ايشرك   ب ع حصص 
من ايس د اي6سدي ا حسن، ع6ادي 
عبد ايغف6ر ح ايس د بن ملقدم عبد 
ايعزيز,كبائعين من جه , ح ايس د بن 
ملقدم عبد ايسالم كمشتري من جه  

اخرى.
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
 100000 رفع رأس مال ايشرك  من 
حص    9000 بخلق   1000000 الى 

جدلدة بق م  100 درهم يلحص .
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
إعتبار بن ملقدم عبد ايسالم شريك 
بإمتالكه  ذم ع  يلشرك   حح د 

ا حصص »10000 حص «.
على  لنص  ايذي  رقم  :  قرار 
ماللي: ت6س ع نشاط ايشرك  بإضاف  
ايبضائع  حساب  نقل   1 نشاطي: 

ايغير 2 االستيراد حايتصدلر.
قرار رقم 5: ايذي لنص على ماللي: 

تح ين اينظام االسا�سي يلشرك 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

نشاط ايشرك 
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 

اعادة تقس م حصص ايشرك 

بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 
اعادة تقس م راسمال ايشرك 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ و1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1106.
81Iو

STE MED OCEANIC SARL SARL 

STE MED OCEANIC SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

STE MED OCEANIC SARL SARL
ايشرك  املحاسب  ايكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنق  ايعراق اقام  ايصفا ح 
املرحة ايطابق االحل رقم 17 طنج ، 

90000، طنج  املغرب
STE MED OCEANIC SARL شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 5 شارغ  
ل6سف ابن تشفين طابق 2 رقم و 

طنج   - 90000 طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

101751
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2019 أكت6بر   28
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MED OCEANIC SARL
تصن ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
املخصص   ايك م ائ    امل6اد  حب ع 

يتنظ ف املعدات ايصناع  .
شارغ    5  : عن6ان املقر االجتماعي 
و  رقم   2 ابن تشفين طابق  ل6سف 

طنج   - 90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة سعاد ايبقالي  :  50 حص  

بق م  1.000 درهم يلحص  .

حص    50   : ايس د عمر ايبقالي  
بق م  1.000 درهم يلحص  .

ايس دة سعاد ايبقالي  : 50 بق م  
1.000 درهم.

بق م    50  : ايبقالي   ايس د عمر 
1.000 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايس دة سعاد ايبقالي  
طنج   1و  رقم   9 زنق   مبرحك   حي 

90000 طنج  املغرب.
عن6انه)ا)  ايبقالي   عمر  ايس د 
طنج   1و  رقم   9 زنق   مبرحك   حي 

90000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايس دة سعاد ايبقالي  
طنج   1و  رقم   9 زنق   مبرحك   حي 

90000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ن6نبر   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2019 تحت رقم و22786.

82Iو

م6ثق

اوريكا  ايكيبمانت
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تغ ير تسم   ايشرك 

م6ثق
8 2 شـارع يـعـقـ6ب ايـمـنـصـ6ر  إقـامـ  
زين   غمارة ب / ايـطـابـق األحل  - ، 

20200، ايدارايب ضاء املغرب
احريكا  الك بمانت شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها االجتماعي 120، 
شارع حمان ايفط6اكي  - 20000 

ايدارايب ضاء املغرب.
تغ ير تسم   ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
1599 9

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم   2007 أكت6بر   11 في  املؤرخ 
»احريكا   من  ايشرك   تسم    تغ ير 
كاترين  ح  »احط ل  إلى  الك بمانت« 

الك بمانت« .
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 07 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ن6نبر 2007 تحت رقم 008و0و.
Iو8و

CMA GESTION

AXSAMAN
إعالن متعدد ايقرارات

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AXSAMAN »شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: مكتب 
رقم  1 اقام  فج6ة شارع ا حسن 

ايثاني طريق ايص6يرة جليز - - 
مراكش املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و26و12.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 1و ماي 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم .: ايذي لنص على ماللي: 
ملطرك  أكرم  ايس د  استقاي   قب6ل 
من منصبه كمسير ح استمرار ايس د 
اماني ل كابري ل كل6د ميشالي بصفته 

املسير اي6ح د يلشرك 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم .: ايذي لنص على ماللي: .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6و67.
I 8و

ايع 6ن استشارات

TAYIBA SERVICES
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

ايع 6ن استشارات
رقم 1و شارع االمير م6الي عبد هللا ، 

70000، ايع 6ن املغرب

TAYIBA SERVICES شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : تجزئ  
اي6كاي  01 بل6ك ف رقم 195ح  - 

70000 ايع 6ن املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
.21869

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ل6ن 6   08 املؤرخ في 
جات  شرك    TAYIBA SERVICES
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   
 100.000 رأسمايها  مبلغ  اي6ح د 
اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان  درهم 
تجزئ  اي6كاي  01 بل6ك ف رقم 195ح  
نت ج   املغرب  ايع 6ن   70000  -

اليشرك  يم تقم باي نشاط.
ح عين:

ح  ايش خ  محف6ظ   ايس د)ة) 
  19 رقم  املستقبل  تجزئ   عن6انه)ا) 
)ة)  ايع 6ن املغرب كمصفي   70000

يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
تجزئ   حفي   2022 ل6ن 6   02 بتاريخ 
 - 195ح   رقم  بل6ك ف   01 اي6كاي  

70000 ايع 6ن املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   08 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1657/22.
85Iو

ايع 6ن استشارات

GAGE INTERNATIONAL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ايع 6ن استشارات
رقم 1و شارع االمير م6الي عبد هللا ، 

70000، ايع 6ن املغرب
GAGE INTERNATIONAL شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايشق  07 
عمارة ايبشرى ايطابق ايثايث شارع 
ايفرسان   - 70000 ايع 6ن املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
 2027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 GAGE  : اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

.INTERNATIONAL
دراسات   : بإلجاز  غرض ايشرك  
حاالستشارات  املشاريع  حتق  مات 
 ، ايتمث ل  حايتنظ م،  حاملش6رة 

حايتجارة ايدحي   ، حاي6ساط  ....
عن6ان املقر االجتماعي : ايشق  07 
عمارة ايبشرى ايطابق ايثايث شارع 

ايفرسان   - 70000 ايع 6ن املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د س ف محمد االمين  :  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
500 حص     : ايس دة اراحي م ن  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
االمين   محمد  س ف  ايس د 
ايع 6ن   70000 ايع 6ن  عن6انه)ا) 

املغرب.
عن6انه)ا)  م ن   اراحي  ايس دة 
زنق  28 رقم 27 درب غلف ايب ضاء 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
االمين   محمد  س ف  ايس د 
ايع 6ن   70000 ايع 6ن  عن6انه)ا) 

املغرب
عن6انه)ا)  م ن   اراحي  ايس دة 
زنق  28 رقم 27 درب غلف ايب ضاء 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   09 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 2022/ 167.
86Iو

ايع 6ن استشارات

ZONE EXPORT SUD
إعالن متعدد ايقرارات

ايع 6ن استشارات
رقم 1و شارع االمير م6الي عبد هللا ، 

70000، ايع 6ن املغرب
ZONE EXPORT SUD »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: شارع 
االمام علي رقم 0و1 حي ايفرح  - 

70000 ايع 6ن املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
.12615

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 02 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
تف6يت  ايس د عبد اي6هاب عكدادي 
حص    1000 من اصل  حص     500

يفائدة ايس د ايبشير عكدادي .
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
شرك   من  ايقان6ني  ايشكل  تح6يل 
الى شرك   جات املسؤحي   املحدحدة 
ايشريك  املحدحدة  املسؤحي    جات 

اي6ح د
على  لنص  ايذي  و:  رقم  قرار 
تع ين ايس د ايبشير عكدادي  ماللي: 
اي6هاب  حايس د عبد  يلشرك   مسير 

عكدادي كمساعد مسير
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
ايذي لنص على  بند رقم 06-07: 
اي6هاب  عبد  ايس د  تف6يت   ماللي: 
عكدادي 500 حص   من اصل 1000 
حص  يفائدة ايس د ايبشير عكدادي.
على  لنص  ايذي   :01 رقم  بند 
من  ايقان6ني  ايشكل  تح6يل  ماللي: 
الى  شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

ايشريك اي6ح د
على  لنص  ايذي  رقم  1:  بند 
تع ين ايس د ايبشير عكدادي  ماللي: 
اي6هاب  حايس د عبد  يلشرك   مسير 

عكدادي كمساعد مسير.
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 9 17.

87Iو

ك6نطسام

جينطراديت
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ك6نطسام
10 زنق  أب6 بكر ايرازي إقام  ايرازي 

ايطابق ايسفلي ، 90010، طنج  

املغرب

ج نطرادلت شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع أنفا 

إقام  خ6ي6د ايطابق 1 رقم    - 

90000 طنج  املغرب .

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و62 11.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ في 08 أبريل 2022 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

ايطابق  خ6ي6د  إقام   أنفا  »شارع 
 « طنج  املغرب   90000  - رقم      1

»و18 شارع حلي ايعهد مركز إنريا  إلى 

 - األر�سي  ايطابق   15 رقم  املكتب 

90000 طنج   املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 2و61.

88Iو

RAISON CONSEIL

STE ECLASABLE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE ECLASABLE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  

بايطابق ايثانى دحار حالد حم6 حالد 

ط ب طريق الم6زارفاس. - 0000و 

فاس املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECLASABLE

نقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبضائع يفائدة ايغير،حبصف  عام  

جم ع ايعمل ات ايتجاري  ، ايصناع   

،   ايعقاري  ح ايغير ايعقاري   ، املاي   

املرتبط  بايهدف املشار إي ه أعاله..

شق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

حالد  حم6  حالد  دحار  ايثانى  بايطابق 

0000و   - الم6زارفاس.  ط ب طريق 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايرحمان:   عبد  اي6دغيري  ايس د 

500 حص  بق م  100 درهم يلحص .

ايس د ايعابدي عبد ايعزيز :  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايرحمان  عبد  اي6دغيري  ايس د 

دحار حالد حم6 حالد ط ب  عن6انه)ا) 

فاس  0000و  الم6زارفاس  طريق 

املغرب.

ايس د املغرب عن6انه)ا) حي األمل 
طريق صفرح   15 زنق  خريبك  رقم 

0000و فاس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء 
حم6اطن مسيري ايشرك :

ايرحمان  عبد  اي6دغيري  ايس د 
دحار حالد حم6 حالد ط ب  عن6انه)ا) 
فاس  0000و  الم6زارفاس  طريق 

املغرب
ايس د املغرب عن6انه)ا) حي األمل 
طريق صفرح   15 زنق  خريبك  رقم 

0000و فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 5و2و.

89Iو

EXPERTS COM

MILLAN RESTAURATION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

EXPERTS COM
 av hassan II IMM 47 N°19

 immo miramente av hassan II،
90000، TANGER maroc

 MILLAN RESTAURATION
 شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
م6الي إسماع ل رقم 22 طابق 5 
رقم 19 - 90000 طنج   املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

128087
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MILLAN RESTAURATION
اقتناء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
حإنشاء حتشغ ل حت6لي اإلدارة  حتط6ير 
املطاعم  حجدران  األعمال   جم ع 
حاملعذنات  حاملقاهي  ايشاي  حغرف 

حاملخابز حمحالت اآليس كريم .

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
م6الي إسماع ل رقم 22 طابق 5 رقم 

19 - 90000 طنج   املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة إكرام دك6ن :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايدلن:   أب6 شعبان س ف  ايس د 
500 حص  بق م  100 درهم يلحص .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  دك6ن  إكرام  ايس دة 
هكتار  تجزئ   2   1 سكت6ر  و9  رقم 

تمارة  12000  تمارة  املغرب .
ايدلن   س ف  شعبان  أب6  ايس د 
فريس    99127 إلطاي ا  عن6انه)ا) 

إلطاي ا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  دك6ن  إكرام  ايس دة 
هكتار  تجزئ   2   1 سكت6ر  و9  رقم 

تمارة  12000  تمارة  املغرب 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و66 25.
90Iو

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

 STE MINI MARKET
MAHLIMA

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حل شرك 

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM
 HAMMOUTI 2 ETAGE APP 3 ،

60000، OUJDA MAROC
 STE MINI MARKET MAHLIMA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  

ايسعدلين شارع أحفير رقم 25 - 
60000 حجدة املغرب.
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حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

7115و.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي  في  2  املؤرخ 
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  
 STE MINI اي6ح د  ايشريك  جات 
مبلغ    MARKET MAHLIMA
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
ايسعدلين  زنق   اإلجتماعي  مقرها 
60000 حجدة   -  25 شارع أحفير رقم 
ايعمل  ت6ق ف   : ل  نت ج   املغرب 

بايشرك .
شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
 -   25 رقم  أحفير  زنق   ايسعدلين 

60000  حجدة املغرب. 
ح عين:

ح  ايكرفات   ادريس    ايس د)ة) 
 RUE DE PARC 86و  عن6انه)ا) 
 FLORAL      5590 ST CYR EN VAL

FRANCE كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2و18.
91Iو

CABINET BAHMAD

PALMARA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

خفض رأسمال ايشرك 

CABINET BAHMAD
إقام  مراكش بالزا عمارة د 1 شق  
ب 21 ايطابق ايثاني جليز مراكش 
إقام  مراكش بالزا عمارة د 1 شق  
ب 21 ايطابق ايثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
PALMARA شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دائرة 

ا ح6ز تارك  فيرم أحمس6نت املكان 
املسمى باملارا - 0000  مراكش 

املغرب.

خفض رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.29155
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم   2022 ل6ن 6   20 في  املؤرخ 
بمبلغ  ايشرك   رأسمال  خفض 
من  أي  درهم«  »010.000.و  قدره 
 500.000« إلى  درهم«  »510.000.و 
عدد   تخف ض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6991و1.
92Iو

 CABINET NIDAL DE COMPTABILITE &

GESTION

شركة بونيكو ش.م.م
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

 CABINET NIDAL DE
COMPTABILITE & GESTION

 AV TARIK IBN ZIAD IMM. 8 2°
 ETAGE N°5 ، 93000، TETOUAN

MAROC
شرك  ب6ن ك6 ش.م.م شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 
ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع دك  
ايط6ابل ايسفلى رقم 1و - 0 0و9 

تط6ان املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.  97

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  16 فبرالر  املؤرخ في 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
شرك  ب6ن ك6 ش.م.م  مبلغ رأسمايها 
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
ايط6ابل  دك   شارع  اإلجتماعي 
تط6ان  0 0و9   - 1و  رقم  ايسفلى 
ايشركاء  قرار   : ل  نت ج   املغرب 

با ذمع ايعام اإلستثنائي.
ح حدد مقر ايتصف   ب شارع دك  
0 0و9   - 1و   ايط6ابل ايسفلى رقم 

تط6ان املغرب. 

ح عين:
ح  أفا�سي  خدلج    ايس د)ة) 
رقم  زنق  ج  ايشذرة  حاد  عن6انه)ا) 
تط6ان املغرب  0 0و9  ايقاليين   01

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
مارس   17 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم 6 8.

Iو9و

EXTRA-CABINET

املومي العمراني
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

EXTRA-CABINET
6و شارع عبد ايعالي  بن شقرحن 

مكاتب ايسالم ايطابق 6 مكتب رقم 
 2 ، 0000و، فاس املغرب

امل6مي ايعمراني شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي :    شارع  
محمد ايسالحي فاس - 0000و فاس 

املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
.61 75

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر   2022 ماي   16 في  املؤرخ 
جات  شرك   ايعمراني  امل6مي  حل 
رأسمايها  مبلغ  املحدحدة  املسؤحي   
مقرها  حعن6ان  درهم   50.000
اإلجتماعي    شارع  محمد ايسالحي 
فاس املغرب نت ج   0000و   - فاس 
ايتي  ايغرض  ايغال   ينتهاء  ينت ج  
قامت من اجله ايشرك  حايتأكد من 

استحاي  تحق قه.
ح عين:

ايس د)ة) أل6ب  امل6مي ح عن6انه)ا) 
07 مكرر طايع حهابط فاس ا ذدلد  
فاس املغرب كمصفي  0000و  فاس 

)ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

عبد  6و  حفي   2022 ماي   16 بتاريخ 

ايسالم  مكاتب  شقرحن  بن  ايعالي 

فاس  0000و   - رقم  2    6 ايطابق 

املغرب .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم و 26.

I 9و

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

GR3 PROMO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC

GR3 PROMO  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
عبد هللا ابن لاسين اقام  بالدحن 

ايطابق 5 ايرقم 5 ايدار ايب ضاء - 

25010 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

9751و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر   16

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 GRو  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PROMO

غرض ايشرك  بإلجاز : االنشاءات 

حايتنم   ايعقاري .
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شارع   5  : عن6ان املقر االجتماعي 
بالدحن  اقام   لاسين  ابن  هللا  عبد 
 - ايب ضاء  ايدار   5 ايرقم   5 ايطابق 

25010 ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 120.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د عبد ا حم د ايل6زي :  00  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

00  حص     : ايس د ل6نس فخار 

بق م  100 درهم يلحص  .

  00   : سل ماني  خل ل  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايل6زي  ا حم د  عبد  ايس د 

ايساحل  ايشراكي  دحار  عن6انه)ا) 

برش د 26100 برش د املغرب.

عن6انه)ا)  فخار  ل6نس  ايس د 

عمارة   7 رقم  مبرحك   تجزئ  

معرحف  س دي   2 ايطابق   9 

ايدار ايب ضاء   20192 ايدارايب ضاء 

املغرب.

ايس د خل ل سل ماني عن6انه)ا) 
تجزئ  رياض احالد امطاع سكت6ر01 
رقم 191 تمارة 12010  تمارة املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايل6زي  ا حم د  عبد  ايس د 

ايساحل  ايشراكي  دحار  عن6انه)ا) 

برش د 26100 برش د املغرب

عن6انه)ا)  فخار  ل6نس  ايس د 

عمارة   7 رقم  مبرحك   تجزئ  

معرحف  س دي   2 ايطابق   9 

ايدار ايب ضاء   20192 ايدارايب ضاء 

املغرب

ايس د خل ل سل ماني عن6انه)ا) 
تجزئ  رياض احالد امطاع سكت6ر01 
رقم 191 تمارة 12010  تمارة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 11 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم -.

95Iو

ibtihal fiduciaire

SAFIR ASCENSEUR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ibtihal fiduciaire
 bloc h n 62 ,ouled oujih kenitra

، 14000، kenitra maroc
SAFIR ASCENSEUR شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي بل6ك 

ف رقم    أحالد احج ه محل رقم 
2  ايقن طرة - 000 1 ايقن طرة 

املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و 8و6.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 مارس 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
»بل6ك ف رقم    أحالد احج ه محل 
000 1 ايقن طرة  2  ايقن طرة -  رقم 
شارع حسن ايتاني   15« إلى  املغرب« 
7 ايقن طرة  طابق ايثايث مكتب رقم 

- 000 1 ايقن طرة  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 01 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 91557.
96Iو

CABINET NETFIDEXPERTISE

ZAID AKKAR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

ZAID AKKAR شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و1 زنق  

ايقصر ايطبق 5 شق  رقم 10 
املعاريف - 20200 ايدار ايب ضاء 

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 70 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 ZAID  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.AKKAR

مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء.

و1   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 10 شق  رقم   5 زنق  ايقصر ايطبق 

ايب ضاء  ايدار   20200  - املعاريف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : كال  ايع ا�سي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  كال  ايع ا�سي  ايس د 

20200 ايدار ايب ضاء  ايدار ايب ضاء 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  كال  ايع ا�سي  ايس د 

20200 ايدار ايب ضاء  ايدار ايب ضاء 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم -.

97Iو

MOGADOR CONSULTING

BOZAMA CONSTRUCTION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

MOGADOR CONSULTING

رقم 85و زنق  ايقن طرة ايبرج1 

 ESSAOUIRA ،  000 ، ايص6يرة

MAROC

 BOZAMA CONSTRUCTION

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة)في 

ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري رقم 98 مشرحع اي اسمين 

ايص6يرة ا ذدلدة - 000   

ايص6يرة املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و566.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي  و1  في  املؤرخ 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

  BOZAMA CONSTRUCTION

درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 

محل  اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 

اي اسمين  مشرحع   98 رقم  تجاري 

ايص6يرة ا ذدلدة - 000   ايص6يرة 

حاالزم   املنافس    : ل  نت ج   املغرب 

االقتصادل ..

محل  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

اي اسمين  مشرحع   98 رقم  تجاري 

ايص6يرة ا ذدلدة - 000   ايص6يرة 

املغرب. 

ح عين:

ح  مهراز  ابراه م   ايس د)ة) 

ايص6يرة  املنزه  تجزئ   5و  عن6انه)ا) 

املغرب  ايص6يرة     000 ا ذدلدة 

كمصفي )ة) يلشرك .

 حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  

محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 

ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

محل   : بايتصف    املتعلق   اي6ثائق 

اي اسمين  مشرحع   98 رقم  تجاري 

ايص6يرة ا ذدلدة ايص6يرة.
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايص6يرة  بتاريخ 21 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 229.

98Iو

COMPTA-FISC

 بوفان 
شرك  دات املسؤحي   املحدحدة دات 

ايشريك اي6ح د

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

COMPTA-FISC

 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 ب6فان شرك  دات املسؤحي   

املحدحدة دات ايشريك اي6ح د 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

اقام  زين ايعابدلن ايزيت6ن مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و5و5و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2021 ن6نبر   02 في  املؤرخ 

املصادق  على :

سع د  مريم   )ة)  ايس د  تف6يت 

أصل  من  اجتماع    حص    5.000

)ة)  ايس د  يفائدة   حص    10.000

ن6نبر   08 بتاريخ  ايسالحي  ل6سف 

.2021

يبنى ايرحماني  )ة)  تف6يت ايس د 

أصل  من  اجتماع    حص    5.000

)ة)  ايس د  يفائدة   حص    10.000

ن6نبر   08 بتاريخ  ايسالحي  ل6سف 

.2021

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

لنالر  بتاريخ  1  بمكناس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 178.

99Iو

COMPTA-FISC

شركة بوفان
إعالن متعدد ايقرارات

COMPTA-FISC

 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

شرك  ب6فان »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: رقم 7 

اقام  زين ايعابدلن ايزيت6ن مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و5و5و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

تم اتخاج   2021 ن6نبر   02 املؤرخ في 

ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

من  يلشرك ,  ايقان6ني  ايشكل  تغ ير 

الى  شرك  دات املسؤحي   املحدحدة 

شرك  دات املسؤحي   املحدحدة دات 

ايشريك اي6ح د

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

ايس دة  تف6يت  ا حصص,  تف6يت 

يلس د  حص    5000 سع د  مزيم 

ايس دة  حتف6يت  ايسالحي  ل6سف 

يلس د  حص    5000 ايرحماني  يبنى 

 10000 اصل  من  ايسالحي  ل6سف 

حص .

على  لنص  ايذي  و:  رقم  قرار 

ايقان6ن    املسيرة  استقاي   ماللي: 

ح  ايرحماني  يبنى  ايس دة  يلشرك   

تع ين املسيرايقان6ني ا ذدلد يلشرك  
ايس د ل6سف ايسالحي

على  لنص  ايذي  رقم  :  قرار 

ماللي: تح6يل مقر ايشرك  من رقم 6 

5 ايطابق ايثاني  شارع ايقن طرة رقم 

املدلن  ا ذدلدة الى رقم 7 اقام  زين 

ايعابدلن ايزيت6ن مكناس

قرار رقم 5: ايذي لنص على ماللي: 

تح ين اينظام االسا�سي يلشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم  و: ايذي لنص على ماللي: 

تغ ير ايشكل ايقان6ني يلشرك 

بند رقم   : ايذي لنص على ماللي: 

تغ ير مقر ايشرك  

بند رقم  7: ايذي لنص على ماللي: 

تف6يت حصص ايشرك 

على  لنص  ايذي  رقم   1:  بند 

ا ذدلد  املسيرايقان6ني  تع ين  ماللي: 

يلشرك  

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

لنالر  بتاريخ  1  بمكناس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 178.

 00I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

أفــريـــكــــاكـــــوم  -  ش.ذ.م.م.
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

أفــريـــكــــاكـــــ6م  -  ش.ج.م.م. شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10  شــارع 

ا حــريـــ   ايطــابــق و  شقـــ  رقــم 5 -- 

20120 ايـــدار ايب ضاء املغــرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5.971و .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 لنالر  في  0  املؤرخ 

املصادق  على :

ايسعــدلـــ    )ة)  ايس د  تف6يت 

اجتماع   من  حص   0وو  مـشـمـش 

ايس د  يفائدة   حص    1.000 أصل 

بتاريخ  0  ا خــرحاعــــي  سعــ ــــد  )ة) 

لنالر 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

 18 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم 821.650.

 01I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

أفــريـــكــــاكـــــوم  -  ش.ذ.م.م.
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

أفــريـــكــــاكـــــ6م  -  ش.ج.م.م.  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10  شــارع 

ا حــريـــ   ايطــابــق و  شقـــ  رقــم 5  -- 

20120  ايدار ايب ضاء  املغرب .

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5.971و .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تم تع ين   2022 لنالر  املؤرخ في  0 

ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

ا خـــرحاعـــــي    ســعــــ ــــد  كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 18 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم 821.650.

 02I

FICOSAGE

 STE BEST SWEET CITY FASSI

SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FICOSAGE

 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes maroc

 STE BEST SWEET CITY FASSI

SARL AU شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار احالد 

اخل ف  عين ايشقف فاس - 0000و 

فاس املغرب
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تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و 722

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   09

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BEST SWEET CITY FASSI SARL

.AU

غرض ايشرك  بإلجاز : حل6يات 

ايتغل ف.

عن6ان املقر االجتماعي : دحار احالد 

اخل ف  عين ايشقف فاس - 0000و 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايرح6ي محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايرح6ي محمد عن6انه)ا)  ايس د 

و10 تجزئ  رياض اي اسمين عمارة 1 

ايشق  و طريق عين ايشقف 0000و 

فاس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايرح6ي محمد عن6انه)ا)  ايس د 

و10 تجزئ  رياض اي اسمين عمارة 1 

ايشق  و طريق عين ايشقف 0000و 

فاس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل  و1  بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2022/ 180.

Iو0 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

SOCIETE THE DAKHLA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 

صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب

SOCIETE THE DAKHLA شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 

ايغفران زنق  املغرب ايعربي رقم و9 

- 000و7 ايداخل  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

21621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   17

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE THE DAKHLA

- استيراد   : غرض ايشرك  بإلجاز 

حتصدلر حتس6يق حت6زيع ايشاي.

- صنع ايشاي.

املنتجات  جم ع  حب ع  ت6زيع   -

ايغذائ  .

ايغذائ    ايبقاي   منتجات   -

حايف6اكه  املعلب   حا خضرحات 

ايطازج  حاملذفف  حايلح6م حايدجاج 

ايطازج   حاألسماك  حايب ض 

حاملذمدة ؛

ماركت  س6بر  حإدارة  إنشاء   -

حمراكز تس6ق ؛

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
و9  ايغفران زنق  املغرب ايعربي رقم 

- 000و7 ايداخل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ارك بي  احمد  م6الي  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ارك بي  احمد  م6الي  ايس د 
املغرب  زنق   ايغفران  حي  عن6انه)ا) 
ايداخل   000و7  و9  رقم  ايعربي 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ارك بي  احمد  م6الي  ايس د 
املغرب  زنق   ايغفران  حي  عن6انه)ا) 
ايداخل   000و7  و9  رقم  ايعربي 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

ماي 2022 تحت رقم 887/2022.
 0 I

NEW CHALLENGE CONSULTING

ZWAWI PRESSE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شارع ابراه م ايرحداني حي 
ايهدى ، 25000، خريبك  املغرب
ZWAWI PRESSE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 1 
ايشق  5 ايطابق و إقام  ايفردحس  

- 25000 خريبك  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
76 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   20

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZWAWI PRESSE

جريدة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

إيكترحن  .

 1 عمارة   : عن6ان املقر االجتماعي 

ايشق  5 ايطابق و إقام  ايفردحس  - 

25000 خريبك  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د ايزحاحي املصطفى :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

املصطفى  ايزحاحي  ايس د 

ا حمام  زنق   مكرر   97 عن6انه)ا) 

خريبك    25000 ايثاني   ايطابق 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

املصطفى  ايزحاحي  ايس د 

ا حمام  زنق   مكرر   97 عن6انه)ا) 

خريبك    25000 ايثاني  ايطابق 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   26 بتاريخ  االبتدائ   بخريبك   

2022 تحت رقم 7و2.

 05I
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ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

NIJA PECHE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 
صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب
NIJA PECHE  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي املنطق  
ايصناع   رقم 7و1-8و1 - 000و7 

ايداخل  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
21751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   20
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 NIJA  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PECHE
تجارة   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

األسماك با ذمل .
باالستيراد  لق6م  أسماك  تاجر   -

حايتصدلر ؛
- تس6يق جم ع منتجات املأك6الت 
حمعا ذتها  حتجم دها  ايبحري  

حتصدلرها ؛
- نقل ايبضائع  حساب ايغير..

املنطق    : عن6ان املقر االجتماعي 
000و7   -  137-138 ايصناع   رقم 

ايداخل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : املدرج  ن ج   ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ن ج  املدرج عن6انه)ا) حي 

االمل 02 000و7 ايداخل  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ن ج  املدرج عن6انه)ا) حي 

االمل 02 000و7 ايداخل  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 06 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 2022/ 97.
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AFRODITA

 ECOLE ASSOUMOUW

PRIVEE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

 ECOLE ASSOUMOUW PRIVEE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة)في 

ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م6الي رش د تجزئ  املذاهدلن 

قطع  رقم 279 - 90000 طنج  

املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.97577

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ل6ن 6   06 املؤرخ في 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

  ECOLE ASSOUMOUW PRIVEE

درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 

شارع  اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 

م6الي رش د تجزئ  املذاهدلن قطع  
املغرب  طنج    90000  -  279 رقم 

نت ج  ل : إلقاف نشاط ايشرك .

شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

م6الي رش د تجزئ  املذاهدلن قطع  

رقم 279 - 90000 طنج  املغرب. 

ح عين:

ايعمراني  يط ف    ايس د)ة) 

ايبحاجي ح عن6انه)ا) 9و شارع م6الي 

طنج    90000 و1  رقم  ل6سف 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

: شارع م6الي رش د تجزئ  املذاهدلن 

قطع  رقم 279

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 868 25.

 07I

مكتب محاسب 

ZAHRAFAM
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

مكتب محاسب 

عمارة 1  شق  2 زنق  عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 ايرش دل  ،  5200، 

ايرش دل  املغرب

ZAHRAFAM شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

تسماعلت ا خنك ايرش دل  - 

52000 ايرش دل  املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و1297.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 لنالر   12 املؤرخ في 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

رأسمايها  مبلغ    ZAHRAFAM

مقرها  حعن6ان  درهم   100.000

ا خنك  تسماعلت  قصر  اإلجتماعي 

ايرش دل  - 52000 ايرش دل  املغرب 

نت ج  ل : حل ايشرك .

قصر  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
 - ايرش دل   ا خنك  تسماعلت 

52000  ايرش دل  املغرب. 
ح عين:

ايس د)ة) م6الي حف ظ   اعب6ش 
ايريش  املسير  حي   15 عن6انه)ا)  ح 
)ة)  ايريش املغرب كمصفي   51000

يلشرك .
حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
ايعق6د  تبل غ  محل  ح   املخابرة 

ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايرش دل   بتاريخ 26 ماي 

2022 تحت رقم 22و.
 08I

TRAGESCO

BRAVOMADE
إعالن متعدد ايقرارات

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA

BRAVOMADE »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 71 شارع 
11 لنالر طابق االحلى شق  رقم 169 

- - دار ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
.517995

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 26 ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
تف6يث ايس د LIN JIAJIA  خمس  مئ  
حص  من أصل خمس  مئ    (500(
WU MINGJIE حص  يفائدة ايس د

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
من    LIN JIAJIA ايس د  استقاي  

منصبه كمسير يلشرك 
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
من  يلشرك   ايقان6ني  شكل  تح6يل 
الى  شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة جات 

ايشريك اي6ح د.
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حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 
اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
ح   6,1 امل6اد  تعدلل  على  امل6افق  
يلشرك   األسا�سي  اينظام  من   12

حتحدلثها 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 26 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم  82702.
 09I

ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

OUED VERDE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 
صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب
OUED VERDE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايسالم 
زنق  و1 رقم 72 - 000و7 ايداخل  

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
21799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 OUED : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.VERDE
دعم   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

املشاريع؛
- أعمال ايترك ب؛

- املساعدة ايفن   يلمشاريع.

- ايتدريب حاالستشارات ايزراع  .

)استيراد  حايتصدلر  االستيراد   -

ا ح 6انات) ؛.

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

000و7   -  72 رقم  و1  زنق   ايسالم 

ايداخل  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس دة ايسايك  ب6 علي :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة ايسايك  ب6 علي عن6انه)ا) 

حي ايسالم زنق   0 رقم 20  000و7 

ايداخل  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة ايسايك  ب6 علي عن6انه)ا) 

حي ايسالم زنق   0 رقم 20  000و7 

ايداخل  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 07 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 995/2022.

 10I

LE MONOPOLE

LES 2 SUD
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

LE MONOPOLE

 BD YACOUB EL MANSOUR

 RUE ISHAK IBNOU HANINE

 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC

LES 2 SUD شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املنطق  

ايصناع   س دي غانم رقم 158 

 BIS 2 - ايطابق األحل مكتب رقم 7و

6و00  مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

125061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   22

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 LES 2  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.SUD

 ، املباني   : غرض ايشرك  بإلجاز 

منعش عقاري..

املنطق    : عن6ان املقر االجتماعي 

 158 رقم  غانم  س دي  ايصناع   

 BIS 2 - 7و  ايطابق األحل مكتب رقم 

6و00  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د بن حّم6 حسن  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د بن حّم6 حسن عن6انه)ا) 

أحبال  مدخل  س تي  ك6يف  اقام  

مراكش  ايثاني  ايطابق  012و16 

6و00  مراكش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د بن حّم6 حسن  عن6انه)ا) 

أحبال  مدخل  س تي  ك6يف  اقام  

مراكش  ايثاني  ايطابق  012و16 

6و00  مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 16و5و1.

 11I

Outougane

إمردال لالشغال
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

Outougane

 Dr ait massaoud ait ouallal

zagora ، 47900، Zagora Maroc

إمردال يالشغال شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار الت 

مسع6د الت حالل زاك6رة - 7900  

زاك6رة املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

889و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   12

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

اإلقتضاء بمختصر تسم تها : إمردال 

يالشغال.

اشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء. ح كل ما لتعلق به بشكل عام.

: دحار الت  عن6ان املقر االجتماعي 

  7900  - مسع6د الت حالل زاك6رة 

زاك6رة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

 100   : عالل  مصطفى  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
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ايس د مصطفى عالل عن6انه)ا) 
زاك6رة  حالل  الت  مسع6د  الت  دحار 

7900  زاك6رة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د مصطفى عالل عن6انه)ا) 
زاك6رة  حالل  الت  مسع6د  الت  دحار 

7900  زاك6رة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  االبتدائ   بزاك6رة  

2022 تحت رقم 167.

 12I

FIDUCIAIRE ABDA

ديا طراد
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE ABDA
 N°12 BD BORDEAUX QU

 HOPITAL SAFI SAFI، 46000،
SAFI MAROC

دلا طراد شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ت6طين يذا 
مكتب فدس ار عبدة رقم 12 شارع 

ب6ردح حي املستشفى أسفي - 6000  
أسفي املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و1166

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 أبريل   1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
دلا   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

طراد.
أعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مختلف  ح ايبناء.

ت6طين   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 12 رقم  عبدة  فدس ار  مكتب  يذا 
 - أسفي  املستشفى  ب6ردح حي  شارع 

6000  أسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايدلاني  زهير  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
  2 ايس د زهير ايدلاني عن6انه)ا) 
أسفي  ايك6رس  حي  ايدرقاحي  زنق  

6000  أسفي املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
  2 ايس د زهير ايدلاني عن6انه)ا) 
أسفي  ايك6رس  حي  ايدرقاحي  زنق  

6000  أسفي املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  بتاريخ  0  بآسفي   االبتدائ   

2021 تحت رقم -.

Iو1 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

TAMIM PESCA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 
صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب
TAMIM PESCA شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
 0 شارع حمان ايفط6اكي رقم و0 - 

000و7 ايداخل  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
21797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMIM PESCA

تجارة   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

األسماك با ذمل .

باالستيراد  لق6م  أسماك  تاجر   -

حايتصدلر ؛

- تس6يق جم ع منتجات املأك6الت 

حمعا ذتها  حتجم دها  ايبحري  

حتصدلرها ؛.

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ايفط6اكي  حمان  شارع  املسيرة  0 

رقم و0 - 000و7 ايداخل  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د  حسن اخشت ف :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

اخشت ف  ايس د  حسن 

59 مكرر  عن6انه)ا) حي ايغفران رقم 

000و7 ايداخل  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

اخشت ف  ايس د  حسن 

59 مكرر  عن6انه)ا) حي ايغفران رقم 

000و7 ايداخل  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 07 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 2022/  9.

 1 I

س-اطلس

STE MORITA PROMOTION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

س-اطلس

ايطابق االحل ايحي االداري شارع 

ايطائف رقم 1  ، 000و2، بني مالل 

املغرب

  STE MORITA PROMOTION

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 8و 

حي ايسالم زنق  01 ايطابق ايثاني - 

000و2 بني مالل املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.10117

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 مارس   18 في  املؤرخ 

املصادق  على :

تف6يت ايس د )ة) محمد مصطفى 

800 حص  اجتماع   من  بن جل6ن 

ايس د  10.000 حص  يفائدة   أصل 

18 مارس  )ة) قاسم ايدن احي بتاريخ 

.2022

بناني  غ ث   )ة)  ايس د  تف6يت 

من  اجتماع    حص    800 ضخام  

ايس د  10.000 حص  يفائدة   أصل 

18 مارس  )ة) قاسم ايدن احي بتاريخ 

.2022

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

االبتدائ   ببني مالل  بتاريخ 08 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 0 8.

 15I

FIDUGRA

TIOLA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FIDUGRA

شارع محمد ا خامس عمارة امنار 
رقم  2 ايطابق ايثايث انزكان ، 

86150، اكادلر املغرب

TIOLA شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي 

 TEMARISS  م6طن  يدى شرك

CONSULTING بالط6 رقم  0 

ايطابق االحل دار ايريس شارع 29 

فبرالر تايب6رجت اكادلر - 80000 

اكادلر املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

51751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

.TIOLA : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

-إنتاج   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حتس6يق زيت األركان حمشتقاته.

-تاجر املنتجات املحل   حاملنتجات 

ا حرف  .

االستيراد  في  حس ط  أح  -تاجر 

حايتصدلر..

 : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 TEMARISS شرك   يدى  م6طن  

رقم  0  بالط6   CONSULTING

 29 شارع  ايريس  دار  االحل  ايطابق 

 80000  - اكادلر  تايب6رجت  فبرالر 

اكادلر املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 60.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

00و    : املط ع  حف ظ   ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

00و حص     : ايس دة نزه  اي6في 

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة حف ظ  املط ع عن6انه)ا) 
ايعقاد  زنق    1 رقم   2 اش  بل6ك 

اكادلر   80000 اكادلر  ايداخل  

املغرب.

 51 ايس دة نزه  اي6في عن6انه)ا) 

05 شق   0 طريق  اقام  ندى بل6ك 

ايقن طرة سال 11000 سال املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة حف ظ  املط ع عن6انه)ا) 

ايعقاد  زنق    1 رقم   2 اش  بل6ك 

ايداخل  اكادلر 80000 اكادلر املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم  11029.

 16I

ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

DARAMANE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 

صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب

DARAMANE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد ا خايق ط6ريس رقم 89-01 - 

000و7 ايداخل  املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

7وو2.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

رفع  تم   2022 ماي   25 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال 

من  أي  درهم«  »900.000.و 

  .000.000« إلى  درهم«   100.000«

تقدلم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدل  أح ع ن  .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 02 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 967/2022.

 17I

ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

TOP PESCA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 
صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب
TOP PESCA شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي اينهض  

01 رقم 2019 - 000و7 ايداخل  
املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
وو218

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   19
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 TOP  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PESCA
تجارة   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

األسماك با ذمل .
باالستيراد  لق6م  أسماك  تاجر   -

حايتصدلر ؛
حمعا ذ   حتجم د  تس6يق   -
املأك6الت  منتجات  جم ع  حتصدلر 

ايبحري .
- نقل ايبضائع  حساب ايغير..

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
000و7   -  2019 رقم   01 اينهض  

ايداخل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د محمد ايبحراحي  :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايبحراحي   محمد  ايس د  
ا ح اة حي عزيب  زنق    9 عن6انه)ا) 

ايدرعي  6000  اسفي املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايبحراحي   محمد  ايس د  
ا ح اة حي عزيب  زنق    9 عن6انه)ا) 

ايدرعي  6000  اسفي املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  1  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 1028/2022.

 18I

ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE

AL JAZIRA PRIVEE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 

صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE AL

JAZIRA PRIVEE  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايسالم 

-ا- - 000و7 ايداخل  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

11295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2017 ن6نبر  0و 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 ECOLE : اإلقتضاء بمختصر تسم تها
 L’APPRENTI-SAGE AL JAZIRA

. PRIVEE
ايتعل م   -  : غرض ايشرك  بإلجاز 
حايثان6ي  حاالبتدائي  حاإلعداد 

حايثان6ي حما ف6ق ؛
حتشغ ل  حإنشاء  إنشاء   -
املؤسسات ا خاص  يلتعل م حمرحل  
االبتدائي  حايتعل م  املدرس   قبل  ما 

حايثان6ي ؛.
حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايسالم -ا- - 000و7 ايداخل  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د ا حسن بن �سي  
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ا حسن بن �سي  عن6انه)ا) 
�سي  بن  عمارة  رش د  م6الي  حي 

000و7 ايداخل  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ا حسن بن �سي  عن6انه)ا) 
�سي  بن  عمارة  رش د  م6الي  حي 

000و7 ايداخل  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 06 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  
دجنبر 2017 تحت رقم 1008/2022.
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ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE
LEMHIRIZ PRIVEE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 

صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE

LEMHIRIZ PRIVEE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايسالم 

-ا- - 000و7 ايداخل  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و1129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2017 ن6نبر  0و 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 ECOLE : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

 L’APPRENTI-SAGE LEMHIRIZ

.PRIVEE

ايتعل م   -  : غرض ايشرك  بإلجاز 
حايثان6ي  حاالبتدائي  حاإلعداد 

حايثان6ي حما ف6ق ؛

حتشغ ل  حإنشاء  إنشاء   -

املؤسسات ا خاص  يلتعل م حمرحل  

االبتدائي  حايتعل م  املدرس   قبل  ما 

حايثان6ي ؛.

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ايسالم -ا- - 000و7 ايداخل  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د ا حسن بن �سي  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ا حسن بن �سي  عن6انه)ا) 

�سي  بن  عمارة  رش د  م6الي  حي 

000و7 ايداخل  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ا حسن بن �سي  عن6انه)ا) 

�سي  بن  عمارة  رش د  م6الي  حي 

000و7 ايداخل  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 06 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

دجنبر 2017 تحت رقم 1007/2022.
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AZ CONSULTANTS

ZAROUAL FOOD
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

AZ CONSULTANTS

1 1 شارع حسن األحل، ايطابق 

ايرابع ، 20000، ايدارايب ضاء 

املغرب

ZAROUAL FOOD شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 11 

املكتب 5 ايطابق ايثاني زنق  ضال  

ع6ا اكدال - 10010 ايرباط املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و16108

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و1 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAROUAL FOOD

غرض ايشرك  بإلجاز : مطعم.

عن6ان املقر االجتماعي : عمارة 11 

ايطابق ايثاني زنق  ضال    5 املكتب 

ع6ا اكدال - 10010 ايرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : ا99 سن  .

ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:

ايس د زرحال مراد :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  مراد  زرحال  ايس د 

ب  عمارة  حسناء  إقام    8 قطاع 

شارع اينخ ل حي ايرياض   7 ايشق  

10010 ايرباط املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  مراد  زرحال  ايس د 

ب  عمارة  حسناء  إقام    8 قطاع 

شارع اينخ ل حي ايرياض   7 ايشق  

10010 ايرباط املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم و12559.
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RIM FINANCIAL

ASSANI3     الصانع
إعالن متعدد ايقرارات

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 248 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، ايدار 

ايب ضاء املغرب

ايصانع     وASSANI »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: شارع 

االمام ي ث بن6 سعد محل رقم 68 

حي ايقدس س دي ايبرن6�سي  - 

0و206 ايدار ايب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

68765و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

اتخاج  تم   2022 ماي   18 في  املؤرخ 

ايقرارات ايتاي  : 
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قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

من  يلشرك    االجتماعي  املقر  تغ ير 

شارع االمام ي ث بن6 سعد محل رقم 

68 حي ايقدس س دي ايبرن6�سي الى 

276 شارع بن تاشفين ايطابق و ايدار 

ايب ضاء 

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تعدلل ايبند رقم   يلقان6ن االسا�سي 

يلشرك 

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

تحدلث  ايقان6ن االسا�سي يلشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

املقر االجتماعي

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827810.
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Azconsultingmohammedia

JOUCO IMMOBILIER
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

Azconsultingmohammedia

 Chabab c mohammedia Chabab

 c mohammedia، 28999، 273

cite chabab Maroc

JOUCO IMMOBILIER شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املذم6ع  

 N0 27 2 س دي برن6�سي ايدار 

ايب ضاء - 28800 

ايدار ايب ضاء اململك  املغرب  

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5  097

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   09

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JOUCO IMMOBILIER

مباني   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مط6ري ايعقارات.

عن6ان املقر االجتماعي : املذم6ع  

ايدار  برن6�سي  س دي   N0 27  2 

ايب ضاء - 28800 

ايدار ايب ضاء اململك  املغرب  .

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

500 حص     : ايس د مداد طارق 

بق م  50.000 درهم يلحص  .

ايس د خن جر عماد :  500 حص  

بق م  50.000 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د مداد طارق عن6انه)ا) 120 

 7 ايشق   و  زنق  ابن ماج  ايطابق 

املعار 28700  ايدار ايب ضاء املغرب.

عن6انه)ا)  عماد  خن جر  ايس د 

  23-31 ف ال  اي م6ن  مجم6ع  

28700  ايدار ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د مداد طارق عن6انه)ا) 120 

 7 ايشق   و  زنق  ابن ماج  ايطابق 

املعارف ايدار ايب ضاء 28700  ايدار 

ايب ضاء املغرب

عن6انه)ا)  عماد  خن جر  ايس د 

  23-31 ف ال  اي م6ن  مجم6ع  

28700  ايدار ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  2  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 825191.

Iو2 

Audifisc Maroc

 SWISSPORT EXECUTIVE
AVIATION MAROC

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تع ين مسير جدلد يلشرك 

Audifisc Maroc
 Anoual Capital Center Angle Bd
 Abdelmoumen et Bd Anoual,
 Entrée B, N° 8 Casablanca،
20140، Casablanca Maroc
 SWISSPORT EXECUTIVE

AVIATION MAROC  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي    9حي 
مندرحنا 00و س دي معرحف - 
20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

57967و.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تع ين   2022 مارس  0و  املؤرخ في 
ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

ك6فيرتس ج6زيف  كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828077.
 2 I

Audifisc Maroc

 SWISSPORT NORTH AND
FRANCOPHONE AFRICA

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تع ين مسير جدلد يلشرك 

Audifisc Maroc
 Anoual Capital Center Angle Bd
 Abdelmoumen et Bd Anoual,
 Entrée B, N° 8 Casablanca،
20140، Casablanca Maroc
 SWISSPORT NORTH AND
  FRANCOPHONE AFRICA

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 9حي 
مندرحنا 00و س دي معرحف - 
20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

7و277 .
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تع ين   2022 مارس  0و  املؤرخ في 
ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 
كمسير  ج6زيف   دلرك  ك6فيرتس  

حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828076 .

 25I

IFCOF

الشركة العقارية تولويد
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
ايشرك  ايعقاري  ت6ي6يد شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

ايناظ6ر ب6ي6 - 20000 ايب ضاء 
املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

7وو6 5.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي  املؤرخ في  0 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
 20000  - ب6ي6  ايناظ6ر  شارع   52«
»شارع ايقدس  إلى  املغرب«  ايب ضاء 
 -   21 كاي ف6رن ا زاحي  ا اس ح اس 

20000 ايب ضاء  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 97 827.

 26I
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س-اطلس

 STE TAGRART
PROMOTION

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

رفع رأسمال ايشرك 

س-اطلس
ايطابق االحل ايحي االداري شارع 

ايطائف رقم 1  ، 000و2، بني مالل 
املغرب

 STE TAGRART PROMOTION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 

خ الت ايبزازة احالد إيعيش - 000و2 
بني مالل املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و818.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
رفع  تم   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال 
»500.000 درهم« أي من »500.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   ببني مالل  بتاريخ 16 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 892.
 27I

CABINET BOUZIDI

 COMPLEXE TOURISTIQUE
BOUDIL

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

CABINET BOUZIDI
عند مكتب ايب6زيدي ص.ب 125 
ايناظ6ر ، 62000، ايناظ6ر املغرب
 COMPLEXE TOURISTIQUE
BOUDIL  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار حالد 
محمد س6فل   حضرة كبدان  ي6تا 
اركمان ايناظ6ر 62012 ايناظ6ر 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
2 217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPLEXE TOURISTIQUE

. BOUDIL
استغالل   : غرض ايشرك  بإلجاز 
)مطعم مسبح ايعاب  منتجع س احي 
االطفال )                          منعش عقاري.
: دحار حالد  عن6ان املقر االجتماعي 
ي6تا  كبدان   س6فل   حضرة  محمد 
ايناظ6ر   62012 ايناظ6ر  اركمان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د ب6ض ل م م6ن 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 1000  : م م6ن  ب6ض ل  ايس د 

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ب6ض ل م م6ن عن6انه)ا) 
ايناظ6ر   62012 زال6   ايس6ق  حي 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ب6ض ل م م6ن عن6انه)ا) 
ايناظ6ر   62012 زال6   ايس6ق  حي 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 06 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 961.
 28I

IRONPLUS

IRONPLUS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

IRONPLUS
رقم 8 عمارة 8 ايطابق ايثاني تجزئ  

ايسالم اهل يغالم 1 ت6سع  اقام  

ف ب 8 س دي م6من ، 0 206، 

ايدارايب ضاء املغرب

IRONPLUS شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 8 

عمارة 8 ايطابق ايثاني تجزئ  ايسالم 

اهل يغالم 1 ت6سع  اقام  ف ب 8 

س دي م6من - 0 206 ايدارايب ضاء 

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 69 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   06

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IRONPLUS

استيراد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

أجهزة  حت6زيع  تس6يق  ؛  تصدلر  ح 

طب  ؛ ص ان  األجهزة ايطب  .
 8 رقم   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

عمارة 8 ايطابق ايثاني تجزئ  ايسالم 

 8 ت6سع  اقام  ف ب   1 اهل يغالم 

س دي م6من - 0 206 ايدارايب ضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس دة فاطم  عميري 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة فاطم  عميري عن6انه)ا) 

عين   102 رقم   5 زنق   انكريط  حي 

ايشق 70 20 ايدارايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة فاطم  عميري عن6انه)ا) 

عين   102 رقم   5 زنق   انكريط  حي 

ايشق 70 20 ايدارايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و 8280.

 29I

SELECT CONSEIL

GINZA PROMOTION
إعالن متعدد ايقرارات

SELECT CONSEIL

شارع عبد امل6من عمارة21  ايطابق 

ايرابع رقم16 ، 60و20، ايب ضاء 

املغرب

GINZA PROMOTION  »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي:  17 شارع 

زرقط6ني طابق 5 ايدارايب ضاء  - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب .

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

669و20.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

2021 تم اتخاج  10 دجنبر  املؤرخ في 

ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك  

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تجدلد اينظام االسا�سي 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 



12411 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

على  لنص  ايذي   :05 رقم  بند 
االجتماعي  املقر  تح6يل   ماللي: 
زرقط6ني  شارع  من  17  يلشرك  
زنق     6 الى  ايدارايب ضاء    5 طابق 
االخ6ة  شارع زرقط6ني ايدارايب ضاء 
بند رقم -: ايذي لنص على ماللي: 

تجدلد اينظام االسا�سي 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  وو828.

0Iو 

SM PARTNERS

FONCIERE RLS
إعالن متعدد ايقرارات

SM PARTNERS
وو مجم6ع  عرس  يكبير ايطابق 

األر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتداد املعاريف 
maroc 20000، ايدار ايب ضاِء ،
FONCIERE RLS »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: ايدار 
ايب ضاء 92 زنق  جبل أزرحكي، 

ايشق  رقم 5، ايطابق األحل، حي 
ايسالم ايدار ايب ضاء و2020 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
99011و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 16 دجنبر 2021

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
بمبلغ   ايشرك   مال  رأس  في  ايزيادة 
درهم من خالل تح6يل   9,985,000

ايدل6ن
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
امل6افق  على ايس د ا حسين زفاض 

كشريك جدلد
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
استقاي  ايس د مصطفى زفاض من 

مهامه كمسير يلشرك 
قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
تع ين ايس د  حسن زفاض كمسير 

يلشرك .

قرار رقم 5: ايذي لنص على ماللي: 

اعتماد اينظام األسا�سي ا ذدلد

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :7 رقم  بند 

بمبلغ  املال  رأس  تحدلد  تم  ماللي: 

عشرة ماللين حخمس  حثمانين أيف 

حهي  درهم.   (10085.000.00( درهم 

بق م   سهم  أيف  مائ   إلى  مقسم  

مكتتب    ، يلسهم  درهم   (100( مائ  

مدف6ع  يق متها االسم     ، بايكامل 

بما  يلشركاء  حمخصص   ايكامل  

 - حهي:   ، مساهماتهم  مع  لتناسب 

ايس د ا حسين زفاض 20000 حص  

 16000 زفاض  ايسعدل   -ايس دة 

2000و  حص  - ايس د رش د زفاض 

حص  - ايس د  حسن زفاض 2000و 

حص  - شرك  لارزاق 850 حص 

على  لنص  ايذي   :15 رقم  بند 

تم تع  نهم كمسيرلن يلشرك   ماللي: 

- ايس د ا حسين  يفترة غير محدحدة: 
زفاض - ايس د رش د زفاض - ايس د 

 حسن زفاض

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 01 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

فبرالر 2022 تحت رقم 1 8109.

1Iو 

GHIZLANE DOUBLANE

CASTEL BUILDING
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة ايعبدي شارع محمد 

ايسادس ، 000 2، ا ذدلدة املغرب

CASTEL BUILDING شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  سم   

اقام  شهرزاد 1 ايطابق و رقم و1 - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 6997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASTEL BUILDING
 : بإلجاز  ايشرك   غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
سم   اقام  شهرزاد 1 ايطابق و رقم 

و1 - 20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 250   : ايس دة مجدحيين نصحي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة نادل  صدر ايدلن  :  250 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د فؤاد معاحي  :  250 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
 250   : ايس د ن6ر ايدلن حبراحي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
نصحي  مجدحيين  ايس دة 
ايغزالي   االمام  زنق    2 عن6انه)ا) 

000 2 ا ذدلدة املغرب.
ايدلن   صدر  نادل   ايس دة 
  8 رقم  االنديس  تجزئ  عن6انه)ا) 

000 2 ا ذدلدة املغرب.
عن6انه)ا)  معاحي   فؤاد  ايس د 

اسبان ا 000 2 اسبان ا اسبان ا.
حبراحي  ايدلن  ن6ر  ايس د 
تجزئ    08 رقم  بقع   عن6انه)ا) 

االنديس 000 2 ا ذدلدة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  معاحي   فؤاد  ايس د 

اسبان ا 000 2 اسبان ا اسبان ا
حبراحي  ايدلن  ن6ر  ايس د 
تجزئ    08 رقم  بقع   عن6انه)ا) 

االنديس 000 2 ا ذدلدة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  82800.

2Iو 

INFOPLUME

 CENTRE DE

KINESTHERAPIE DETROIT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

INFOPLUME

9 1 شارع محمد ا خامس اقام  

م م6زا 1 رقم 17 ، 90000، طنج  

املغرب

 CENTRE DE KINESTHERAPIE

DETROIT  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي طنج ،11 

شارع املحمدل  ايطابق االحل  رقم 

1 - 90000 طنج   املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.95129

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي   10 في  املؤرخ 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

 CENTRE DE اي6ح د  ايشريك 

KINESTHERAPIE DETROIT   مبلغ 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

شارع  طنج ،11  اإلجتماعي  مقرها 
 -  1 رقم  االحل   ايطابق  املحمدل  

 : ل  نت ج   املغرب  طنج     90000

غ اب اينشاط.

ح حدد مقر ايتصف   ب 11 شارع 
 -  1 رقم  االحل   ايطابق  املحمدل  

90000 طنج  املغرب . 

ح عين:

فق هي ايه6دي ح  هناء   ايس د)ة) 

عن6انه)ا) 11 شارع املحمدل  ايطابق 

2  90000 طنج   املغرب   االحل رقم 

كمصفي )ة) يلشرك .
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حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 
اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 11 شارع 
املحمدل  ايطابق االحل  رقم 1 طنج 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 254923-6041.
Iوو 

INFOPLUME

ENORME SERVICE TRANS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

INFOPLUME
9 1 شارع محمد ا خامس اقام  

م م6زا 1 رقم 17 ، 90000، طنج  
املغرب

   ENORME SERVICE TRANS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر ابن ايعاص ايطابق و رقم 26 - 

90000 طنج  املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.10 659

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تع ين  تم   2022 ماي   19 في  املؤرخ 
ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

ايهن6في عادل كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6036-254918.
I و 

machrhoul notaire

  LES MENUISERIES M›SALLA
SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تف6يت حصص

machrhoul notaire
 casablanca,134BAngle Bd

 ouled ziane et Rue Asswane

 4eme étage appart8
 casablanca,134BAngle Bd ouled

 ziane et Rue Asswane 4eme
étage appart8، 20500، ايدار 

maroc ايب ضاء
 Les menuiseries m›salla  SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 

 حفال  ب6سك6رة ايدار ايب ضاء دحار 
 حفال  ب6سك6رة ايدار ايب ضاء 
27182 ايدار ايب ضاء املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و 511.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   18 في  املؤرخ 

املصادق  على :
كل6في  محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص    980
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    1.000
سل مان ايعقاد بتاريخ 18 ماي 2022.
ايرح م  عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 
10 حص  اجتماع   من أصل  كل6في 
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    1.000
سل مان ايعقاد بتاريخ 18 ماي 2022.
كل6في  سع د  )ة)  ايس د  تف6يت 
10 حص  اجتماع   من أصل 1.000 
سل مان  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

ايعقاد بتاريخ 18 ماي 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827795.
5Iو 

GHIZLANE DOUBLANE

LEH PROMOTION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة ايعبدي شارع محمد 
ايسادس ، 000 2، ا ذدلدة املغرب
LEH PROMOTION شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 67 زنق  

عزيز بالل ايطابق ايثاني رقم و 
املعاريف - 20000 ايدار ايب ضاء

 املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

وو68 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   02

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 LEH  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOTION

 : بإلجاز  ايشرك   غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

 67  : االجتماعي  املقر  عن6ان 
رقم  ايثاني  ايطابق  بالل  عزيز  زنق  

ايدار ايب ضاء   20000  - املعاريف  و 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د ج6اد يشرف :  0 و حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

  : ايراش دي  ايفتاح  عبد  ايس د 

0وو حص  بق م  100 درهم يلحص  

.

0وو    : ايس د حمادي بلعرح�سي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ج6اد يشرف عن6انه)ا) 62 

ا ذدلدة   2 000 ايفردحس  تجزئ  

املغرب.

ايراش دي  ايفتاح  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) حي املسيرة زنق  0و رقم  2  

20000 اي 6سف   املغرب.

بلعرح�سي  حمادي  ايس د 
تجزئ  اركان  الت   29 رقم  عن6انه)ا) 

مل6ل 20000 الت مل6ل املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ج6اد يشرف عن6انه)ا) 62 
ا ذدلدة   2 000 ايفردحس  تجزئ  

املغرب
ايراش دي  ايفتاح  عبد  ايس د 
رقم  0و  زنق   املسيرة  حي  عن6انه)ا) 

 2  20000 اي 6سف   املغرب
بلعرح�سي  حمادي  ايس د 
تجزئ  اركان  الت   29 رقم  عن6انه)ا) 

مل6ل 20000 الت مل6ل املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827818.

6Iو 

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 SOCIÉTÉ BOUKHANCHA
BUSINESS

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنق  ب6رسع د حي ايفتح عمارة بالل 
طابق االحل ايشق   رقم 01 ايع 6ن ، 

70000، ايع 6ن املغرب
 SOCIÉTÉ BOUKHANCHA

BUSINESS شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 
1657 تجزئ  ايع6دة شطر 9 ايطابق 

االر�سي - 70000 ايع 6ن املغرب 
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 17 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ BOUKHANCHA

.BUSINESS
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ايتجارة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حايتصدلر؛  حاالستيراد  ايعام  

في  حايت6ريدات  يلمعدات  ايعمل 

أثاث املكاتب حمستلزمات ايكمب 6تر 

حأجهزة ايكمب 6تر حاألجهزة ايسمع   

تس6يق حت6زيع حتح6يل  ؛  حايبصري  

االستيراد  ا خام  امل6اد   جم ع 

ايتداحل بجم ع أشكايه  ح ايتصدلر، 

 ح استيراد حتصدلر أي مادة؛

شراء  ح  ب ع  ايغ ار؛  قطع  ب ع 

أي  تس6يق  املستعمل ؛  ايس ارات 

حس ل  تداحل؛

ح  س ارة  أي  حتجم ع  تس6يق 

جم ع  حتس6يق  حب ع  شراء  آي ؛ 

ا ح 6ان  ؛  ايثرحة  أعالف  أن6اع 

األبقار  حترب    حاستيراد  حب ع  شراء 

؛  حايدحاجن  حاملاعز  حاإلبل  حاألغنام 

حنقل  حتس6يق  حتصدلر  حب ع  شراء 

ايبحري   املنتجات  حجم ع  األسماك 

ب ع حتس6يق حت6زيع حتمث ل جم ع  ؛ 

ح  ايه6ائ    حاملحركات  ايغ ار  قطع 

اإلكسس6ارآت  ح  ايس ارة  ه اكل 

ايعناصر  حجم ع  ايتشح م  حزي6ت 

أح غيرها  ذم ع عناصر  امل كان ك   

حاملركبات  ايس ارات  حماركات 

أعمال  جم ع  املركب .  أح  ايثابت  

حص ان   ايعذالت  م6ازن   ؛  ايتشابه 

األعمال  كل  ؛  املختلف   املركبات 

املتعلق  بامل كان كا ايعام  حايه6ائ   

إصالحها؛  ح  األخطاء  حاستكشاف 

ايص ان  حاإلصالح حاإلعادة عن طريق 

ايتعق م ايساخن يإلطارات املطاط   

من جم ع األن6اع؛

عمل ات  جم ع  في  املشارك  

االستيراد ح ايتصدلر. ترك ب ححدات 

تصن ع املنس6جات حا ذل6د ؛ أعمال 

حخدمات متن6ع ......
رقم   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

1657 تجزئ  ايع6دة شطر 9 ايطابق 

االر�سي - 70000 ايع 6ن املغرب .

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

محمد   س دي  مفتاح  ايس د 
ايع 6ن    70000 ايع 6ن  عن6انه)ا) 

املغرب.
مفتاح   ملين  محمد  ايس د 
ايع 6ن    70000 ايع 6ن  عن6انه)ا) 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
محمد   س دي  مفتاح  ايس د 
ايع 6ن    70000 ايع 6ن  عن6انه)ا) 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بايع 6ن   االبتدائ   

2022 تحت رقم 59/22 1.
7Iو 

CECOGEL / SARL

PALAIS GALA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
PALAIS GALA شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حجدة، 
طريق ا ذزائر ملك ب كاري كم   
شارع محمد 5 - 60000 حجدة 

املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.166 5

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2007 ماي  1و  في  املؤرخ 

املصادق  على :
اي6هاب  عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 
حص  اجتماع   من  00و  املراك�سي 
)ة)  ايس د  00و حص  يفائدة   أصل 
رش د ايبدحي بتاريخ 29 ماي 2007.

تف6يت ايس د )ة) محمد املراك�سي 
أصل  من  اجتماع    حص   00و 
00و حص  يفائدة  ايس د )ة) رش د 

ايبدحي بتاريخ 29 ماي 2007.

تف6يت ايس د )ة) ك6ثر  املراك�سي 

أصل  من  اجتماع    حص    210
210 حص  يفائدة  ايس د )ة) رش د  

ايبدحي بتاريخ 29 ماي 2007.

ا حم د  عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 

حص  اجتماع   من  00و  املراك�سي 

)ة)  ايس د  00و حص  يفائدة   أصل 
رش د  ايبدحي بتاريخ 29 ماي 2007.

ايرحمان   عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 

 حل6 90و حص  اجتماع   من أصل 
750 حص  يفائدة  ايس د )ة) رش د  

ايبدحي بتاريخ 29 ماي 2007.

ايرحمان  عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 

 حل6 60و حص  اجتماع   من أصل 
750 حص  يفائدة  ايس د )ة) رش د  

ايبدحي بتاريخ 29 ماي 2007.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

مارس  و0  بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2008 تحت رقم 506.

8Iو 

GHIZLANE DOUBLANE

 ROLLAND IRRIGATION
EQUIPEMENT
إعالن متعدد ايقرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة ايعبدي شارع محمد 

ايسادس ، 000 2، ا ذدلدة املغرب

 ROLLAND IRRIGATION

EQUIPEMENT »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: ايحي 

ايصناعي بقع  رقم  216-21 - - 

ا ذدلدة املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.2767

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في و1 ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تع ين ايس د املخل6في محمد مسير 

ثاني يلشرك  ملدة غير محدحدة.

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

 GILBERT ROLLAND تع ين ايس د 

مسير أحل يلشرك  ملدة غير محدحدة 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي  و1:  رقم  بند 

ماللي: تحدلد مسيرلن  ايشرك 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   با ذدلدة  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 2 279.

9Iو 

soubaiconsulting ايسباعى ك6نس لتين

اليمونت اكسيسسوار

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

ايسباعى ك6نس لتين 

soubaiconsulting

شارع محمد ا خامس 105 عمارة 

اسانا ايطابق االحل رقم 1 طنج  ، 

90000، طنج  املغرب

اي م6نت اكسيسس6ار شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ف ص ابن عبد ايعزيز و8  - 90000 

طنج  املغرب.

حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.110585

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل   11 املؤرخ في 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

اي م6نت اكسيسس6ار  مبلغ رأسمايها 

مقرها  حعن6ان  درهم    0.000

عبد  ابن  ف ص  شارع  اإلجتماعي 

طنج  املغرب   90000  - و8   ايعزيز 

نت ج  ل : عدم نشاط ايشرك .

شارع  ب   ايتصف    مقر  حدد  ح 

ف صل ابن عبد ايعزيز رقم و8 طنج   

- 90000 طنج  املغرب. 
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ح عين:
ح  ايكري�سي   عماد   ايس د)ة) 
عبد  ابن  ف ص  شارع  عن6انه)ا) 
املغرب  طنج    90000 و8   ايعزيز 

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
شارع ف صل ابن عبد ايعزيز رقم    :

و8 طنج 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   09 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 5616.
  0I

MARGEST SARL AU

AKI BOBA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

MARGEST SARL AU
272 تجزئ  ايعزحزي  مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب
AKI BOBA   شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل 

بتجزئ  ايعزحزي  رقم  26  مراكش - 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
7و1266

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   20
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 AKI  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  BOBA
: ب ع امل6اد  غرض ايشرك  بإلجاز 

ايغدائ   - االستيراد ح ايتصدلر.
محل   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
بتجزئ  ايعزحزي  رقم  26  مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

  90   : منتصر  ا خايدي  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 510   : ايس دة م6م ن6ف ك ي لى 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ا خايدي منتصر عن6انه)ا)    
مراكش  رقم  26   ايعزحزي   تجزئ  

0000  مراكش املغرب.
ي لى  م6م ن6ف ك  ايس دة 
بيرحش  الكرحند  ج6رجي  عن6انه)ا) 
بيرحش  الكرحند   0000 س6يسرا 

س6يسرا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ا خايدي منتصر عن6انه)ا)   
مراكش  رقم  26   ايعزحزي   تجزئ  

0000  مراكش املغرب
ي لى  م6م ن6ف ك  ايس دة 
بيرحش  الكرحند  ج6رجي  عن6انه)ا) 
بيرحش  الكرحند   0000 س6يسرا 

س6يسرا
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6981و1.
  1I

RIM FINANCIAL

NEXT SKILLS   نكست سكيلز
إعالن متعدد ايقرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، ايدار 
ايب ضاء املغرب

 NEXT SKILLS   نكست سك لز
»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: شارع 

ب6رك6ن زنق  جعفر بن6 حبيب اقام  
املشرق  II ايطابق االحل رقم و  - 

6 و20 ايدار ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
و 528 .

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 02 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
ماللي: امل6افق  على تف6يت 50 حص  
من  درهم   100 فئ   من  اجتماع   
الى  صابري  خدلج   ايس دة  طرف 

ايس دة ام ن  صابري
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
امل6افق  على مسيرة مشارك  جدلدة 

ام ن  صابري
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
من  يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تغ ير 
الى  شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
شرك   جات املسؤحي   املحدحدة جات 

ايشريك  اي6ح دة 
قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

تحدلث ايقان6ن األسا�سي يلشرك 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

شكل ايشرك 
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 

ايرسمال االجتماعي
بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 

ا حصص االجتماع  
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828252.
  2I

RIM FINANCIAL

F3 Elec
إعالن متعدد ايقرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، ايدار 
ايب ضاء املغرب

F3 Elec  »شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 2وو شارع 
ابراه م ايرحداني ايطابق ايثاني رقم 
12 املعاريف - 1و 20 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
. 96581

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 06 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

ا حل املسبق يلشرك  
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
تع ين ايس د رش د بن مايس مصف ا 

يلشرك 
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
شارع  2وو  تحدلد مقر ايتصف   في 
ابراه م ايرحداني ايطابق ايثاني رقم 

12 املعاريف ايدار ايب ضاء 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :25 رقم  بند 

ماللي: حل ايشرك 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828250.

Iو  

CRB CONSEIL

 OUIFAK EXPERTISE
COMPTABLE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

رفع رأسمال ايشرك 

CRB CONSEIL
حي ايهناء شارع ابن سينا رقم  21 ، 

20280، ايدار ايب ضاء املغرب
 OUIFAK EXPERTISE

COMPTABLE شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 7  
اقام  حسام ، زق  جرس ف ،شارع 

م6الي ل6سف ايدار ايب ضاء املغرب  
- 20000 ايدار ايب ضاء  املغرب .

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و5891 .
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اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2022 ماي   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال 
 10.000« أي من  درهم«   150.000«
عن  درهم«   160.000« إلى  درهم« 
دل6ن  مع  مقاص   إجراء    : طريق 
ايشرك  املحددة املقدار ح املستحق .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و82779.
   I

مكتب املحاسب 

PNEUMATIQUE HACHI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

مكتب املحاسب 
شارع عبد ا خايق ايطريس رقم 21 
ايطابق ايثايث ، 62000، ايناظ6ر 

املغرب
PNEUMATIQUE HACHI شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  هن6 
سل6ان - 62702 ايناظ6ر املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
2 275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   10
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PNEUMATIQUE HACHI
1)ب ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حاصالح ايعذالت
2) امل6ازن .

تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
هن6 سل6ان - 62702 ايناظ6ر املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كايتالي:

ايس د خايد ها�سي :  1.000 حص  
بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د خايد ها�سي : 1000 بق م  
100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د خايد ها�سي عن6انه)ا) دحار 
 62550 بني حك ل  اقدحرا  ح6يس   

ايناظ6ر املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د خايد ها�سي عن6انه)ا) دحار 
 62550 بني حك ل  اقدحرا  ح6يس   

ايناظ6ر املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 16 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1251.
  5I

CRB CONSEIL

 OUIFAK EXPERTISE
COMPTABLE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

CRB CONSEIL
حي ايهناء شارع ابن سينا رقم  21 ، 

20280، ايدار ايب ضاء املغرب
 OUIFAK EXPERTISE

COMPTABLE شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 7  
اقام  حسام ، زق  جرس ف ،شارع 

م6الي ل6سف ايدار ايب ضاء املغرب  
- 20000  ايدار ايب ضاء املغرب .
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و5891 .

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تح6يل   تم    2022 ماي   26 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

»رقم 7  اقام  حسام ، زق  جرس ف 
،شارع م6الي ل6سف ايدار ايب ضاء 
ايب ضاء  ايدار    20000  - املغرب  
تحت  ايطابق   ،195« إلى   « املغرب 
شارع ب6ردح  اقام  اسام ،   ، ار�سي 
ايدار    20000  - ايب ضاء  ايدار 

ايب ضاء  املغرب ».
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و82779.
  6I

م6رحك6 ك6مبت6نس اكاحنت

رياد أورينتال جلوري
عقد تس ير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعن6ي6ن)
عقد تس ير حر ألصل تجاري

رياد أحرينتال جل6ري 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
بشاحي   أعطى   2022 ل6ن 6   08 قي 
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك     2
جات  شريك حاحد املسذل بايسذل 
ايتجاري   باملحكم   1 9و8  ايتجاري 
يألصل  ا حر  ايتس ير  حق  بمراكش 
ايتجاري ايكائن ب دار ك الي املدلن  
ايزاحي  ايعباس   درب س دي ب6ن6اال 
املغرب  مراكش    0000  - 1و   رقم 
شرك   ه6سبتاي تي   كيش  يفائدة 
5 سن   جات مسؤحي   محدحدة  ملدة 
تبتدئ من 01 غشت 2022 ح تنتهي في 
2027 مقابل مبلغ شهري  ل6ي 6ز  1و 

ق مته 55.000 درهم.
  7I

F.M CONSULTING

صوما أنفيست
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
ت6س ع نشاط ايشرك  

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC

ص6ما أنفيست شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها االجتماعي كمال بارك 

سنتر، عمارة أ« رقم 20 ، ايطابق 

ايرابع، تقاطع شارع ايراش دي مع 

شارع ايزرقت6ني - 28810 املحمدل  

املغرب.

ت6س ع نشاط ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

7و257.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 ل6ن 6   06 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  ايتاي    األنشط   إضاف  

ايشرك  ا حالي :

تقدلم ايطعام ، تحضير اي6جبات 

ايب ع ايف6ري ، االستالم   ، املطب6خ  

، ايت6ص ل يلمنازل ، ب ع املشرحبات ؛

- شراء حب ع أي م6اد غذائ   خام 

أح جاهزة حكذيك أي مشرحب ؛

هي:  تنظ ًما  األكثر  األحداث   -

 ، املعارض  ايتجاري ،  املعارض 

 ، املفت6ح   األلام   ، االفتتاح ات 

ا حفالت امل6س ق   ، األحداث داخل 

األيعاب   ، ايشرك   ندحات   ، املتجر 

حفالت   ، ا ح6افز  ألام   ، األحملب   

حايفعاي ات  األحداث   ، ايشرك  

ايرياض   ، االجتماعات ايعام  ، ع د 

ايثقاف    ، مهرجانات ايقري    ، امل الد 

 ، ايتعم د   ، أع اد امل الد   ، األحداث 

بار م تزفه ، االحتفاالت ايعائل   ، أح 

حتى حفالت ايزفاف ؛

تنظ م أي حدث عام أح خاص   -

أح تجم عي مثل ايعرحض حا حفالت 

حاملؤتمرات  حاألحزاب  امل6س ق   

حايندحات

يلحفالت  ايطعام  تقدلم   -

حاملناسبات حاالحتفاالت ؛

حتس6يق  حتجارة  حب ع  شراء   -

جم ع األصناف حاملنتجات حامللحقات 

املتعلق  بايغرض املؤس�سي يلشرك ..

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1205.

  8I
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H.A ACCOUNTING GROUP

دار السلحفاء ) رياض هيكو)
فسخ عقد تس ير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعن6ي6ن)

فسخ عقد تس ير حر ألصل تجاري
دار ايسلحفاء ) رياض ه ك6)

بمقت�سى  ا ذمع ايعام االستثنائي 
يشرك  دار ايسلحفاء ) رياض ه ك6) 
ايكائن مقرها االجتماعي ب : وو درب 
مراكش      0000  - مراكش   دمنات  
 2015 غشت  في  2  املؤرخ  املغرب 

تقرر ماللي:
فسخ عقد ايتس ير ا حر يألصل   
وو درب دمنات    : ايتجاري ايكائن ب 
مراكش    0000  - مراكش  ايقصب  
املغرب ، امل6قع من طرف شرك  دار 
بصفتها   : ه ك6)  رياض   ( ايسلحفاء 
شرك   ح  ايتجاري  يألصل  مايك  
ايشرك  اب دحت املتمتل  في ايس دة 
مسيرة  بصفتها  ب6مبل د  يين  ماري 

حرة.

  9I

Chtita ayyoub

JUST FOR YOU CAR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

Chtita ayyoub
 hay saada ain taoujdate ، 16
51100، Ain taoujdate Maroc

JUST FOR YOU CAR  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل 

بايطابق األر�سي رقم 22 زنق  أمكال 
نرجس أ  - 0070و فاس املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.67171
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2022 ماي  في  2  املؤرخ 
حافي  ايس د)ة)  يلشرك   مسير جدلد 

عمر كمسير حح د
تبعا إلقاي  مسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 195و.

 50I

CABINET CONIF SARL AU

LA CANTINA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

CABINET CONIF SARL AU
 LOT WAFFA N°244 ، 28810،
MOHAMMEDIA MAROC
LA CANTINA شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )
 Aحعن6ان مقرها اإلجتماعي و

ايك6رنيش دحر املحمدل  - 28810 
املحمدل  املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و898.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ل6ن 6  و1  املؤرخ في 
 LA شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
 20.000 مبلغ رأسمايها    CANTINA
 Aو درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي 
 28810  - املحمدل   دحر  ايك6رنيش 
املحمدل  املغرب نت ج  ل : ايتشط ب 

اينهائي يلشرك .
 Aو ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
 28810  - املحمدل   دحر  ايك6رنيش 

املحمدل  املغرب. 
ح عين:

ح  انجل ني  داني ل    ايس د)ة) 
شق   طابق    احه  درج  عن6انه)ا) 
املحمدل    28800 فضاي   مركز   8

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1206.

 51I

COFIJUCE

EL BOUTI MAJID
إعالن متعدد ايقرارات

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

EL BOUTI MAJID  »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: 71, شارع 
بئر انزران املعاريف - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
58571و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 29 أبريل 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

استقاي  املسير ايس د ايب6تي ماجد
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي  و :  رقم  بند 
ايشرك   ايقان6ني  املمثل  ماللي: 
ايس دلن نع6م لاسين ح باجي سف ان

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 72 827.
 52I

STE FACILITY.CASH 

شركة التداوي لتعليم السياقة
إعالن متعدد ايقرارات

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

شرك  ايتداحي يتعل م ايس اق   
»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: شارع عبد 
ايكريم ا خطابي حي اينكد ، ايطابق 
ايثاني جرس ف - - جرس ف املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
.1211

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 10 مارس 2020

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي:  
كامل  حصص  ب ع  قرار  لتضمن 
تداحي  ح  ايناصري محمد  ايس دان: 
يفائدة ايس دان:  عبد ا حف ظ       
كط6ش  ح  ا ذل ل  عبد  ايناصري 

محسن
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي:  
عبد  ايناصري  ايس دان:  تع ين 
ا ذل ل ح كط6ش محسن كمسيرلن 

يلشرك  
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي:  
كامل  حصص  ب ع  قرار  لتضمن 
تداحي  ح  ايناصري محمد  ايس دان: 

عبد ا حف ظ  
على  لنص  ايذي   :12 رقم  بند 
ماللي:  تع ين ايس دان: ايناصري عبد 
ا ذل ل ح كط6ش محسن كمسيرلن 

يلشرك  
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بجرس ف  بتاريخ 12 ن6نبر 

2020 تحت رقم 916.

Iو5 

FOUZMEDIA

STE MIDBAT  SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE MIDBAT  SARL AU شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
م6الي عبدايعزيز إقام  م6الي 

عبدايعزيز ايرقم   ايقن طرة 000 1 
ايقن طرة املغرب
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تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

65725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIDBAT  SARL AU

: مقاحل في  غرض ايشرك  بإلجاز 

األشغال املختلف  حأشغال ايبناء.

 59  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

شارع م6الي عبدايعزيز إقام  م6الي 

عبدايعزيز ايرقم   ايقن طرة 000 1 

ايقن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  رش د   حدحت  ايس د 

ايثاني  ايطابق   11 عمارة  و  األمل 

ايشق  1 000 1 ايقن طرة املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  رش د   حدحت  ايس د 

ايثاني  ايطابق   11 عمارة  و  األمل 

ايشق  1 000 1 ايقن طرة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم -.

 5 I

G.MAO.CCF

STE LIVOTEC
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE LIVOTEC شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
قطع   80 تجزئ   ألت  ايسقاط6  
2 فاس رقم 11 قطع   80 تجزئ   

ألت  ايسقاط6  2 فاس 0000و فاس 
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و7279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   10
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIVOTEC
: مقاحل في  غرض ايشرك  بإلجاز 
األشغال املختلف  ح ايبناء+مقاحل في 

األشغال ايتزلين ا حدائق ح ايش6ارع.
 11 رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 
قطع   80 تجزئ   ألت  ايسقاط6  2 
فاس رقم 11 قطع   80 تجزئ   ألت  
فاس  0000و  فاس   2 ايسقاط6  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ب6زيد  الت   ل6سف   ايس د 
رقم    0 حي ا ذدلد زنق   عن6انه)ا) 

10 طنج  90000 طنج  املغرب.

ايس دة ناج   قندح�سي عن6انه)ا) 
ايحي ا ذدلد زنق  0  رقم 10 طنج  

90000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ناج   قندح�سي عن6انه)ا) 
ايحي ا ذدلد زنق  0  رقم 10 طنج  

90000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و0  بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2927/22.
 55I

PUSH CENTER

DO MAURE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
DO MAURE شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الم ل زحال زنق  ريت ل ايطابق 11 
ايشق  29 ايدار ايب ضاء ايدار 
ايب ضاء 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 25 65

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ل6ن 6  و0  املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د DO MAURE  مبلغ 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
زحال  الم ل  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
 29 ايشق    11 ايطابق  ريت ل  زنق  
 20000 ايدار ايب ضاء ايدار ايب ضاء 
 : ل  نت ج   املغرب  ايب ضاء  ايدار 

تداع ات اقتصادل .
شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
 11 ايطابق  ريت ل  زنق   زحال  الم ل 
ايدار  ايب ضاء  ايدار   29 ايشق  
ايب ضاء  ايدار   20000 ايب ضاء 

املغرب. 

ح عين:
ملدن  بن  علي   محمد  ايس د)ة) 
 11 ايرحم  م س  بارك  ح عن6انه)ا) 
عمارة 5 شق  8 ايرحم  2 دار ب6عزة 
ايدار   20000 ايب ضاء  اين6اصر 
ايب ضاء املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
املخابرة حمحل تبل غ ايعق6د حاي6ثائق 

املتعلق  بايتصف   : -
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827669.

 56I

االتقان يلحسابات

NAYRO PROMO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

االتقان يلحسابات
2 1 شارع مراكش ايطابق ايثاني 
رقم 5 ، 62000، ايناظ6ر املغرب
NAYRO PROMO شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

املنار رقم 80 قلع   سل6ان ايناض6ر 
- 62702 ايناض6ر املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
2 257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر   06
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAYRO PROMO
اإلنعاش   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايعقاري.
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
80 قلع   سل6ان ايناض6ر  املنار رقم 

- 62702 ايناض6ر املغرب.
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أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 500   : ايس د عبد ا ذل ل عم6 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ايس د عبد ا حك م عم6 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د عبد ا ذل ل عم6 عن6انه)ا) 
إسبان ا 28010 أمليرلا إسبان ا.

ايس د عبد ا حك م عم6 عن6انه)ا) 
إسبان ا 28010 أمليرلا إسبان ا.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د عبد ا ذل ل عم6 عن6انه)ا) 
إسبان ا 28010 أمليرلا إسبان ا

ايس د عبد ا حك م عم6 عن6انه)ا) 
إسبان ا 28010 أمليرلا إسبان ا

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 10 مارس 

2022 تحت رقم 02 .
 57I

COFIJUCE

EL BOUTI MAJID
إعالن متعدد ايقرارات

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

EL BOUTI MAJID  »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: 71, شارع 
بئر انزران املعاريف  - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
58571و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في و0 مارس 2021

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
ماللي: املصادق  على تف6يت حصص 

ايشرك  من ايس د ايب6تي ماجد الى 
ايس دلن نع6م لاسين ح باجي سف ان

على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 
 : ماللي: تع ين مسيرلن جدد يلشرك  
ايس دلن نع6م لاسين ح باجي سف ان

على  لنص  ايذي  و:  رقم  قرار 
املصادق  على مالئم  اينظام  ماللي: 

االسا�سي يلشرك 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

عرض ايشكل ايقان6ني ا ذدلد
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
10000 درهم  لبلغ  رأسمال ايشرك  
ايس د نع6م   : مقسم على ايشريكين 
باجي  ايس د  ح  درهم    5000 لاسين 

سف ان 5000 درهم
بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 
 100 من  ايشرك   رأسمال  لتك6ن 
 50 لاسين    نع6م  :ايس د  حص  
 50 باجي سف ان    ايس د  ح  حص . 

حص 
على  لنص  ايذي  و :  رقم  بند 
 : يلشرك   ايقان6ني  املمـثل  ماللي: 
باجي  ايس د  ح  لاسين  نع6م  ايس د 

سف ان
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  0  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

لنالر 2022 تحت رقم 807176.

 58I

ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

PESCADOS Y LOGISTICA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 
صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب
PESCADOS Y LOGISTICA شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي املنطق  

ايصناع   ت6س ع  رقم 69 - 000و7 
ايداخل  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5و218

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PESCADOS Y LOGISTICA
تجارة   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

األسماك با ذمل .
باالستيراد  لق6م  أسماك  تاجر   -

حايتصدلر ؛
- مايك سف ن  ص د ؛

ايص د  ق6ارب  حإدارة  تشغ ل   -
املنتجات  حص ان   ايتجهيز  حمصانع 
على حصص  حاالستح6اج  ايسمك   
في جم ع ايصناعات املماثل  أح جات 

ايصل  ؛.
املنطق    : عن6ان املقر االجتماعي 
ايصناع   ت6س ع  رقم 69 - 000و7 

ايداخل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : طنجي  ابراه م  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
500 حص     : ايس د طاهر املدرج 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  طنجي  ابراه م  ايس د 

اسبان ا 28010 - اسبان ا.
عن6انه)ا)  املدرج  طاهر  ايس د 
شق   عمارة  1   2 اقام  اكادلر باي 

201 ف6نتي 70000 اكادلر املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  طنجي  ابراه م  ايس د 

اسبان ا 28010 - اسبان ا

عن6انه)ا)  املدرج  طاهر  ايس د 
شق   عمارة  1   2 اقام  اكادلر باي 

201 ف6نتي 70000 اكادلر املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 1029.
 59I

مكتب محاسب 

 STE AL ADARISSA ISKANE
SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حل شرك 

مكتب محاسب 
عمارة 1  شق  2 زنق  عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 ايرش دل  ،  5200، 

ايرش دل  املغرب
 STE AL ADARISSA ISKANE SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
خايد ابن  اي6ي د زنق  01 رقم 6 

حي ا حمري ارف6د - 52200  ارف6د 
املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.5111
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ل6ن 6   02 املؤرخ في 
 STE شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
AL ADARISSA ISKANE SARL  مبلغ 
حعن6ان  درهم   500.000 رأسمايها 
ابن   خايد  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
ا حمري  حي   6 رقم   01 اي6ي د زنق  
ارف6د - 52200  ارف6د املغرب نت ج  

ل : االزم .
شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
 6 رقم   01 زنق   اي6ي د  ابن   خايد 
ارف6د    52200  - حي ا حمري ارف6د 

املغرب. 
ح عين:

ح  دري�سي  سف ان   ايس د)ة) 
اي6ي د  ابن   خايد  شارع  عن6انه)ا) 
ارف6د  ا حمري  حي   6 رقم   01 زنق  
)ة)  كمصفي  املغرب  ارف6د   52200

يلشرك .
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حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  

محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 

املخابرة حمحل تبل غ ايعق6د ح اي6ثائق 

املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 08 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 2022/ 5و.

 60I

مكتب محاسب 

STE NEW TRAVAUX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

مكتب محاسب 

عمارة 1  شق  2 زنق  عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 ايرش دل  ،  5200، 

ايرش دل  املغرب

STE NEW TRAVAUX  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

املطاهرة ايريصاني - 50 52 

ايريصاني املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.2022/9967

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 ل6ن 6   02 في  املؤرخ 

جات مسؤحي   محدحدة  حل شرك  

 STE NEW اي6ح د  ايشريك  جات 

TRAVAUX   مبلغ رأسمايها 100.000 

اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان  درهم 

 52 50  - ايريصاني  املطاهرة  قصر 

ايريصاني املغرب نت ج  ل : االفالس.

قصر  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

 52 50  - ايريصاني  املطاهرة 

ايريصاني املغرب. 

ح عين:

ح  ايشفعي  علي   ايس د)ة) 

ايريصاني  املطاهرة  قصر  عن6انه)ا) 

كمصفي  املغرب  ايريصاني   52 50

)ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 07 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 52/2022و.

 61I

مكتب محاسب 

SKY DATTES SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

مكتب محاسب 
عمارة 1  شق  2 زنق  عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 ايرش دل  ،  5200، 

ايرش دل  املغرب
SKY DATTES SARL  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

مسكي مدغرة ايرش دل  - 52000 
ايرش دل  املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.15929

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6   02 في  املؤرخ 

املصادق  على :
هللا   عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 
باحدحي 1.000 حص  اجتماع   من 
أصل 1.000 حص  يفائدة  ايس د )ة)  
02 ل6ن 6  عبد ا حق  ا ح6ري بتاريخ 

.2022
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
و1  بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 58/2022و.

 62I

مكتب محاسب 

EL OUADGHIRIYONE SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

مكتب محاسب 
عمارة 1  شق  2 زنق  عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 ايرش دل  ،  5200، 

ايرش دل  املغرب

 EL OUADGHIRIYONE SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

تب6سامت ايريصاني - 50 52 

ايريصاني املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و229.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 ل6ن 6   06 في  املؤرخ 

املصادق  على :

هللا  عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 

من  اجتماع    حص    500 حدغيري 

ايس د  يفائدة   حص    1.000 أصل 

)ة) مصطفى حدغيري بتاريخ 06 ل6ن 6 

.2022

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

بتاريخ  1  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 61/2022و.

Iو6 

مكتب محاسب 

AZERTCON SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

مكتب محاسب 

عمارة 1  شق  2 زنق  عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 ايرش دل  ،  5200، 

ايرش دل  املغرب

AZERTCON SARL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر احالد 

ايشرقي فزنا عرب ايصباح  - و5222 

ا ذرف املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1و160

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   02

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZERTCON SARL
االشغال   : غرض ايشرك  بإلجاز 

املختلف .
عن6ان املقر االجتماعي : قصر احالد 
ايشرقي فزنا عرب ايصباح  - و5222 

ا ذرف املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 500.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 2.500   : ايس د محمد اعل 6ي  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 2.500   : ايس د حسن اعل 6ي  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايس د محمد اعل 6ي  
محمد  شارع  و2  ايزنق   6و  رقم 
ا ذرف  و5222  ا ذرف  ا خامس 

املغرب.
عن6انه)ا)  اعل 6ي  حسن  ايس د 
هللا  عبد  بن  عالل  شارع   119 رقم 

ا ذرف و5222 ا ذرف املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايس د محمد اعل 6ي  
محمد  شارع  و2  ايزنق   6و  رقم 
ا ذرف  و5222  ا ذرف  ا خامس 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 755/2022.

 6 I

bemultico  6ب م6يت ك

 COMPANY LOUKILI«
     GOOD DISTRIBUTION«

SIGLE : CLGD
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

bemultico  6ب م6يت ك
رقم 106 شق  رقم 01 ايزيت6ن 

املعرك  -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس
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 COMPANY LOUKILI GOOD«
 DISTRIBUTION«     SIGLE :
CLGD  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل في 
تجزئ  املنتزه ايشطر 01 ا ذناح 01  

رقم 69 مجاط مكناس - 50000 
مكناس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
56519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   05
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPANY LOUKILI GOOD«
.DISTRIBUTION«     SIGLE : CLGD
ايتغدل    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايعام  
اقل  ايغير  ايبضائع  حساب  نقل 

من 5.و طن
بائع م6اد ايتنظ ف .

محل في   : عن6ان املقر االجتماعي 
  01 ا ذناح   01 تجزئ  املنتزه ايشطر 
 50000  - مكناس  مجاط   69 رقم 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : هشام  اي6ك لي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)   هشام  اي6ك لي  ايس د 
ا ذناح   01 ايشطر  املنتزه  تجزئ  
 50000 69 مجاط مكناس  رقم    01

مكناس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)   هشام  اي6ك لي  ايس د 
ا ذناح   01 ايشطر  املنتزه  تجزئ  
 50000 69 مجاط مكناس  رقم    01

مكناس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2وو2.
 65I

STE FACILITY.CASH 

 STE TRANS AL
BOUAARFAOUI SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE TRANS AL BOUAARFAOUI
SARL AU  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  ملك 

حادي 51 عمارة امل6حدلن ايطابق 
األحل زاحي  شارع عالل بن عبد هللا 
حشارع االتحاد - جرس ف - 5100و 

جرس ف املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
15و2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   22
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TRANS AL BOUAARFAOUI

. SARL AU

نقل   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 
 ، دحي ا  ح  حطن ا  يلغير  ايبضائع 

ايتفاحض ، استيراد حتصدلر .
ملك    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطابق  امل6حدلن  عمارة   51 حادي 
األحل زاحي  شارع عالل بن عبد هللا 
5100و   - - جرس ف  حشارع االتحاد 

جرس ف املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د كريم الت ايش خ  :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د كريم الت ايش خ  عن6انه)ا) 
جرس ف  ا ذن6بي  ايش6بير   حي 

5100و جرس ف املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د كريم الت ايش خ  عن6انه)ا) 
جرس ف  ا ذن6بي  ايش6بير   حي 

5100و جرس ف املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و2 ماي  االبتدائ   بجرس ف  بتاريخ 

2022 تحت رقم 21و1.
 66I

STE ZIZ COMPTA

 STE AYOUBI SAHRAOUI
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حل شرك 

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE AYOUBI SAHRAOUI SARL
AU شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ايشريك اي6ح د)في ط6ر 
ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر بني 
محالي  مدغرة ايرشدل  - 52000 

ايرش دل  املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.1  07
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
 STE AYOUBI اي6ح د  ايشريك 
مبلغ    SAHRAOUI SARL AU
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
محالي   بني  قصر  اإلجتماعي  مقرها 
52000 ايرش دل    - مدغرة ايرشدل  
انعدام ا خدامات   : املغرب نت ج  ل 

يم تعمل مند تاسيسها.
ح حدد مقر ايتصف   ب قصر بني 
 52000  - ايرشدل   مدغرة  محالي  

ايرش دل  املغرب. 
ح عين:

ح  علي  الت  احمد   ايس د)ة)  
عن6انه)ا) رقم 90 تجزئ  مستقبل زيز 
ايرش دل  املغرب   52000 ايرش دل  

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 06 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 51و.

 67I

STE FACILITY.CASH 

STE IBDAA MARBRE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

STE IBDAA MARBRE  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 

س دي بن جعفر ه6ارة احالد رح6 

جلرس ف - 5100و جرس ف 

املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

9و22.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تح6يل   تم    2022 ماي   17 املؤرخ في 

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

احالد  ه6ارة  بن جعفر  »دحار س دي 
جرس ف  5100و   - جلرس ف  رح6 

حرش    1 جلبير  »ملك  إلى  املغرب« 

 - جرس ف  رح6  احالد  ه6ارة  كامبير 

5100و جرس ف  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بجرس ف  بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 0 و1.

 68I

ائتمان   ب6عرف 

STE SAKHA AGRI
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ائتمان   ب6عرف 
رقم9  زنق  ايدار ايب ضاء ب6عرف  

ب6عرف ، 61200، ب6عرف  املغرب

STE SAKHA AGRI شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي بنت 

خطاب - 61152 ب6عنان املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAKHA AGRI

-اشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
املختلف -  االشغال  جم ع  ح  ايبناء 
اشغال ايفالح  ح تس ير االستغالي ات 
ا خدمات  جم ع  تقدلم  ح  ايزراع   

ايفالح  . .
حي بنت   : عن6ان املقر االجتماعي 

خطاب - 61152 ب6عنان املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
 60   : خل ف   ايسع دي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
  0   : قدحر  ايسع دي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ايسع دي خل ف  عن6انه)ا) 
بني   61102 قصر باص   بني تاج ت 

تاج ت املغرب.
ايس د ايسع دي قدحر عن6انه)ا) 
بني   61102 قصر باص   بني تاج ت 

تاج ت املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ايسع دي خل ف  عن6انه)ا) 
بني   61102 قصر باص   بني تاج ت 

تاج ت املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  االبتدائ   بفج ج  

2022 تحت رقم 80/2022.
 69I

ائتمان   ب6عرف 

 STE GROUPE SCOLAIRE
ALJADID SCHOOL PRIVE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ائتمان   ب6عرف 
رقم9  زنق  ايدار ايب ضاء ب6عرف  
ب6عرف ، 61200، ب6عرف  املغرب

 STE GROUPE SCOLAIRE
ALJADID SCHOOL PRIVE شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 9  
شارع محمد ا خامس - 61200 

ب6عرف  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1087

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   20
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE SCOLAIRE ALJADID

.SCHOOL PRIVE
استغالل   : غرض ايشرك  بإلجاز 
ح تس ير مؤسس  خص6ص   يلتعل م 

ايثناحي.
رقم   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 61200  - شارع محمد ا خامس    9

ب6عرف  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عالل محمد :  200 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
 200   : ايس د عالل عبد ايعزيز 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حص    200   : ايس د عالل منير 

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة بادحري منى :  200 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
 200   : مرحة  بادحري  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  محمد  عالل  ايس د 
 61200 ايعربي  املغرب  حي   1 9

ب6عرف  املغرب.
ايس د عاليعبد ايعزيز عن6انه)ا) 
 61200 اي6حدة  حي  مكرر   157

ب6عرف  املغرب.
7و  عن6انه)ا)  منير  عالل  ايس د 
زنق   مكناس 61200 ب6عرف  املغرب.
عن6انه)ا)  منى  بادحري  ايس دة 
ايه6اري صفرح  املنزه حذر  حي  و5و 

2500  صفرح املغرب.

عن6انه)ا)  مرحة  بادحري  ايس دة 
ايه6اري صفرح  املنزه حذر  حي  و5و 

2500  صفرح املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
7و  عن6انه)ا)  منير  عالل  ايس د 
زنق   مكناس 61200 ب6عرف  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  االبتدائ   بفج ج  

2022 تحت رقم 78/2022.
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JURISMAG SARL

 FS HOTEL MANAGEMENT
MOROCCO SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 FS HOTEL MANAGEMENT
MOROCCO SARL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي نيرش6ر 

بارك، 1100 شارع ايقدس ، س دي 
معرحف   - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.126027

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في و1 شتنبر 2021 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
شارع ايقدس   1100 »نيرش6ر بارك، 
ايدار   20000  - س دي معرحف     ،
»ايطابق األحل  إلى  املغرب«  ايب ضاء 
ف6ر  فندق  من  ايرئي�سي  املبنى  من 
سيزن رحس6ر مراكش، 1 شارع  املنارة 
- مراكش - 0000  مراكش  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و0  بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم و6و6و1.
 71I
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JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

إنشاء فرع تابع يلشرك 

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي املحل  

L1-و08  ، ايطابق األر�سي ، املركز 
ايتجاري ايدار ايب ضاء مارينا 

يلتس6ق ، جماع  س دي بل 6ط - 
20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و2 85و.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر إنشاء  18 ماي  املؤرخ في 
ايتسم    تحت  يلشرك    تابع  فرع  
و،  رقم  املحل  بايعن6ان  ايكائن  ح   -
ايتجاري  املركز  األر�سي،  ايطابق 
مكناس   5000  - مكناس   - أتــقـــداحح 
املغرب ح املسير من طرف ايس د)ة) 

.Keskin MUSTAFA ŞADAN
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 269 82.
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O’GESTION & CONSEIL

VOLEM TECHNOLOGIE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

O›GESTION & CONSEIL
شق  12 ايطابق ايثايث 18 مكرر 
زنق  محمد عبدح إقام  حمزة ، 
OUJDA MAROC ،60000

VOLEM TECHNOLOGIE شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 15 زنق  
جمال ايدلن األفغاني ايطابق األحل 

شق  و - 60000 حجدة املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
8789و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تح6يل   تم    2022 ماي   05 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
األفغاني  ايدلن  جمال  زنق    15«
ايطابق األحل شق  و - 60000 حجدة 
»شارع محمد عبدح رقم  إلى  املغرب« 
 -  5 مكتب  حمزة  إقام   مكرر   18

60000 حجدة  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 890.

Iو7 

HASNAOUIA CONTROLE

SOCIETE REDNESS SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
SOCIETE REDNESS SARL شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي افك  

رقم 66 مكرر س دي قاسم - 16000 
س دي قاسم املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
29175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   20
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE REDNESS SARL
االشغال   : غرض ايشرك  بإلجاز 

املختلف  +ن ك6س+نقل االشخاص.
: حي افك   عن6ان املقر االجتماعي 
رقم 66 مكرر س دي قاسم - 16000 

س دي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د مفدي زمرح :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايعالي  حرش  عبد  ايس د 
س دي  مايك  احالد  حي  عن6انه)ا) 
سل مان  س دي   1 200 سل مان 

املغرب.
حي  ايس د مفدي زمرح عن6انه)ا) 
ايسالم اقام  اينخ ل رقم و1 200 1 

س دي سل مان املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايعالي  حرش  عبد  ايس د 
 1 200 مايك  احالد  حي  عن6انه)ا) 

س دي سل مان املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  االبتدائ   بس دي قاسم  

ماي 2022 تحت رقم 29175.
 7 I

PARTAGE CONSULTING

 PACIFIC HOLDING
OFFSHORE

إعالن متعدد ايقرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع يبنان إقام  لامن  1 ايطابق 

 Tanger ،90000 ، 76 ايسادس رقم
املغرب

 PACIFIC HOLDING OFFSHORE
»شرك   املساهم «

حعن6ان مقرها االجتماعي: و18, 
 Avenue Prince Héritier Centre

NREA Local N°65 - 90000 طنج  
املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.85061
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 19 ل6ن 6 2019
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
بمقدار  املال  رأس  زيادة  ماللي:  
طريق  عن   ، ل6رح   6.000.000.00
 ، جدلد  سهم   600.000 إصدار 
بق م  10 ل6رح يكل سهم ، على أن لتم 
سدادها بايكامل نقًدا أح عن طريق 
مع حج6د   ، تع6يض بعض ايدائنين 
سائل حدفع من قبل املساهمين ضد 
2. الحظ مجلس اإلدارة في   . ايشرك  
اجتماعه املنعقد في 17 ل6ي 6 2019

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
اكتتاب كامل في األسهم ايصادرة عن 

مشترك حاحد ه6 بايفعل مساهم 
على  لنص  ايذي  و:  رقم  قرار 
ماللي: إلفراج عن كامل ق م  األسهم 
مطايبات  طريق  عن  بها  املكتتب 

ايتع6يض
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :7 رقم  بند 
 (7( املادة  ص اغ   ُعديت  ماللي: 
يذيك.   

ً
حفقا ايتنف ذل   ايالئح   من 

، أصبح رأس املال اآلن  نت ج  يذيك 
Euros 6،030،000.00

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
غشت   07 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2019 تحت رقم 79و5.
 75I

NCG EXPERTISE

FERCOM NEGOCE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
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FERCOM NEGOCE  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 61و 
عدم م يقل ع  ألت مل6ل - 0000  

أكادلر املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
1و5 2.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تح6يل   تم    2022 ماي   25 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
61و عدم م يقل ع  ألت مل6ل  »رقم 
»متجر  إلى  أكادلر املغرب«    0000  -
ايكرم  تجزئ   ايسفلي  بايطابق   1
 - عزحزي  مراكش  الفيراي   رقم627  

0000  مراكش  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  االبتدائ   بانزكان  

2022 تحت رقم 1197.
 76I

Audifisc Maroc

IKIDOU GESTION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 »S.A.R.L  » IKIDOU GESTION 
إعالن عن تأسيس شرك  محدحدة 

املسؤحي   
مؤرخ   عرفي  عقد  Iبمقت�سى   -
 2022 ماي    26 في   ايب ضاء  بايدار 
تم حضع ايق6انين ايتنظ م   يشرك  
جات املسؤحي   املحدحدة تت6فر على 

املميزات ايتاي  :
 S.A.R.L  » IKIDOU   :     ايتسم

»GESTION
ايهدف    :  هدف ايشرك 

ايكتب حايصحف حايل6ازم  ب ع    -
حاألدحات املكتب   بايتقس ط ؛

تجاري   أص6ل  -استغالل   
يلمكتبات حمتاجراألدحات املكتب    ؛

 -مكتب ، نقط  حسائط متعددة، 
مساح  فن   ؛

با ذمل   منتج  أي  -شراء   
ايهدف  إطار  في  لدخل  حايتقس ط 

االجتماعي ؛

- ايتمث ل ايتجاري بجم ع أشكايه 
)ايتف6يض ، ايعقد ا حصري ، إ خ) ، 
من أصل  ألي عالم  تجاري  يلمنتج  
محلي أح مست6رد لقع في نطاق غرض 

ايشرك ؛
- مشارك  ايشرك  ، بأي حس ل  ، 
في أي   ، بشكل مباشر أح غير مباشر 
بغرضها  مرتبط   تك6ن  قد  عمل ات 
 ، جدلدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
أح شراء  أح االكتتاب   ، املساهم   أح 
األحراق املاي   أح حق6ق ايشركات ، أح 
االندماج أح غير جيك ، إنشاء ، ح ازة ، 
تأجير ، إدارة أي أعمال أح مؤسسات؛
جم ع املعامالت   ، حبشكل أعم   -
ايتجاري  حايصناع   حاألحراق املاي   
بشكل  املرتبط    ، حاملاي    حايعقاري  
مباشر أح غير مباشر باألش اء املذك6رة 
أح ايتي من املحتمل أن تعزز   ، أعاله 
أي  حكذيك   ، حتط6يرها  تحق قها 
مشارك  مباشرة أح غير مباشرة ، بأي 
في ايشركات ايتي تسعى  شكل س6اء 
يتحق ق أهداف مماثل  أح جات صل .

تاريخ  من  ابتداء  سن    99 املدة: 
تأسيسها اينهائي.

ايدار    : االجتماعي  املقر 
ايب ضاء،تجزئ  ا خير رقم 0  – عين 

ايشق
ايرأسمال االجتماعي : 

في  محدد  االجتماعي  ايرأسمال   
 1.000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم  حص  اجتماع   من فئ 100 
تم  الى أيف.   1 مرقم  من  يل6احدة، 
تحرير رأس املال ح تم اكتتاب ح سداد 
اآلت    ايشركاء  من طرف  ا حصص 

أسماؤهم: 
ايس د عمر ايصادق  800   •

حص  إجتماع   
 200 مغ6ار  امال  ايس دة   •

حص  إجتماع   
ايتس ير   : تسير ايشرك  من طرف 
ايس دة امال مغ6ارملدة غير محدحدة. 
من  تبتدئ   : االجتماع     ايسن  

فاتح لنالر ح تنتهي في1و  دجنبر
يدى  ايقان6ني  اإللداع  تم   -  II
ايب ضاء  بايدار  ايتجاري   املحكم  
ايسذل  من   5 6657 رقم  تحت 

ايتجاري بتاريخ 15/06/2022 .
ملخص قصد اينشر

 77I

Netafim Morocco SARL AU

NETAFIM MOROCCO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

ف ال شمس محج محمد ايسادس 
طريق زعير ، 10220، ايرباط املغرب
 Netafim Morocco SARL AU
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها االجتماعي ف ال 

شمس محج محمد ايسادس طريق 
زعير - 10220 ايرباط املغرب.

ت6س ع نشاط ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

6295و1.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 0و ماي 2022 تمت إضاف  
إلى نشاط ايشرك   ايتاي    األنشط  

ا حالي :
- إنشاء حتشغ ل أي مصنع إلنتاج 
ايتي  املنتجات  أح  ايسلع  أح  املعدات 

تدخل في غرض ايشرك .
معدات  أح  آالت  أي  استيراد   -
أح سلع أح أي منتج حأي مادة أحي   
املصنع أح تشغ له أح  ضرحري  يبناء 

إنتاج سلع أح منتجات.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   09 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

.D1252022 تحت رقم 92و
 78I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

WALA IMMO SARL
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
WALA IMMO SARL  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  1, شارع 

م6الي إسماع ل, إقام  م6الي 
إسماع ل  ايطابق ايثايث   رقم 

ايشق  9 - 90000 طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
75و128

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 WALA : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

. IMMO SARL
غرض ايشرك  بإلجاز : تهدف هذه 

ايشرك  اساسا الى :     
اإلنعاش ايعقاري 

ا خاضع   ايعقاري   ايعمل ات 
يق6انين االستثمارات ايعقاري .- 

- شراء, بناء ح تف6يت كل ايعقارات 
ح  املهن    ايس اح  ,   ايسكن  , 

االداري .
كل  تاسيس  في  املساهم    -   
من  املشارك   اح  ايعقاري   ايشركات 

هدا اين6ع.
عمل ات ايتقس م ح تجزئ   اجراء 

االرا�سي.
م6اد  نقل جم ع  ح  شراء  ب ع,    -

ايبناء.  
ايعمل ات  جم ع  عام   بصف  
ايتجاري , املاي  , ايصناع    ح ايعقاري  
ايتي تتعلق بصف  مباشرة بامل6اض ع 
م6ض6ع  أي  أح  أعاله  إييها  املشار 
مشابه يه أح لمكنه املساهم  في اينم6 
تحت أي ن6ع  حساب ايشرك  ا خا
ص .                                                             .
 ,1  : االجتماعي  املقر  عن6ان 
إقام  م6الي  شارع م6الي إسماع ل, 
رقم  ايثايث    ايطابق  إسماع ل  

ايشق  9 - 90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
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حص    100   : ايس د احمد ب6دا 

بق م  1.000 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د احمد ب6دا  عن6انه)ا) الس 
 90000 زنق  ص رقم  1  ك6ي ناس  

طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة نج6ى فرحان  عن6انه)ا) 
رقم  1  ص  زنق   ك6ي ناس   الس 

90000 طنج  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 969 25.

 79I

ايشرك  ايقابض  يتدبير األسهم

 PRIVATE SECURITY
ATLANTA

إعالن متعدد ايقرارات

ايشرك  ايقابض  يتدبير األسهم

ف ال  9K زنق  اينجد حي ايرياض ، 

10100، ايرباط املغرب

 PRIVATE SECURITY ATLANTA

»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 85 تجزئ  

اي6حدة حي املسيرة ايع 6ن - - 

ايع 6ن املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.16897

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في  1 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تف6يت ا حصص

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تف6يت ا حصص

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

استمراري  املسير بمزاحي  املهام داخل 

ايشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

01: ايذي لنص على  بند رقم بند 
ا حصص  مجم6ع  تف6يت  ماللي: 
0 158 من ايشرك  ايقابض  يتدبير 
االسهم يفائدة ايس دة كلث6م ايزكاني 
ايس دة  ح  حص    8000 بمجم6ع 
0 8و حص   كاسمي فدحى بمجم6ع 
بمجم6ع  ا خطابي  نهال  ايس دة  ح 

000  حص 
02: ايذي لنص على  بند رقم بند 
160حص  من  ماللي: تف6يت مجم6ع 
املستدام   ايتنم    ح  ايته ئ   شرك  

يفائدة ايس دة كاسمي فدحى
و0: ايذي لنص على  بند رقم بند 
ايس دة  املسير  استمراري   ماللي: 
كلث6م ايزكاني بمزاحي  مهامها داخل 

ايشرك 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1815/2022.
 80I

fudcom

 ROLEXA3 CONSTRUCTION
BRIDGES AND PALACES

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

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

MAROC
 ROLEXA3 CONSTRUCTION

BRIDGES AND PALACES  شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي م6طن في  
مركز األعمال داي اقام  ايعثمان   
ايحي االداري ايطابق ايثايت بني 
مالل - 000و2 بني مالل  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و1280

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   1 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ROLEXAو CONSTRUCTION

. BRIDGES AND PALACES

أعمال    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

متن6ع  أح أعمال ايبناء 

ايتصدلر ح االستيراد.

عن6ان املقر االجتماعي : م6طن في  

ايعثمان    اقام   داي  األعمال  مركز 

ايحي االداري ايطابق ايثايت بني مالل 

- 000و2 بني مالل  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د عصام عبا�سي  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 1000  : عبا�سي   عصام  ايس د 

بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايس د عصام عبا�سي  

6002و   ايقلع   رقم  5  امل ل  حي 

ايقلع  املغرب .

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ايس د عصام عبا�سي  

6002و   ايقلع   رقم  5  امل ل  حي 

ايقلع  املغرب 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   ببني مالل  بتاريخ 09 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 7 5.

 81I

مستأمن  املتنبي يلمحاسب 

BOHADDOU ALUM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

مستأمن  املتنبي يلمحاسب 
0و1 شارع املتنبي ايطابق 2 ، 

000و2، بني مالل املغرب
BOHADDOU ALUM شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 21 

منطق  ايصناع   بني مالل - 000و2 
بني مالل املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و51و.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم   2022 ل6ن 6   10 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
»000. 81 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   91 .000« إلى  درهم« 
أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   ببني مالل  بتاريخ 21 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 591.
 82I

BوZ CONSULTING

B3Z CONSULTING
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

BوZ CONSULTING
 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

Z CONSULTINGوB شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : حي 
ا ذماع  بل6ك 2 ايرقم و12 حي 
ا حسني - 20000 ايدارايب ضاء 

املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
.299559
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اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 دجنبر  1و  في  املؤرخ 
شرك    BوZ CONSULTING حل 
مبلغ  املحدحدة  املسؤحي    جات 
حعن6ان  درهم   20.000 رأسمايها 
مقرها اإلجتماعي حي ا ذماع  بل6ك 
 20000  - حي ا حسني  و12  ايرقم   2
نت ج   حل  املغرب  ايدارايب ضاء 

ايشرك .
ح عين:

ب6شع ب  عبدا حك م   ايس د)ة) 
 2 بل6ك  ا ذماع   حي  عن6انه)ا)  ح 
 20000 ا حسني  حي  و12  ايرقم 
)ة)  كمصفي  املغرب  ايدارايب ضاء 

يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
بتاريخ 18 ماي 2022 حفي حي ا ذماع  
 - ا حسني  حي  و12  ايرقم   2 بل6ك 

20000 ايدارايب ضاء املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828270.
Iو8 

STE FIACCOF 

STE MEDILAB  PROJECT
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE MEDILAB  PROJECT شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي اقام  

فضاء مرينا رقم 1 زنق   عبد ايكريم  
بن جل6ن  مكتب  6 ايطباق 8 - 

0000و فاس املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و6659.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   25 في  املؤرخ 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
مبلغ    STE MEDILAB  PROJECT

حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
مرينا  مقرها اإلجتماعي اقام  فضاء 
بن جل6ن   عبد ايكريم   زنق     1 رقم 
0000و فاس   -  8 ايطباق  مكتب  6 
تحق ق  عدم   : ل  نت ج   املغرب 

اهداف ايشرك .
اقام   ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
فضاء مرينا رقم 1 زنق   عبد ايكريم  
 -  8 ايطباق  مكتب  6  جل6ن   بن 

0000و فاس املغرب. 
ح عين:

ايس د)ة) محمد  بلخ6 ح عن6انه)ا) 
اقام   ايفردحس عمارة ج6 ايشق  5 
)ة)  0000و سطات املغرب كمصفي 

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 0 26.
 8 I

STE FIACCOF 

STE BENZIGOU
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE BENZIGOU شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 12 

ايسفلي  حي  بام  ميس6ر - 10000 
ميس6ر املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.1671
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في و1 ل6ن 6 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
 - ميس6ر  بام   حي   ايسفلي    12«
»تجزئ   إلى  ميس6ر املغرب«   10000
شارع   رقم     مكزاري اقام  اسام   

م6الي رش د  طريق  صفرح  - 0000و 
فاس  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  االبتدائ   بب6ملان  

2022 تحت رقم 22/و22.

 85I

ADVALORIS 

SKITIWI IMMMOBILIER
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

SKITIWI IMMMOBILIER شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

ي بيرتي ايطابق و شق  5 ايدار 
ايب ضاء أنفا ايدار ايب ضاء 20000 

ايدار ايب ضاء  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 7 71

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   21
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SKITIWI IMMMOBILIER
حكاي     : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عقاري .
 10  : االجتماعي  املقر  عن6ان 
شارع ي بيرتي ايطابق و شق  5 ايدار 
 20000 أنفا ايدار ايب ضاء  ايب ضاء 

ايدار ايب ضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د ابراه م طرحف 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ابراه م طرحف عن6انه)ا) 
 20000   71 رقم   01 ايرحم   شارع 

ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ابراه م طرحف عن6انه)ا) 
 20000   71 رقم   01 ايرحم   شارع 

ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و82866.
 86I

BوZ CONSULTING

 ZOUZANE ACCESSOIRE
AUTO

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حل شرك 

BوZ CONSULTING
 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

 ZOUZANE ACCESSOIRE AUTO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي طريق 

أزم6ر كلم 19 دار ب6عزة - 20000 
ايدارايب ضاء املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و15829.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   17 في  املؤرخ 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
  ZOUZANE ACCESSOIRE AUTO
مبلغ رأسمايها 10.000 درهم حعن6ان 
كلم  أزم6ر  طريق  اإلجتماعي  مقرها 
19 دار ب6عزة - 20000 ايدارايب ضاء 
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نشاط  ت6قف   : ل  نت ج   املغرب 

ايشرك .

طريق  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

 20000  - ب6عزة  دار   19 كلم  أزم6ر 

ايدارايب ضاء املغرب. 

ح عين:

ح  زحزان  أحمد   ايس د)ة) 

دار   19 كلم  أزم6ر  طريق  عن6انه)ا) 

املغرب  ايدارايب ضاء   20000 ب6عزة 

كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828269.

 87I

STE FIACCOF 

STE  CUR›ASSIST
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE  CUR›ASSIST شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطبق 

االر�سي  ن6ر 5  زنق  و  الال ام ن   

املدلن  ا ذدلدة  حي يبدرحم  شارع 

عالل بن عبد هللا - 0000و فاس 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
  STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CUR’ASSIST
: املساعدة  غرض ايشرك  بإلجاز 
االجتماع     ب ع مستلزمات  ح ادحات  

ايص دي    كراء ادحات  ح 
معدات  طب  .

ايطبق   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
الال ام ن    و   زنق     5 ن6ر  االر�سي  
شارع  حي يبدرحم   املدلن  ا ذدلدة  
فاس  0000و   - هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة حصال  امح6جب :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
امح6جب  حصال   ايس دة 
ايفردحس   تجزئ   و  رقم  عن6انه)ا) 
فاس  0000و  االدارس   حي  اقام  

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
امح6جب  حصال   ايس دة 
ايفردحس   تجزئ   و  رقم  عن6انه)ا) 
فاس  0000و  االدارس   حي  اقام  

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 0 2و.
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FOUZMEDIA

AXA AGRUME
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
AXA AGRUME شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

 2-26 زنق   أميرة عائش  مكتب 19 
- 000 1 ايقن طرة املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

65759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   21

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 AXA  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRUME

ب ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

األسمدة

اإلستيراد حايتصدلر.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
26-24 زنق   أميرة عائش  مكتب 19 

- 000 1 ايقن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  م6ي6د  خ لي  ايس د 

شارع م6الي رش د ك6م نجم  ايرقم 

8  --- طنج  املغرب.

عن6انه)ا)  لاسين  خ لي  ايس د 

شارع م6الي رش د ك6م نجم  ايرقم 

8  --- طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  م6ي6د  خ لي  ايس د 

شارع م6الي رش د ك6م نجم  ايرقم 

8  --- طنج  املغرب

عن6انه)ا)  لاسين  خ لي  ايس د 

شارع م6الي رش د ك6م نجم  ايرقم 

8  --- طنج  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 21 ل6ن 6 

2022 تحت رقم -.
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FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

HSSAINE IMMOBILIERE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc
HSSAINE IMMOBILIERE شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 
ايسالم، زنق  16 رقم 55 - 92150 

ايقصر ايكبير املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و28و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 ل6ن 6   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
»600.000 درهم« أي من »500.000 
عن  درهم«   1.100.000« إلى  درهم« 
أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  االبتدائ   بايقصر ايكبير  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 172.
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sofoget

ANASS PESCA SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حفاة شريك

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ANASS PESCA SARL  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايقن طرة 
بل6ك رقم 05 ا ح6زي  - 000 1 

ايقن طرة املغرب.
حفاة شريك

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري -.
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بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تم اإلعالم   2022 ماي  املؤرخ في  0 

ب6فاة ايشريك امج د  باعل6 ح ت6زيع 

يرسم   
ً
تبعا اي6رث   على  حصصه 

 2022 ماي  في  0  املؤرخ  اإلراث  

بايشكل األتي :

و6    ، باعل6   جيهان   ايس د)ة) 

حص  .

 126   ، باعل6   ادم   ايس د)ة) 

حص  .

 126   ، باعل6   اناس   ايس د)ة) 

حص  .

ايس د)ة) ع6اط ف  باعل6  ،  5  

حص  .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 16 ل6ن 6 

2022 تحت رقم و7 2.
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sofoget

ANASS PESCA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ANASS PESCA   شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايقن طرة 

بل6ك رقم 05 ا ح6زي  - 000 1 

ايقن طرة  املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري -.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تع ين  تم   2022 ماي  في  0  املؤرخ 

ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

ايب ضار ع6اط ف  كمسير حح د

تبعا ي6فاة املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ  0 ماي 

2022 تحت رقم و7 2.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE BASMAL AUTO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE BASMAL AUTO  شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 
ايسفلي عين ايعاطي 1 رقم 6 و1 
بل6ك و1 ايراش دل   ايراش دل  

52000 ايرا ش دل  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
16029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE BASMAL AUTO
مدرس    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

يتعل م ايس اق .
ايطابق   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
6 و1  رقم   1 ايعاطي  عين  ايسفلي 
ايراش دل   ايراش دل    و1  بل6ك 

52000 ايرا ش دل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عل6ي   ايعمري  زينب  ايس دة 
 62 رقم  كرس ف  زنق   عن6انه)ا) 
سال   11000 حي االملل ايقري  سال  

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء 
حم6اطن مسيري ايشرك :

عل6ي   ايعمري  زينب  ايس دة 
 62 رقم  كرس ف  زنق   عن6انه)ا) 
سال   11000 حي االملل ايقري  سال  

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائ   بايرش دل   

رقم -.
Iو9 

redallah sarl

TISKOR BTP
إعالن متعدد ايقرارات

redallah sarl
2 زنق  س6ريا ايشق  15 شارع 

ا حسن ايثاني املدلن  ا ذدلدة ، 
0000و، فاس املغرب

TISKOR BTP »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: شارع 
عبد ايكريم ا خطابي عمارة بن 

م6�سى ايغ6اش ايطابق ايثاني املدلن  
ا ذدلدة 0000و فاس املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و8و69.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 02 ل6ن 6 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
ب ع  ايس د علي تلع نت ل170 حص  
ح ايس د رش د ب6طاب  ل160 حص  
يلس د مصطفى ب6طاب  ايدي اصبح 

لمتلك 0وو حص .
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
ايس د رش د ب6طاب  اصبح ه6 املسير 
ايشرك   في  االمضاء  حق  صاحب  ح 

بعد استقاي  ايس د علي تلع نت
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
6: ايذي لنص على  بند رقم ايبند 
ماللي: راسمال ايشرك  اصبح مقسما 
على ثالث  شركاء هم من: ايس د رش د 
ب6طاب  ب000 و درهما حايس د علي 
ايس د  ح  000وودرهما  ب  تلع نت 

مصطفى ب6طاب  ب 000وودرهما.

لنص  ايذي   : 2 ايبند  رقم  بند 

اصبح  ايشرك   مسير  ماللي:  على 

الضا  ه6  ح  ب6طاب   ايس درش د  ه6 

املم�سي اي6ح د.

7: ايذي لنص على  بند رقم ايبند 

ماللي: 1000 حص  يلشرك  اصبحت 

مقسم  على ثالث  شركاء هم : ايس د 

رش د ب6طاب  ب0 و حص  حايس د 

0ووحص  ح ايس د  علي تلع نت ب 

مصطفى ب6طاب  ب 0ووحص .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2607/22.

 9 I

FLASH ECONOMIE

SANA-L IMMO

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حل شرك 

 Ste SANA-L IMMO  S.A.R.L AU

ايعام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى  

  0 /0 /2022 بتاريخ   االستثنائي 

   SANA-L IMMO يلشرك  املسماة

مقرها االجتماعي ب مبنى 91 شق  

املحمدي  حي   2 ايسعادة  إقام    05

أكادلر ، ايذي قرر ما للي : 

ا حل املبكر يلشرك  حفقا يلقان6ن 

األسا�سي يلشرك .

املراكي  سناء  ايس دة  تعين 

كمصفي يلشرك  

تحدلد عن6ان ايتصف   ب مبنى 

حي   2 ايسعادة  إقام    05 شق    91

املحمدي أكادلر

ايقان6ني  اإللداع  إجراء  تم 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بكتاب  

بتاريخ  و10985  رقم  تحت  باكادلر 

.18/05/2022
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FLASH ECONOMIE

RevoFeed
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

RevoFeed
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

  مقرها اإلجتماعي: و1 شارع عبد 
ايكريم بنجل6ن عمارة أشرف ايطابق 

1 رقم 11 - فاس
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72991
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   16
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

مسؤحي   محدحدة
RevoFeed :تسم   ايشرك 

دراس    : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايعمل ات  حنمذج   حهندس  

ايصناع  
األسمدة  حتس6يق  تصن ع 

ايعض6ي 
األعالف  حتس6يق  تصن ع 

ا ح 6ان  
ايزراع    املنتجات  معا ذ  

املشترك  حامل6اد ايعض6ي 
و1 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
أشرف  عمارة  بنجل6ن  ايكريم  عبد 

ايطابق 1 رقم 11 -  فاس
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن 
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك : 

درهم، مقسم كايتالي
ايس د تمسنا املهدي : 0 7 حص  

بق م  100 درهم يلحص 
 260  : عائش   ري6ش  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص 
حايعائل    ايشخص    :األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك 
ايس د تمسنا املهدي 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   26 بتاريخ  بفاس  ايتجاري  

2022 تحت رقم 291و
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ARKOS

CONSOPTI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

CONSOPTI شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
ايزرقط6ني اقام  ايزه6ر ايطابق 
9 رقم 26 ايدار ايب ضاء - 60و20 

ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 5867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و2 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSOPTI
: أعمال أح  غرض ايشرك  بإلجاز 

إنشاءات متن6ع .
59 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
 9 ايطابق  ايزه6ر  اقام   ايزرقط6ني 
رقم 26 ايدار ايب ضاء - 60و20 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
 100   : مرشد  مبارك   ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  مبارك  مرشد  ايس دة 
دار  ا   10 رقم  ايدرب  دحمين  تجزئ  
ب6عزة اين6اصر ايب ضاء 20250 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  مبارك  مرشد  ايس دة 
دار  ا   10 رقم  ايدرب  دحمين  تجزئ  
ب6عزة اين6اصر ايب ضاء 20250 ايدار 

ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 07 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم -.
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بن علي يألستشارة ش م م

مامو سيرفيس
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

بن علي يألستشارة ش م م
952 تجزئ  املسار طريق أسفي 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب
مام6 سيرفيس   شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : رقم 159 
درب سنان امل6اسن مراكش املدلن   

-  و00  مراكش  املغرب .
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
59و62.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 مارس  1و  في  املؤرخ 
جات  شرك   سيرفيس    مام6  حل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   
اي6ح د مبلغ رأسمايها 10.000 درهم 
 159 رقم  اإلجتماعي  حعن6ان مقرها 
درب سنان امل6اسن مراكش املدلن   
نت ج   املغرب   مراكش   -  و00  
يت6قف أنشط  ايشرك  بسبب أزم  

ك6رحنا .
ح عين:

 ايس د)ة) زكرياء املام6ر  حعن6انه)ا)
عمارة   01 ايبستان  أمرشيش  م  ح 
مراكش     0002 مراكش    15 د رقم 

املغرب  كمصفي )ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
بتاريخ 1و مارس 2022 حفي رقم 159 
درب سنان امل6اسن مراكش املدلن   - 

 و00  مراكش  املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل   25 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 5151و1.
 98I

sofoget

CARGO EXPORT SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
  CARGO EXPORT SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايقن طرة 
59 اقام  م6الي عبد ايعزيز شارع 

م6الي عبد ايعزيز رقم  0 - 000 1 
ايقن طرة  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
65687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CARGO EXPORT SARL AU
االستيراد   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ح ايتصدلر.
عن6ان املقر االجتماعي : ايقن طرة 
شارع  ايعزيز  عبد  م6الي  اقام    59
 1 000  - م6الي عبد ايعزيز رقم  0 

ايقن طرة  املغرب.
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أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايزياتي  جمال  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 1000  : ايزياتي  جمال  ايس د 
بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايزياتي  جمال  ايس د 
احج ه  حالد  د  بل6ك  7و  ايقن طرة 

000 1 ايقن طرة  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايزياتي  جمال  ايس د 
احج ه  حالد  د  بل6ك  7و  ايقن طرة 

000 1 ايقن طرة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
0و ماي  االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 

2022 تحت رقم 91712.
 99I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE BONOVIA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
ت6س ع نشاط ايشرك  

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE BONOVIA شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها االجتماعي 2.5 تجزئـ  
أكرح ب6ييــس س دي سل مان مــ6ل 
ك فــان مكنـــاس - 50000 مكنـــــاس 

املغـــــرب.
ت6س ع نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.5 291

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 أبريل   08 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  ايتاي    األنشط   إضاف  
ايشرك  ا حالي :

ح  ايتصدلر  مجـــال  في  حل  مفــــــا 
ايغذائ    املــ6اد  ت6زيـــع   ، االست ــراد 

بنصف ا ذملـــ ..
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   21 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 56و2.

500I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SGTMA SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE SGTMA SARL AU  شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

ه6ارة سفالت ايريصاني  - 52000 
ايراش دل  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
16071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SGTMA SARL AU
اعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مختلف  .
قصر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 52000  - ايريصاني   ه6ارة سفالت 

ايراش دل  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايعزاحي   االيه  عبد  ايس د 
ايريصاني   ه6ارة  قصر  عن6انه)ا) 

52000 ايراش دل  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايعزاحي   االيه  عبد  ايس د 
ايريصاني   ه6ارة  قصر  عن6انه)ا) 

52000 ايراش دل  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائ   بايرش دل   

رقم -.

501I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE KA FI YOU SARL
AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE KA FI YOU SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 
م6الي محمد ا خنك ايراش دل  
ايراش دل  52000 ايراش دل  

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5و160

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
. SOCIETE KA FI YOU SARL AU

ب ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
االش اء املستعمل  .

قصر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايراش دل   ا خنك  محمد  م6الي 
ايراش دل    52000 ايراش دل  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  االصفر   ان6ار  ايس د 
دحار احالد ب6عزة س دي ايعابد ايقري  

تاحنات  012 و تاحنات  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  االصفر   ان6ار  ايس د 
دحار احالد ب6عزة س دي ايعابد ايقري  

تاحنات  012 و تاحنات  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائ   بايرش دل   

رقم -.
502I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

SLASH
إعالن متعدد ايقرارات

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER
MAROC

SLASH »شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: إقام  
ا ذزيرة ا خضراء، زاحي  شارع 

جبل طارق حشارع ا ذزيرة، ايطابق 
ايرابع، املكتب رقم 17  - - طنج  

املغرب.
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»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

611و6.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 1و ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

ايعن6ان  إلى  ايشرك   مقر  تح6يل 

إقام  جاد  شارع ابن أجرحم،  ايتالي: 

 ، ايطابق األحل، رقم 15، طنج 

على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 

ماللي: ت6س ع نشاط ايشرك  ييشمل 

جمع  ا حاي  ،  األنشط   جانب  إلى 

ب ع  حإعادة  حاستعادة  تدحير  حإعادة 

جم ع املخلفات

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

لتمثل نشاط ايشرك   في املغرب أح في 

ا خارج في: • ايهندس  املدن  ؛ • أعمال 

ايبناء  ذم ع املهن. • ايتجارة ايعام ؛ 

• استيراد حتصدلر جم ع املنتجات. • 

 • نقل األفراد حغيرهم من ايبضائع. 

جمع حإعادة تدحير حاستعادة حإعادة 

حبص6رة أعم   • ب ع جم ع املخلفات. 

، جم ع ايعمل ات من أي ن6ع تتعلق 

أح  كلً ا  مباشر  غير  أح  مباشر  بشكل 

جزئً ا ب6احدة أح أخرى من ايعمل ات 

أح  تسهل  بطريق    ، أعاله  املذك6رة 

تعزز أح تط6ر نشاط ايشرك  حبشكل 

 ، ايتجاري   األنشط   جم ع  عام 

ايعمل ات ايصناع   ، األحراق املاي   

، ايعقارات املتعلق  بغرض ايشرك .

بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

ايتالي:  ايعن6ان  في  ايشرك   مقر  لقع 

جاد  ،  إقام   أجرحم،  ابن  شارع 

ايطابق األحل، رقم 15، طنج 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6015.

Iو50

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE MAROC LAB
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع ا حسن ايثاني رقم 81 حي 
 avenue س طا س6ق ايسبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 23550، س6ق ايسبت املغرب

STE MAROC LAB شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايرقم وو1 
ايزنق  05 االمل و س دي ايبرن6�سي  

- 20610 ايدار ايبضاء املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.177567

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في  0 أبريل 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
و  االمل   05 ايزنق   وو1  »ايرقم 
ايدار   20610  - ايبرن6�سي   س دي 
ايبضاء املغرب« إلى »عمارة و1 ايزنق  
حي ايبرك  م6الي   11 مراب رقم     
ايدار   20660  - رش د ايدار ايب ضاء 

ايب ضاء  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  9 828.
50 I

BT CONSEIL

fueling systems group
إعالن متعدد ايقرارات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
fueling systems group »شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة جات 

ايشريك اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: مركز 

أعمال فضاي  ، مبنى أ ، رقم 8 شارع 
فرحات حتشاد - 20000 املحمدل  

املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.27059
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 0و ماي 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

ايذي لنص على  قرار رقم األحل: 
زيادة  اي6ح د  املساهم  قرر  ماللي: 
 1،000،000 رأس املال ي جعله من 
أي   ، درهم   3،000،000 إلى  درهم 
حص  بق م  اسم     20،000 زيادة 
ايتع6يض  طريق  عن  درهم   100
حاملستحق   ايسائل   املطايبات  مع 
بمبلغ  أغ6ني  ل6سف  ايس د  ايدفع: 

2.000.000 درهم
ايذي لنص على  ايثاني:  قرار رقم  
أن  اي6ح د  املساهم  تحقق  ماللي:  

رأس املال قد تم دفعه بايكامل
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
ايذي  ايساس:  ايبند  رقم  بند 
في  االشتراك  تم  ماللي:  على  لنص 
املساهم  قبل  من  ايشرك   هذه 
اي6ح د ايس د أغ6ني ل6سف ، - مبلغ 
تأسيس  عند   (1،000،000( مل 6ن 
مائتين  أق�سى  بحد   

ً
محررا ايشرك  

درهم)   250،000( أيف  حخمسين 
 2022 مال6   15 في  نقدل .  مساهم  
رأس  دفع  تم  أنه  إلى  املدلر  أشار   ،
املساهم   خالل  من  بايكامل  املال 
اي6ح د  املساهم  لقرر   - اينقدل . 
زيادة رأس املال بمقدار مل 6ني درهم 
مل 6ن  من  ي صبح   (2.000.000(
إلى ثالث  ماللين   (1.000.000( درهم 
درهم )000.000.و). تمت زيادة رأس 
املال من خالل املساهم  اينقدل . تم 
االشتراك في هذه املساهم  اينقدل  
تع6يض  طريق  عن  بايكامل  حدفعها 
حاملستحق   ايسائل   املطايبات 
، كما لتضح من  ايدفع على ايشرك  
املدلر  حضعه  ايذي  ا حساب  ب ان 
املحاسب  قبل  من  عل ه  حاملصدق 
لمثل هذا املبلغ رأس املال  ايقان6ني. 
درهم  ماللين  ثالث   بمبلغ  املحدد 
مدف6ع   درهم)   3،000،000(

بايكامل

بند رقم ايبند ايسابع: ايذي لنص 
على ماللي: تم تحدلد رأس املال بمبلغ 
درهم   (3،000،000( ماللين  ثالث  
 (30،000( أيف  ثالثين  إلى  مقسم  
درهم   (100( مائ   بق م   حص  
مكتتب   ، يكل منها بايق م  االسم   
مرقم   ، بايكامل  حمدف6ع  بايكامل 
من 1 إلى 0000و حمخصص في كامل 
أغ6ني  ايس د  اي6ح د:   يلمساهم 

ل6سف صاحب 0.000و حص 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ و0 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1151.

505I

redallah sarl

VITEB
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

redallah sarl
2 زنق  س6ريا ايشق  15 شارع 

ا حسن ايثاني املدلن  ا ذدلدة ، 
0000و، فاس املغرب

VITEB شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايتجاري 
7 اقام  حئام حي نس م حئام 15 
بنس6دة - 0000و فاس املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
.VITEB : اإلقتضاء بمختصر تسم تها
ايفحص   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايتقني يلس ارات.
ايتجاري   : عن6ان املقر االجتماعي 
 15 حئام  نس م  حي  حئام  اقام    7

بنس6دة - 0000و فاس املغرب.
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أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

ايس د ب6درق  احمد :  00و حص  
بق م  100 درهم يلحص  .

50و    : ادريس  ب6درق   ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

50و    : محمد  ب6درق   ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  احمد  ب6درق   ايس د 
10 زنق  معرحف ايرصافي حي ايقدس 

م ج فاس 0000و فاس املغرب.
عن6انه)ا)  ادريس  ب6درق   ايس د 
املدلن   عفان  بن  عثمان  شارع    8
ا ذدلدة فاس 0000و فاس املغرب.

عن6انه)ا)  محمد  ب6درق   ايس د 
10 زنق  معرحف ايرصافي حي ايقدس 

م ج فاس 0000و فاس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  احمد  ب6درق   ايس د 
10 زنق  معرحف ايرصافي حي ايقدس 

م ج فاس 0000و فاس املغرب
عن6انه)ا)  ادريس  ب6درق   ايس د 
املدلن   عفان  بن  عثمان  شارع    8

ا ذدلدة فاس 0000و فاس املغرب
عن6انه)ا)  محمد  ب6درق   ايس د 
10 زنق  معرحف ايرصافي حي ايقدس 

م ج فاس 0000و فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم و17و.
506I

redallah sarl

 SOCIETE DE TRANSPORT
 ET NEGOCE AL ALAE »

»STNA
إعالن متعدد ايقرارات

redallah sarl
2 زنق  س6ريا ايشق  15 شارع 

ا حسن ايثاني املدلن  ا ذدلدة ، 
0000و، فاس املغرب

 SOCIETE DE TRANSPORT ET
 »NEGOCE AL ALAE » STNA
»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: رقم  ب 
تجزئ  املنتزه و تغات  - 0000و فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
. 68 1

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 1و دجنبر 2021

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
رفع راس مال ايشرك  ب 92.و81859 

درهم ي صبح  درهم92.و91859 
على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 
ايشرك   مال  راس  خفض  ماللي: 
ي صبح   درهم  92.و1859و  ب 

درهم600000.00
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
ب ع ايس د حهابي عادل يكل حصصه 
محمد  حهابي  يلس د  حص   000و 
ايدي قبل مقابل 100 درهم يلحص  

قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
بعد استقاي  ايس د حهابي عادل من 
ايس د  من  كل  ا ذمع  عين  ايتس ير 
حهابي محمد ح ايس د حهابي نج ب 
كما منحهما حق  كمسيرلن يلشرك   

االمضاء
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
6: ايذي لنص على  بند رقم ايبند 
6000حص  املك6ن  يراسمال  ماللي: 
كايتالي:  مقسم   اصبحت  ايشرك  
ح  محمد  حهابي  يلس د  000وحص  

000وحص  يلس د حهابي نج ب
لنص  ايذي   :7 ايبند  رقم  بند 
اصبح  ايشرك   راسمال  ماللي:  على 
كايتالي:  مقسم  درهم   600000 ه6 
درهم يلس د حهابي محمد  00000و 
ح 00000ودرهم يلس د حهابي نج ب
بند رقم ايبند 2 : ايذي لنص على 
ايس د حهابي محمد ح ايس د  ماللي: 
حهابي نج ب هما املسيران ح من يهما 

حق االمضاء في ايشرك 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري  بفاس  بتاريخ 1و ماي 2022 

تحت رقم 58و2.

507I

FINAUDIT

OUAJH AL KHAIR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
OUAJH AL KHAIR  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 18 شارع 
مصطفى املنفل6طي ايدار ايب ضاء - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
875و 1.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 لنالر  1و  في  املؤرخ 

املصادق  على :
كعال  صالح    )ة)  تف6يت ايس د 
500 حص  اجتماع   من أصل 500 
 HOLDING (حص  يفائدة  ايس د )ة
ONE AKOS  بتاريخ 1و لنالر 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم وو8286.

508I

FLASH ECONOMIE

 HOTEL RESTAURANT
MIMOSAS

إعالن متعدد ايقرارات

 HOTEL RESTAURANT
MIMOSAS

شرك  املساهم 
رأسمايها:1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي:زنق  ابن زيدحن - 
اسفي

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
877

املؤرخ  ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 
تجدلد  قرر   2022 ماي    16 بتاريخ 
مجلس اإلدارة  مدة عض6ي  أعضاء 
املاي    يلسن6ات  أسماؤهم  ايتاي   

2022 إلى 2027:
ايس د عمر بكريم

ايس دة جم ل  بكريم
ايس د عبد هللا بكريم ح

ايس د ل6سف بكريم
اجتماعه  في  اإلدارة  مجلس  قرر 
انتخاب   2022 ماي   16 بتاريخ 
حتجدلد فترة عض6ي  رئيس مدلر عام 

يلس د عمر بكريم ط6ال مدة 
حاللته كمسير

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  بآسفي   االبتدائ   

 2022
509I

HIGH EDGE CONSULTING

 GLOBAL LEADERSHIP
SERVICE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تف6يت حصص

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

 GLOBAL LEADERSHIP SERVICE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

علي يعت  املركز ايتجاري حالل  سنتر 
املكتب رقم 12 - 000و9 تط6ان 

املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
9و256.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   05 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) انس  الت حم6 
00و حص  اجتماع   من أصل 500 
س دي  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  
محمد  شكري بتاريخ 05 ماي 2022.

بن كريم6 رب ع  )ة)  تف6يت ايس د 
100 حص  اجتماع   من أصل 500 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022)الجريدة الرسمية   12432

س دي  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  
محمد  شكري بتاريخ 05 ماي 2021.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ماي  0و  بتاريخ  بتط6ان   االبتدائ   

2022 تحت رقم 1285.

510I

م تا ج 6

ميتا جيو
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

م تا ج 6
شق  رقم 2 طابق االحل شارع خايد 
ابن اي6ي د ، 15100، ا خميسات 

املغرب
م تا ج 6  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  رقم 
2 طابق االحل شارع خايد ابن اي6ي د  

- 15000 ا خميسات املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
29555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
م تا   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ج 6 .
مهندس   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مساح طب6غرافي - خبير طب6غرافي.
عن6ان املقر االجتماعي : شق  رقم 
2 طابق االحل شارع خايد ابن اي6ي د  

- 15000 ا خميسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

 10   : ايس د طبخا عبدايلط ف 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عبدايلط ف  طبخا  ايس د 

92 مكرر شارع مل6ي   عن6انه)ا) رقم 

 15000 تجزئ  م6ن ك حي ايسعادة  

ا خميسات املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عبدايلط ف  طبخا  ايس د 

92 مكرر شارع مل6ي   عن6انه)ا) رقم 

 15000 تجزئ  م6ن ك حي ايسعادة  

ا خميسات املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  با خميسات   االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 08 .

511I

cabinet  AMSN

 SOCIETE TRAITEUR JAD

SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

cabinet  AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

50000، meknes maroc

  SOCIETE TRAITEUR JAD SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 52 

متجر رقم 1  ملتقى شارع ايزرقط6ني 

حايقاهرة م ج   - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

56257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   16

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE TRAITEUR JAD SARL

-مم6ن   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حفالت

-أحداث

-تجارةعام .

عن6ان املقر االجتماعي : عمارة 52 

متجر رقم 1  ملتقى شارع ايزرقط6ني 

مكناس   50000  - ج    م  حايقاهرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:

0 و    : يغرابلي  ل6سف  ايس د  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

0وو    : ايشاحي  هاجر  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس دة هاجر سارة :  0وو حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د  ل6سف يغرابلي عن6انه)ا) 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

ايشاحي عن6انه)ا)  ايس دة هاجر 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

عن6انه)ا)  سارة  هاجر  ايس دة 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د  ل6سف يغرابلي عن6انه)ا) 

مكناس 50000 مكناس املغرب

ايشاحي عن6انه)ا)  ايس دة هاجر 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   26 بتاريخ  بمكناس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 1952.

512I

PROGRESS MANAGEMENT

 EL HASSOUNY
ALIMENTATION

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
 EL HASSOUNY ALIMENTATION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
ايزرقط6ني اقام  ايزه6ر طابق 7 
شق  20 - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و9و5 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   11
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 EL  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HASSOUNY ALIMENTATION
تجارة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

امل6اد ايغذائ  .
59 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
 7 طابق  ايزه6ر  اقام   ايزرقط6ني 
ايب ضاء  ايدار   20000  -  20 شق  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د محمد ا حس6ني 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
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ايس د محمد ا حس6ني عن6انه)ا) 
حي ايقدس زنق  25رقم  1 ايبرن6�سي 

20600 ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د محمد ا حس6ني عن6انه)ا) 
حي ايقدس زنق  25رقم  1 ايبرن6�سي 

20600 ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و0  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و2 826.
Iو51

INFOPLUME

EL KADIRI GROUP
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

INFOPLUME
9 1 شارع محمد ا خامس اقام  

م م6زا 1 رقم 17 ، 90000، طنج  
املغرب

EL KADIRI GROUP شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد ايسادس ،حي ايب6رت6 اقام  
زه6ر 1 ر ب6رت6 ايطابق 1 ايشق  رقم 

0و - 90000 طنج   املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 و128

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 EL  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KADIRI GROUP
اإلنعاش   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايعقاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

اقام   ايب6رت6  ،حي  ايسادس  محمد 
زه6ر 1 ر ب6رت6 ايطابق 1 ايشق  رقم 

0و - 90000 طنج   املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ال6ب  ايقادري  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايس د ايقادري ال6ب  
و  شارع املكس ك رقم  طنج  ، رقم 

1 90000 طنج   املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ايس د ايقادري ال6ب  
و  شارع املكس ك رقم  طنج  ، رقم 

1 90000 طنج   املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 254941-6083.

51 I

مكتب محاسب 

 MERZOUGA QUAD SARL

AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

مكتب محاسب 

عمارة 1  شق  2 زنق  عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 ايرش دل  ،  5200، 

ايرش دل  املغرب

 MERZOUGA QUAD SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

تاك6جت  مرزحك  ايطاحس ايريصاني 

- 50 52 ايريصاني املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و1605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MERZOUGA QUAD SARL AU

كراء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايدراجات رباع   ايدفع 

تنظ م ايرحالت ايس اح  .

قصر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

تاك6جت  مرزحك  ايطاحس ايريصاني 

- 50 52 ايريصاني املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

باحدح  الت  مصطفى  ايس د 

درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

باحدح  الت  مصطفى  ايس د 

عن6انه)ا) كدل  ادراحة ارف6د 52200 

ارف6د املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

باحدح  الت  مصطفى  ايس د 

عن6انه)ا) كدل  ادراحة ارف6د 52200 

ارف6د املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 791/2022.
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ف تك ب لدلنك

 STE COACHING REUSSITE
& BIEN ETRE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

ف تك ب لدلنك
شارع  محمد ايسادس،املنطق  

ايس اح  ،يؤيؤة مراكش،تغ7،رقم 
79 ، 0000 ، مراكش املغرب

 STE COACHING REUSSITE &
BIEN ETRE شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي اب6اب 

االطلس عمارة رقم 6و ايطابق ايتاني 
املحام د - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   01
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COACHING REUSSITE & BIEN

.ETRE
غرض ايشرك  بإلجاز : - ايتدريب 

- االنشط  امل6ازي .
اب6اب   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
االطلس عمارة رقم 6و ايطابق ايتاني 

املحام د - 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايفضل  اهل  فاطم   ايس دة 
درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
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ايفضل  اهل  فاطم   ايس دة 
ايضاحي  تجزئ   اسكج6ر  عن6انه)ا) 

225  0000  مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايفضل  اهل  ل6سف  ايس د 
درب  املسف 6ي  عرص   عن6انه)ا) 
مراكش    0000  52 ايرقم  ايفران 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم و691و1..
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FO CONSULTUNG SARL AU

MOUNIL SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

MOUNIL SARL AU شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايعمارة 8  
شق  1 شارع فال حيد عمير أكدال 

ايرباط - 10000 ايرباط املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
160961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUNIL SARL AU
غرض ايشرك  بإلجاز : ايفالح  ح 

ايزراع .

ايعمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

8  شق  1 شارع فال حيد عمير أكدال 

ايرباط - 10000 ايرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

املسلك  ا خايق  عبد  ايس د 

درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

املسلك  ا خايق  عبد  ايس د 

شارع   1 شق     8 ايعمارة  عن6انه)ا) 

 10000 فال حيد عمير أكدال ايرباط 

ايرباط املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

املسلك  ا خايق  عبد  ايس د 

شارع   1 شق     8 ايعمارة  عن6انه)ا) 

 10000 فال حيد عمير أكدال ايرباط 

ايرباط املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   06 بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم 5177.

517I

HIGH EDGE CONSULTING

MI SPORT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

HIGH EDGE CONSULTING

 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°

TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

MI SPORT شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

احمد ايبقال رقم 182 طاب6ي   - 

000و9 تط6ان املغرب.

حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.19169

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي  في  2  املؤرخ 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
مبلغ    MI SPORT ايشريك اي6ح د 
حعن6ان  درهم   10.000 رأسمايها 
مقرها اإلجتماعي شارع احمد ايبقال 
تط6ان  000و9   - طاب6ي     182 رقم 
املغرب نت ج  ل : عدم تحق ق ايهدف 

االجتماعي.
شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
 - طاب6ي     182 رقم  ايبقال  احمد 

000و9 تط6ان املغرب. 
ح عين:

ح  محمد  اص دا    ايس د)ة) 
2 رقم  عن6انه)ا) شارع ايصن6بر زنق  
178  000و9 تط6ان املغرب كمصفي 

)ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  بتاريخ  2  بتط6ان   االبتدائ   

2022 تحت رقم 1 12.

518I

EXAUDICO

EVE NANOU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
EVE NANOU شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  سم   
إقام  شهرزاد ايطابق ا خامس رقم 
22 - 20000 ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 7105

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   05

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 EVE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NANOU

مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

)بيت  ايتجاري   ايعمل ات  إدارة 

ايض اف ).

زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ايطابق  شهرزاد  إقام   سم   

ايدار   20000  -  22 رقم  ا خامس 

ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

 100   : ماتي  ي6ر  أيين  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

أيين ي6ر ماتي عن6انه)ا)  ايس دة 

 20000 ديغ6ل  جنرال  ك6رنيش 

ط6ي6ن فرنسا.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

أيين ي6ر ماتي عن6انه)ا)  ايس دة 

 20000 ديغ6ل  جنرال  ك6رنيش 

ط6ي6ن فرنسا

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 56و828.
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EXAUDICO

IVP JBEIL
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
IVP JBEIL شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  
س6م   إقام  شهرزاد ايطابق 

ا خامس رقم 22 - 20000 ايدار 
ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 66 7

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 IVP  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JBEIL
جم ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

معامالت االستثمار ايعقاري.
حح ازة جم ع املمتلكات  اقتناء   -
ح / أح ا حق6ق املنق6ي  أح األسهم أح 
األسهم أح ايعقارات األخرى أح املبن   

حغير املبن  .
زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطابق  شهرزاد  إقام   س6م   
ايدار   20000  -  22 رقم  ا خامس 

ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 IMMO VALUE ايشرك  
حص  بق م    PARTNERS :  1.000

100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 IMMO VALUE ايشرك  

بشارع  6و  عن6انه)ا)   PARTNERS
أنفا ايطابق   رقم 1   20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)   بنيس  أمين  ايس د 

 1 ايطابق  ب  عمارة  دحنزاك  إقام  

شق  21 عين ايذئاب  

20000 ايدار ايب ضاء املغرب

شرالبي  هشام  محمد  ايس د 
رقم   1 تجزئ  شام  زنق   عن6انه)ا)  

10 كاي ف6رن ا  20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827869.
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redallah sarl

 POLY FREINAGE STATION
MAROC

إعالن متعدد ايقرارات

redallah sarl

2 زنق  س6ريا ايشق  15 شارع 

ا حسن ايثاني املدلن  ا ذدلدة ، 

0000و، فاس املغرب

 POLY FREINAGE STATION

MAROC »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: رقم 

26 تجزئ  اينماء ايطابق ايسفلي 

بنس6دة - 0000و فاس املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و809و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 29 أبريل 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تع ين ايس د رش د مصلح ح ايس د 

هشام اشرقي كمسيرلن يلشرك 

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
تع ين ايس د هشام اشرقي كمم�سي 

حح د يلشرك 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
لنص  ايذي   : 2 ايبند  رقم  بند 
على ماللي: تع ين ايس د رش د مصلح 
كمسيرلن  اشرقي  هشام  ايس د  ح 
يلشرك  حتع ين ايس د هشام اشرقي 

كمم�سي حح د يلشرك 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   06 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 6 29.
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STE AUCOGEST SARL

KACH KACH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
KACH KACH شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 

107 حي حا ح6ري شارع األدارس  
ايدشيرة - 60و86 انزكان املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
67و26

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 KACH : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.KACH
نقل   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االشخاص  حساب ايغير.

عن6ان املقر االجتماعي : رقم 107 
حي حا ح6ري شارع األدارس  ايدشيرة 

- 60و86 انزكان املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د قشقاش مسلم 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د قشقاش مسلم عن6انه)ا) 
رقم 107 حي حا ح6ري شارع األدارس  

ايدشيرة 60و86 انزكان املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د قشقاش مسلم عن6انه)ا) 
رقم 107 حي حا ح6ري شارع األدارس  

ايدشيرة 60و86 انزكان املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  االبتدائ   بانزكان  

2022 تحت رقم 1179.
522I

GESTION ALJANOUB

ORIGINAL MOTO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

GESTION ALJANOUB
زنق  تط6ان حي ايسعادة عمارة رقم 
2 ايطابق ايثايث ايع 6ن ، 70000، 

ايع 6ن املغرب
ORIGINAL MOTO شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي خط 

ايرمل  1 زنق  حي لي ايع 6ن - 70000 
ايع 6ن املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
 2177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   02
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
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اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 
باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORIGINAL MOTO
استيراد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايناري   ايدراجات  غ ار  قطع  حب ع 
حايدراجات. أعمال حخدمات متن6ع  
ايعام   ايتجارة  ؛  ايبضائع  نقل  ؛ 

حاالستيراد حايتصدلر.
: حي خط  عن6ان املقر االجتماعي 
ايرمل  1 زنق  حي لي ايع 6ن - 70000 

ايع 6ن املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : اه6اك   ايس د محمد 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  اه6اك   ايس د محمد 
رقم   1 قطاع  اسماع ل  م6الي  حي 

197 سال 11000 سال املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  اه6اك   ايس د محمد 
رقم   1 قطاع  اسماع ل  م6الي  حي 

197 سال 11000 سال املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1826.
Iو52

HIGH EDGE CONSULTING

 GLOBAL LEADERSHIP
SERVICE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

 GLOBAL LEADERSHIP SERVICE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

علي يعت  املركز ايتجاري حالل  سنتر 
املكتب رقم 12 - 000و9 تط6ان 

املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
9و256.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي   05 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
»شارع علي يعت  املركز ايتجاري حالل  
سنتر املكتب رقم 12 - 000و9 تط6ان 
عبدا خايق  »شارع  إلى  املغرب« 
 CENTER OFFICES ايطريس بعمارة 
000و9   - ب  حرف  سدة  مكتب 

تط6ان  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  0و  بتاريخ  بتط6ان   االبتدائ   

2022 تحت رقم 1285.

52 I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

MAROGRIV
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب
MAROGRIV شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

5 ايطابق 2 اقام  ف6ردحن حمري  
مكناس 50050 مكناس املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
56 61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROGRIV
غرض ايشرك  بإلجاز : االستغالل 

ايفالحي.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
حمري   ف6ردحن  اقام    2 ايطابق   5

مكناس 50050 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايغري�سي:   ايرح م  عبد  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايغري�سي  ايرح م  عبد  ايس د 
اينخ ل    زنق    107 عن6انه)ا) 

احداف  100و5 ازرح املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايغري�سي  ايرح م  عبد  ايس د 
اينخ ل    زنق    107 عن6انه)ا) 

احداف  100و5 ازرح املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2271.
525I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

  ERRAFAH ETUDES
 TRAVAUX ET
PROMOTIONS

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب
 ERRAFAH ETUDES  TRAVAUX
ET PROMOTIONS شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  

11،ايطابق ايثاني: عمارة 12، زنق  

ايقن طرة،م.ج مكناس 50050 

مكناس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و6 56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   17

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ERRAFAH ETUDES  TRAVAUX

.ET PROMOTIONS

االنعاش   : غرض ايشرك  بإلجاز 
ايعقاري

االشغال املختلف 

مجهز األرا�سي

شق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
زنق    ،12 عمارة  ايثاني:  11،ايطابق 

 50050 مكناس  ايقن طرة،م.ج 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د مصطفى بندادة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د مصطفى بندادة عن6انه)ا)  

ايثكن  ايعسكري  رقم 01و2  51200 

ا حاجب املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د  مصطفى بندادة عن6انه)ا)  

ايثكن  ايعسكري  رقم 01و2  51200 

ا حاجب املغرب
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2272.

526I

CABINET BEN MOKHTAR

MARCOTRAN MAGHREB

إعالن متعدد ايقرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er

 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90020، TANGER MAROC

 MARCOTRAN MAGHREB

»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: ساح  

م6زار زنق  عبد هللا ابن لاسين إقام  

أمل ايطابق 2 رقم 6و  - - طنج  

املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و6 102.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 07 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

بنهال   علما  ايشركاء  أحاط  أن  بعد 

حالل  املسيرلن، قررحا تع ين مسيرلن 

بيرلز  ايس د  سن6ات:  ثالث  ملدة 

غ6نزاييز ي6يس مان6يل ح ايس د جمال 

اي6هابي كمسيرلن ملدة ثالث سن6ات

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

بمقت�سى تف6يض ايصالح ات املؤرخ 

املسيرلن  ف6ض   07/06/2022 في 

حايت6ق ع  ايتمث ل  صالح ات  جم ع 

يلس د مان6يل س6اريز أحكان 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم -: ايذي لنص على ماللي: -

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم  و8 25.

527I

االستاد محمد يطفي

 SOCIETE »CAPIRAL «
 ECONOMIQUE

IMMOBILIER
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حفاة شريك

االستاج محمد يطفي
6و شارع ا ذيش امللكي اقام  فضا ء 
2000 ايطابق ايرابع فاس ، 0000و، 

فاس املغرب
 SOCIETE »CAPIRAL «

   ECONOMIQUE IMMOBILIER
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي فاس شارع 
ا ذيش امللكي اقام  ايفتح ايطابق 6 

مكتب 6و - 0000و فاس املغرب.
حفاة شريك

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
995و2.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 10 ل6ن 6 2022 تم اإلعالم 
ح  ا خل في  محمد  ايشريك  ب6فاة 
 
ً
تبعا اي6رث   على  حصصه  ت6زيع 
لنالر  0و  في  املؤرخ  اإلراث   يرسم 

2022 بايشكل األتي :
 9   ، ت6ف ق ا خل في   ايس د)ة) 

حص  .
 9   ، ا خل في   عزيز  ايس د)ة) 

حص  .
 9   ، محمد ا خل في   ايس د)ة) 

حص  .
  8   ، سم   ا خل في   ايس د)ة) 

حص  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2022/2670.
528I

ايع 6ن استشارات

LAAYOUNE DIESEL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ايع 6ن استشارات
رقم 1و شارع االمير م6الي عبد هللا ، 

70000، ايع 6ن املغرب
LAAYOUNE DIESEL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
ا ذ6ط   زنق  01 رقم 128  - 

70000 ايع 6ن املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 2179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   17
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAAYOUNE DIESEL
تصدلر   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حاستيراد قطع ايغ ار.
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ا ذ6ط   زنق  01 رقم 128  - 70000 

ايع 6ن املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حص    500   : اد امحمد  ايس د 

بق م  100 درهم يلحص  .
500 حص     : ايس د بناصر بادح 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د اد امحمد عن6انه)ا) شارع 
ي ب ا حي ايتعاحن ايرقم 10 ايشق  02 

70000 ايع 6ن املغرب.
حي  بادح عن6انه)ا)  بناصر  ايس د 
 12 رقم  ا حرمين  شارع   1 اي6حدة 

70000 ايع 6ن املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د اد امحمد عن6انه)ا) شارع 
ي ب ا حي ايتعاحن ايرقم 10 ايشق  02 

70000 ايع 6ن املغرب
حي  بادح عن6انه)ا)  بناصر  ايس د 
 12 رقم  ا حرمين  شارع   1 اي6حدة 

70000 ايع 6ن املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1827.
529I

ايع 6ن استشارات

SUD EST SUD TRAVAUX
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

ايع 6ن استشارات
رقم 1و شارع االمير م6الي عبد هللا ، 

70000، ايع 6ن املغرب
SUD EST SUD TRAVAUX شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

ا حك6ني تجزئ  اي6حدة بل6ك د شق  
رقم 02   - 70000 ايع 6ن املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و2877.
ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 
ل6ن 6   18 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
ايشرك   رأسمال  رفع  تم   2022
درهم«   8.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   2.000.000« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   10.000.000«

تقدلم حصص نقدل  أح ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1829/2022.
0Iو5

اىتمان    ايرشاد

CULASSES  كيالس
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

ائتمان    ايرشاد
و5 شارع  حسن حيدار  بن جدل  
ايدار ايب صاء ، 20120، ايدار 

ايب صاء املغرب
CULASSES  ك الس شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : زنق  05 
رقم 2و حى أرسالن ايدار ايب ضاء - 

50 20 ايدار ايب ضاء املغرب.
قفل ايتصف  
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رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و7921.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   25 في  املؤرخ 
جات  شرك   ك الس    CULASSES
رأسمايها  مبلغ  املحدحدة  املسؤحي   
حعن6ان  درهم  7.500,00و1.5 
2و  رقم   05 زنق   اإلجتماعي  مقرها 
 20 50  - حى أرسالن ايدار ايب ضاء 
ايدار ايب ضاء املغرب نت ج  يت6ق ف 

اينشاط.
ح عين:

  CHANTAL شانتال    ايس د)ة) 
BONNAGUE  ح عن6انه)ا)   ب6ناك    
محمد  شارع  احناصر  اقام   و119 
 20 00 ايدارايب ضاء  ايسادس 
)ة)  كمصفي  املغرب  ايدارايب ضاء 

يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
 05 حفي زنق    2022 ماي   25 بتاريخ 
 - ايدارايب ضاء  أرسالن  حي  2و  رقم 

50 20 ايدارايب ضاء املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 67 827.

1Iو5

BENKHALI COMPTA

STE GARDA PESCINE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

BENKHALI COMPTA
 HAY REBAT AV REBAT RUE 3 N

، 93200، MDIQ MAROC
STE GARDA PESCINE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع خايد 
ابن اي6ي د رقم 02 تط6ان - 000و9 

تط6ان املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و 186.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2021 أكت6بر   27 في  املؤرخ 

املصادق  على :

زريد  محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص    150
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    1.000
 27 فيرناندح  سيران6 فيرناندلز بتاريخ 

أكت6بر 2021.
زريد  محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص   0 و 
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    1.000
كمال حاجي بتاريخ 27 أكت6بر 2021.
زريد  محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص    510
1.000 حص  يفائدة  ايس د )ة) خايد 

حاجي بتاريخ 27 أكت6بر 2021.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
07 دجنبر  االبتدائ   بتط6ان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 7099.

2Iو5

poitiers construction

POITIERS CONSTRUCTION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

poitiers construction
61 زاحي  شارع يال اي اق6ت ح 

مصطفى املعاني ، ايطابق 2 ، شق  
69 ، 20500، ايدار ايب ضاء املغرب
 POITIERS CONSTRUCTION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 61 زاحي  
شارع يال اي اق6ت ح مصطفى املعاني  
ايطابق ايتاني شق  69  - 20500 

ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5985و5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر  و2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POITIERS CONSTRUCTION

االنعاش   : غرض ايشرك  بإلجاز 
ايعقاري ح أشغال ايبناء املتن6ع  .

61 زاحي    : عن6ان املقر االجتماعي 
شارع يال اي اق6ت ح مصطفى املعاني  
 20500  -   69 شق   ايتاني  ايطابق 

ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
حص    66   : ايس د سمير حمزة 

بق م  6.600 درهم يلحص  .
ايس د عبد ايرزاق ايزهر االدري�سي 
درهم  00 .و  بق م   حص   :   و 

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  حمزة  سمير  ايس د 
 18 ايت6سع  ايكبرى زنق    1 ايسالم 
 22000 ايبرن6�سي  س دي   197 رفم 

ايدار ايب ضاء املغرب.
ايس د عبد ايرزاق ايزهر االدري�سي 
عن6انه)ا) دحار ا خدحد بني امغ ت بني 

لخلف 22000 املحمدل  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  حمزة  سمير  ايس د 
 18 ايت6سع  ايكبرى زنق    1 ايسالم 
 22000 ايبرن6�سي  س دي   197 رفم 

ايدار ايب ضاء املغرب
ايس د عبد ايرزاق ايزهر االدري�سي 
عن6انه)ا) دحار ا خدحد بني امغ ت بني 

لخلف 22000 املحمدل  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

مارس 2022 تحت رقم 88و817.
Iوو5

PROBAT ADMIN

PROBAT ADMIN
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

PROBAT ADMIN
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 IMMEUBLE BEN MOUSSA

 EL GOUACHE ÉTAGE 2 FÈS،
30000، FES MAROC

PROBAT ADMIN شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  1   درب 

ايكرن  حي املالح املرينين فاس - 
0000و فاس املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.62091
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  22 فبرالر  املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
  PROBAT ADMIN ايشريك اي6ح د 
مبلغ رأسمايها 10.000 درهم حعن6ان 
درب ايكرن   مقرها اإلجتماعي  1   
حي املالح املرينين فاس - 0000و فاس 

املغرب نت ج  ل : ت6قف اينشاط .
ب  1    ايتصف    مقر  حدد  ح 
درب ايكرن  حي املالح املرينين فاس - 

0000و فاس املغرب. 
ح عين:

ح  ايف اللي  عبدهللا   ايس د)ة) 
1 عمارة  امرشيش ايبديع  عن6انه)ا)  
املغرب  مراكش    0000    1 رقم 

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
مارس  و2  بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 1599.
I و5

hana compta  maroc

cash micro services
إعالن متعدد ايقرارات

hana compta  maroc
 residence al wafa n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el jadida maroc

cash micro services  »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة«
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حعن6ان مقرها االجتماعي: ايرقم 56 
شارع أبي شع ب ايدكالي  ا ذدلدة. 
.EL JADIDA MAROC 2 000

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.15897
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 1و ماي 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
ماللي: نقل أسهم  ايس د عاطف زين 
حص      00 لمتلك  ايذي  ايعابدلن  
في ايشرك  بثمن 100 درهم يل6احدة  
بسعر  أفاندي  رش دة   ايس دة  إلى 
 ( إجمالي حدد في أربع6ن أيف درهم 

00 .0000 درهم). 
على  لنص  ايذي   :   2 رقم  قرار 
زين  عاطف  ايس د  ٱستقاي   ماللي: 
ايعابدلن  من مها مه ح تع ين ايس د 
ة  رش دة  أفاندي  ايقاطن  با ذدلدة 
ة  كمسير  اينصر.  تجزئ    1  9 رقم 
محدحدة,  غير  ملدة  حجيك  ة   حح د 
املاي    باينسب  يألبناك حاملؤسسات 
تلتزم ايشرك  بايت6ق ع اي6ح د يلس د 
ة  رش دة  أفاندي  املسير ة اي6ح د ة 

ح ايشريك 
على  لنص  ايذي  و:  رقم  قرار 
ماللي: تقرر تغ ير ايشكل ايقان6ني من 
شرك  محدحدة املسؤحي   إلى شرك  
ايشريك  جات  املسؤحي    محدحدة 

اي6ح د
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
ايذي   :15,7,6,1 رقم  بند 
سبق  ملا  نظرا  ماللي:   على  لنص 
قرر  ايبن6د15,7,6,1  تغ ير  بعد  ح 
األسا�سي  اينظام  تعدلل  ايشركاء 
 06/06/2022 في  املحرر  يلشرك  
تحت   07/06/2022 في  حاملسذل 
  RE 2022001 0009019 عدد 

با ذدلدة 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   با ذدلدة  بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم و2795.

5Iو5

DISTRA CONSEILS

 CONSTRUCTION
 PROJECT ENGINEERING &

INNOVATION CPEI
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

DISTRA CONSEILS
رقم 2 ايطابق 2 بل6ك 21 ايحي 

ا حسني ، 0000 ، مراكش املغرب
 CONSTRUCTION PROJECT

 ENGINEERING & INNOVATION
CPEI  شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل 

مستخرج من رقم2 تجزئ  سينك6 
زنق  ايسرحر  - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1و1265
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CONSTRUCTION PROJECT
 ENGINEERING & INNOVATION

. CPEI
: مقاحل في  غرض ايشرك  بإلجاز 

ا خدمات في ايبناء حاالشغال ايعام 
اح  املختلف   االشغال  في  مقاحل 

ايبناء
حفر االبار

ايتصدلر حاالستيراد.
محل   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
سينك6  تجزئ   رقم2  من  مستخرج 
مراكش    0000  - ايسرحر   زنق  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 60.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

  : ايس د م6الي عبد ايكبير بنبازي 
80  حص  بق م  100 درهم يلحص  

.
 120   : بنبازي  سلمى  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايكبيربنبازي  عبد  م6الي  ايس د 
عن6انه)ا) تجزئ  سينك6 رقم 02 زنق  

ايسرحر  0000  مراكش املغرب.
عن6انه)ا)  بنبازي  سلمى  ايس دة 
زنق  ايسرحر    02 تجزئ  سينك6 رقم 

0000  مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايكبيربنبازي  عبد  م6الي  ايس د 
عن6انه)ا) تجزئ  سينك6 رقم 02 زنق  

ايسرحر  0000  مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6871و1.
6Iو5

aice compta

ALTERY
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ALTERY شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  

كلم م  إقام  ي6 ي6فغ رقم اإلقام  
و65 ايطابق   ايشق  رقم 11  - 

20000 ايب ضاء  املغرب 
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

67و6 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   0 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALTERY

مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

إنشاءات معدن  .

زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ي6فغ رقم اإلقام   ي6  إقام   كلم م  

 -   11 رقم  ايشق   ايطابق    و65 

20000 ايب ضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د عبدايصادق اسحيرة:  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص .

 500   : ايس د عبدا حك م ب6جي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

اسحيرة  عبدايصادق  ايس د 

حي  ايبلدل   منازل   62 عن6انه)ا) 

اسفي   20160 س دي حاصل اسفي 

املغرب .

ب6جي  عبدا حك م  ايس د 

2 بل6ك س رقم  عن6انه)ا) ييساسف  

و0و 2و202 ايب ضاء  املغرب .

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

اسحيرة  عبدايصادق  ايس د 

حي  ايبلدل   منازل   62 عن6انه)ا) 

اسفي   20160 س دي حاصل اسفي 

املغرب 

ب6جي  عبدا حك م  ايس د 

2 بل6ك س رقم  عن6انه)ا) ييساسف  

و0و 2و202 ايب ضاء  املغرب 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 92و827.

7Iو5
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hana compta  maroc

» ALI SAKANE «
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

hana compta  maroc
 residence al wafa n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el jadida maroc

» ALI SAKANE « شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم و1 
شارع أحمد املذاتي إقام  أيب 

ايطابق األحل رقم 8 معارف  ايدار 
ايب ضاء. 70و20 ايدار ايب ضاء. 

MAROC
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : . 
5 6299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 ALI  «  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.» SAKANE
منعش   -  : غرض ايشرك  بإلجاز 

عقاري.
- أعمال مختلف .
- مفاحض تجاري.

رقم   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
أيب  إقام   املذاتي  أحمد  شارع  و1 
ايدار  معارف    8 األحل رقم  ايطابق 
ايب ضاء.  ايدار  70و20  ايب ضاء. 

.MAROC
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د ل6سف رشادي 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ل6سف رشادي عن6انه)ا) 
2و  شق 5عمارة  ايرب ع  أم  إقام  

000 2 ا ذدلدة  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ل6سف رشادي عن6انه)ا) 
2و  شق 5عمارة  ايرب ع  أم  إقام  

000 2 ا ذدلدة  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   با ذدلدة  بتاريخ و1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم  8و 827.
8Iو5

LE PREMIER CONSEIL

MRFK TRADING
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MRFK TRADING شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم  1 اقام  فج6ة شارع ا حسن 

ايثاني 2 طريق ايص6يرة كليز  - 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و8 126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   11
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 MRFK : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.TRADING
*مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ا خدم   عمل ات  احاستغالل   تس ير 

)اي6ساط  ححامل مشاريع )
*تاجر

ايسلع  حتصدلر  *استيراد 
حا خدمات.

املكتب   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ا حسن  اقام  فج6ة شارع  رقم  1 
 - كليز   ايص6يرة  طريق   2 ايثاني 

0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس دة مريم ا ذنالني 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة مريم ا ذنالني عن6انه)ا) 
شارع  ايدلن  عماد  تجزئ    05 رقم 
األمير م6الي عبد هللا  0000  مراكش 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة مريم ا ذنالني عن6انه)ا) 
شارع  ايدلن  عماد  تجزئ    05 رقم 
األمير م6الي عبد هللا  0000  مراكش 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6819و1.

9Iو5

TGE FIDUS

EDC TRAVAUX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

TGE FIDUS
شارع ايزرقط6ني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 9و ايطابق 6 ، 28810، 
املحمدل  املغرب

EDC TRAVAUX شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي اقام  دلار 

ايعاي ا عمارة   شق  07 ايطابق 
02بني لخلف - 0و208 املحمدل  

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و085و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 EDC  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
نجارة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االملن 6م - اعمال حاشغال مختلف .
اقام    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
دلار ايعاي ا عمارة   شق  07 ايطابق 
املحمدل   0و208   - لخلف  02بني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عبد ايعزيز اينطاع :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
اينطاع  ايعزيز  عبد  ايس د 
عمارة  ايعاي ا  دلار  اقام   عن6انه)ا) 
لخلف  02بني  ايطابق   07 شق     

0و208 املحمدل  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
اينطاع  ايعزيز  عبد  ايس د 
عمارة  ايعاي ا  دلار  اقام   عن6انه)ا) 
لخلف  02بني  ايطابق   07 شق     

0و208 املحمدل  املغرب
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم و120.
5 0I

FLASH ECONOMIE

GBT INVEST
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تغ ير ايسن  املاي  

GBT INVEST
محدحدة،  مسرحي    جات  شرك  

رأسمايها 2.696.000,00و2 درهم
ححركس  غرين  ايرئيس:  املقر 
سانتر، 109، طريق ب6سك6رة، بالط6 

بوو، ايطابق 5، ايدارايب ضاء
 – و8106   ايتجاري:  ايسذل 

ايتعريف ايضريبي:  0062و7   
يلمقاحي :  امل6حد  ايتعريف 

002667111000027
تعدلل تاريخ إغالق ايسن  املاي  

أحال: بم6جب محضر ا ذمع ايعام 
االستثنائي املؤرخ في 0و ماي 2022، 
»ج.ب.ت.  شرك   في  ايشركاء  قرر 
املاي    ايسن   تحدلد  إنفيست« 
يلشرك  من فاتح ل6ي 6ز إلى 0و ل6ن 6.
ايفصل  تعدلل  تم  يذيك،  تبعا 
»حسابات  األسا�سي  اينظام  من   22

ايشرك «.
تم اإللداع ايقان6ني بكتاب   ثان ا: 
ايتجاري   املحكم   يدى  ايضبط 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  بايدارايب ضاء، 

2022 تحت عدد 827502.
يلخالص  حايتذكير

ه ئ  ايتس ير 
5 1I

comptacontrole

 DARRAJAT BEN ALI SARL
AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

comptacontrole
2 زاحي  شارع فاس ح زنق  حاد ايدهب 
اقام  صفاء 1 ايطابق االحل رقم 1 ، 

020و9، طنج  املغرب

 DARRAJAT BEN ALI SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 11, حي 
االدارس  , دريس   1 تجزئ  6و  

رقم 1 - 90000 طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
29و128

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   02
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DARRAJAT BEN ALI SARL AU
ح  ب ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
اح  ايعذلتين  جات  ايس ارات  اصالح 

ايثالث عذالت.
حي   ,11  : عن6ان املقر االجتماعي 
االدارس  , دريس   1 تجزئ  6و  رقم 

1 - 90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : علي  بن  ايس د محمد 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  علي  بن  ايس د محمد 
 12 رقم   29 زنق   ا ذم ل  املنظر 

90000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د سمير بن ايطاهر عن6انه)ا) 
 02 277 طابق  تجزئ  اينهض  قطع  

رقم 16 90000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و91 25.
5 2I

centre d’étude de gestion et d’organisation

michelin maroc
إعالن متعدد ايقرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

michelin maroc »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: املركب 
ايصناعي ت6ف ق رقم 6 ايطريق 

ايثان6ي  111 زنات  س دي ايبرن6�سي 
- 20600 ايدار ايب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

29و1و.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 06 أبريل 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
إلى  يلشرك   ايرئي�سي  املقر  تح6يل 
مخزن رقم   : ايتالي  ايعن6ان ا ذدلد 
8و, شارع ب  ,ممراألرحكارياس ايشطر 

األحل , مركب األنشط  عكاش 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 5: ايذي لنص على ماللي: 
اينظام  من  ا خامس  ايبند  تعدلل 

األسا�سي يلشرك 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 71و828.
Iو 5

aice compta

 BATIMENT GOLDEN AL
KAWTAR

إعالن متعدد ايقرارات

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 BATIMENT GOLDEN AL

KAWTAR »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: زنق  

كلم م  إقام  ي6فر رقم و65 ايطابق 
ايرابع ايشق  11 ايدارايب ضاء - 

20000 ايدارايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
و6و8و5.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 06 ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تف6يت حصص
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تع ين مسير جدلد يلشرك 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
25و18 حص  يلس د حسين  تف6يت 
مست6ر ا حامل يلبطاق  اي6طن   رقم 

BJ27226و
بند رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
ايس د  يلشرك :  جدلد  مسير  تع ين 
املسير  حإستقاي   مست6ر  حسين 

ايقدلم ايس د أحمد مست6ر
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828007.

5  I

BT CONSEIL

BUSINESS ENZYMA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
BUSINESS ENZYMA شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

 حري  شق  5 ايطابق ايثايث - 
20000 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 
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رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
97و7 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESS ENZYMA
دعم   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايتدريب
- مساعدة تقن  

- مركز أعمال
- حص  استثماري .

10 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
 - ايثايث  ايطابق   5 شق    حري  

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 800   : ا خط ب  هشام  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة ايهام تام م ايدري :  200 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د هشام ا خط ب عن6انه)ا) 
7و زنق  جم ل صدفي ايزهاحي شق  

رقم  2 20000  ايقن طرة املغرب.
ايدري  تام م  ايهام  ايس دة 
عن6انه)ا) االمان  عمارة ب س 5 رقم 
ايب ضاء  ايدار   20000 ب   س   69

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايدري  تام م  ايهام  ايس دة 
عن6انه)ا) االمان  عمارة ب س 5 رقم 
ايب ضاء  ايدار   20000 ب   س   69

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 76 828.
5 5I

Sté MARBRE AL-KHALIL SARL

 Sté MARBRE AL-KHALIL
SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

Sté MARBRE AL-KHALIL SARL
شارع م6الي إسماع ل  1 اقام  

م6الي إسماع ل ايطابق ايثايث رقم 
9 - طنج - طنج ، 90000، طنج  

املغرب
 Sté MARBRE AL-KHALIL SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م6الي إسماع ل  1 اقام  م6الي 
إسماع ل ايطابق ايثايث رقم 9 - 

طنج  - 90000 طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1281 7
في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 Sté  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARBRE AL-KHALIL SARL
- استيراد   : غرض ايشرك  بإلجاز 
ايرخام  م6اد  حتجارة  حتصدلر 

حا ذرانيت.
- شراء حب ع حتس6يق جم ع أن6اع 
م6اد ايبناء حمختلف منتجات ايرخام 

حا ذرانيت حمنتجاته.
حايتشط ب  ايدلك6ر  أعمال   -
حاالستيراد  ايتبل ط  حأعمال  يلرخام 

حايتصدلر.
مل6اقع  اإلدارة  خدمات  جم ع   -

ايبناء أح األشغال ايعام .
اإلداري   األعمال  تط6ير   -

حايصناع  .
- دراس  حتصم م حإنشاء حتشغ ل 

كاف  املشاريع اإلنشائ  .
جم ع  حتأجير  حتشغ ل  اقتناء   -

حق6ق املمتلكات حاملنق6الت.

 
ً
تمث ال ص6رها  بجم ع  ايتجارة   -

يتس6يق أي منتج.
ايق ام دحن ق 6د بأي معامالت   -
تجاري  أح ماي   أح صناع   أح أحراق 
ماي   أح عقاري  من املحتمل أن تؤدي 
بشكل مباشر أح غير مباشر إلى تعزيز 

تنم   ايشرك .
حب6جه عام ، فإن جم ع املعامالت 
ايتجاري  حاملاي   حايصناع   حاألحراق 
املاي   حايعقاري  تتعلق بشكل مباشر 
أح غير مباشر باألش اء املذك6رة أعاله 
أح بأي غرض آخر مشابه أح مرتبط 
يتعزيز تط6يره بأي شكل من األشكال.

.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
م6الي  اقام   إسماع ل  1  م6الي 
 -  9 رقم  ايثايث  ايطابق  إسماع ل 

طنج  - 90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ووو    : هزحط   ايطاهر  ايس د 
حص  بق م  00و.وو درهم يلحص  .
:   وو  امل6مني   محمد  ايس د 
حص  بق م  00 .وو درهم يلحص  .
ووو حص     : ايس د عمر حرق    

بق م  00و.وو درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايس د ايطاهر هزحط  
حي املسنان  ح6م  ب6طريق  1 رقم 8  

طنج  90000 طنج  املغرب.
عن6انه)ا)  امل6مني  محمد  ايس د 
شارع م6الي ا حسن رياض اسلي رقم 

2و1 حجدة 60000 حجدة املغرب.
عن6انه)ا)  حرق     عمر  ايس د 
 C BONASORT N° 1و P02
 CERDANYOLA DEL VALLES
 BARCELONE ESPAGNE 0819و

برشل6ن  اسبان ا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايس د ايطاهر هزحط  
حي املسنان  ح6م  ب6طريق  1 رقم 8  

طنج  90000  طنج  املغرب

عن6انه)ا)  امل6مني  محمد  ايس د 

شارع م6الي ا حسن رياض اسلي رقم 

2و1 حجدة 60000 حجدة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و1  بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 5758.

5 6I

مكتب امل6ثق ت6ف ق أب6فراس

SPORT ET BIEN ETRE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

ت6س ع نشاط ايشرك  

مكتب امل6ثق ت6ف ق أب6فراس

اقام  امل ل ايطابق االحل شارع 

افرناج مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

SPORT ET BIEN ETRE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها االجتماعي مراكش ، 

إقام  داي ا ،شارع يعق6ب املنص6ر. 

- 0000  مراكش املغرب.

ت6س ع نشاط ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و 116.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 ماي 2022 تمت إضاف  

إلى نشاط ايشرك   ايتاي    األنشط  

ا حالي :

ايزراع    املنتجات  تس6يق   *

ايغذائ  .

ايطعام  تقدلم  ح  مطعم   *
مم6ن  خدم   ؛  ايسريع   حاي6جبات 

حفالت حايت6ص ل إلى املنازل

يلشركات  ا خدمات  تقدلم   *

حاألفراد.

* ايب ع عبر اإلنترنت 

من  5و  ح   2 املادتين  تعدلل    *

اينظام األسا�سي يلشرك  املذك6رة

ايس د ت6ف ق بلخلفي  تجدلد    *

كمسيرلن  بلكامل  مراد  حايس د 

مشاركين يلشرك  املذك6رة.

* ايتزام ايشرك  بايت6ق ع املشترك 

بلخلفي  ت6ف ق  يلس د  املنفصل  أح 

حايس د مراد بلكامل ؛.
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   21 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6817.
5 7I

AUDINORD SARL

IMMOBTEL
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

AUDINORD SARL
رقم 58، ايطابق ايسادس، إقام  
ي نا، زاحي  شارع محمد ا خامس، 

شارع طان طان ححي يبنان ، 
TANGER MAROC ،90000

IMMOBTEL شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايعش، 
زنق  08 رقم 50 ا ذراري - 90000 

طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و 1282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBTEL
غرض ايشرك  بإلجاز : االستشارة 

حأنشط  معل6ماب   حهاتف   أخرى.
حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 - ا ذراري   50 رقم   08 زنق   ايعش، 

90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة أنيس  أيعمرتي ايس6اني:  
100 حص  بق م  100 درهم يلحص .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس6اني  أيعمرتي  أنيس   ايس دة 
و زنق  عمر بن ايعاص ط  عن6انه)ا) 

1 رقم 5 90000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس6اني  أيعمرتي  أنيس   ايس دة 
و زنق  عمر بن ايعاص ط  عن6انه)ا) 

1 رقم 5 90000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 827 25.

5 8I

PREMIUM FINANCE

ASDARM SERVICE AUTO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ASDARM SERVICE AUTO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي أب6اب 
مراكش عمارة 2Aو ايشق  11 
ايطابق األحل  - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   01
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASDARM SERVICE AUTO
م كان كي   : غرض ايشرك  بإلجاز 

تصل ح.
نقل ايبضائع  حساب ايغير.

تاجر.
أح  )ايتاجر  حايتصدلر  االستيراد 

اي6س ط املنفذ).
م6اد ايبناء )تاجر) با ذمل ..

أب6اب   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 11 ايشق   2Aو  عمارة  مراكش 
مراكش    0000  - األحل   ايطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د صا ح اب6ايف6ج  :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د صا ح اب6ايف6ج  عن6انه)ا) 
  1050 انف ف    ب6شتى  ارطال  دحار 

ام نتان6ت املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د صا ح اب6ايف6ج  عن6انه)ا) 
  1050 انف ف    ب6شتى  ارطال  دحار 

ام نتان6ت املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 7020و1.
5 9I

PREMIUM FINANCE

MAGHREB AMAN
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
ت6س ع نشاط ايشرك  

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAGHREB AMAN شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها االجتماعي دحار 

ارتال انف ف    - 1050   المنتان6ت 
املغرب.

ت6س ع نشاط ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.209
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 ل6ن 6   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  ايتاي    األنشط   إضاف  

ايشرك  ا حالي :
نقل ايبضائع  حساب ايغير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 21 بتاريخ  بامنتان6ت   االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 2022/و11.

550I

PREMIUM FINANCE

 AMAN SUD
INVESTISSEMENT

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

ت6س ع نشاط ايشرك  

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 AMAN SUD INVESTISSEMENT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها االجتماعي حي ادار 
شارع انزران - 1050  المنتان6ت 

املغرب.
ت6س ع نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
1و9.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 ل6ن 6   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  ايتاي    األنشط   إضاف  

ايشرك  ا حالي :
نقل ايبضائع  حساب ايغير.
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 21 بتاريخ  بامنتان6ت   االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 112/2022.

551I

LEGALIS CONSEIL

OUMARI AGRI TRADE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

LEGALIS CONSEIL
 Rue Hoceima, Résidence , 1
 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC

OUMARI AGRI TRADE شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ا ذماع  
ايقرحي  تزك ت دحمين ب6س ا سبت 
عين  حنش - 000و5 إفران املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   02
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUMARI AGRI TRADE
غرض ايشرك  بإلجاز : 1. صناع  

األغذل  ايفالح   
2. إدارة ايض عات ايزراع  ؛ 

و. مشتل.
 . االستيراد حايتصدلر؛

5. ايتجارة
: ا ذماع   عن6ان املقر االجتماعي 
ايقرحي  تزك ت دحمين ب6س ا سبت 

عين  حنش - 000و5 إفران املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د عثمان ايعماري 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د عثمان ايعماري عن6انه)ا) 
0و  شارع اي6دال  تجزئ  مبرحك  رقم 

طريق الم6زار 0000و فاس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د عثمان ايعماري عن6انه)ا) 
0و  شارع اي6دال  تجزئ  مبرحك  رقم 

طريق الم6زار 0000و فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  بازرح   االبتدائ   

2022 تحت رقم 208.

552I

FINAUDIT

BRATILOG
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
BRATILOG  شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مر�سى سلطان ، شق  و ط6ابق 
1 ايدار ايب ضاء - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
1و827 .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2022 ماي   27 في  املؤرخ 
ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

عاط ف مصطفى  كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  و8286.

Iو55

ste united consulting

 STE PARAPHARMACIE
NOUREDDINE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حل شرك 

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC

 STE PARAPHARMACIE
NOUREDDINE  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 01 
زنق   0 حي طارق 1 فلس  - 0000و 

فاس املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 5067

ايشريك  قرار  بمقت�سى 
 2022 لنالر   02 في  املؤرخ  اي6ح د 
مسؤحي    جات  شرك   حل  تقرر 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 
 STE PARAPHARMACIE
رأسمايها  مبلغ     NOUREDDINE
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
اإلجتماعي رقم 01 زنق   0 حي طارق 
1 فلس  - 0000و فاس املغرب نت ج  

ل :   
حايسبب  ايتم6يل  صع6بات 
احتكارات ايب ع با ذمل  أزم  ايقطاع 
األزم   جيك   على  زيادة  عام  بشكل 
ايعامل    حاالقتصادل   ايصح   
إلى  أدى  ايذي    19 ك6ف د  بسبب 
اينشاط  تده6ر    كبيرح  انخفاض 
االقتصادي عام    ح عل ه  أزم  ماي   
ح   ا اقتصادل  خانق   سعت جاهدة 
االيتزام  على  املقاحي   فشل  على 

بجداحل ادائاتها املاي  .
 01 ح حدد مقر ايتصف   ب رقم 
زنق   0 حي طارق 1 فلس  - 0000و 

فاس املغرب . 
ح عين:

ح  قب6  ايدلن   ن6ر  ايس د)ة) 
حي  زنق   0   01 رقم  عن6انه)ا) 
فاس املغرب  0000و  فلس    1 طارق 

كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

: رقم 01 زنق   0 حي طارق 1 فلس 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 182/2022و.

55 I

bemultico  6ب م6يت ك

SHAYTA CAR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

bemultico  6ب م6يت ك
رقم 106 شق  رقم 01 ايزيت6ن 

املعرك  -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

SHAYTA CAR شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
بيرحت تجزئ  رزق   02 زه6ر 2 

فاس - 0000و فاس املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و7298
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHAYTA CAR
كراء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس ارات بدحن سائق.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
بيرحت تجزئ  رزق   02 زه6ر 2 فاس 

- 0000و فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
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 500   : ايك حل   محمد  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 250   : ايك حل  مريم  ايس دة 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 250   : ايك حل  عثمان  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د محمد ايك حل  عن6انه)ا) 
بنيس  تجزئ   سع د  ب6ر  شارع   9
ايزه6ر 2 فاس 0000و فاس املغرب.

عن6انه)ا)  ايك حل  مريم  ايس دة 
بنيس  تجزئ    9 سع د  ب6ر  شارع 
ايزه6ر 2 فاس 0000و فاس املغرب.

ايس د عثمان ايك حل عن6انه)ا) 
01 زنق   1 جنان ايسراج ا ذنانات 

فاس 0000و فاس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايك حل  مريم  ايس دة 
بنيس  تجزئ    9 سع د  ب6ر  شارع 

ايزه6ر 2 فاس 0000و فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2676.
555I

ste united consulting

STE BENIMAR PIECES
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC
STE BENIMAR PIECES  شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 82 
زنق  امام مايك  املدلن  ا ذدلدة 

فاس - 0000و فاس املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.6 657

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 لنالر   02 املؤرخ في 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
 STE BENIMAR اي6ح د  ايشريك 
 100.000 رأسمايها  مبلغ     PIECES
درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 
82 زنق  امام مايك  املدلن  ا ذدلدة 
فاس - 0000و فاس املغرب نت ج  ل : 
صع6بات ايتم6يل حايسبب احتكارات 
با ذمل    حايب ع  ايكبرى   ايشركات 
على  زيادة  عام  بشكل  ايقطاع  أزم  
حاالقتصادل   ايصح    األزم   جيك  
ايعامل   بسبب ك6ف د 19 ايذي  أدى 
إلى انخفاض كبيرح تده6ر   اينشاط 
االقتصادي عام    ح عل ه  أزم  ماي   
ح   ا اقتصادل  خانق   سعت جاهدة 
االيتزام  على  املقاحي   فشل  على 

بجداحل ادائاتها املاي  .
 82 ح حدد مقر ايتصف   ب رقم 
ا ذدلدة  املدلن   مايك   امام  زنق  

فاس  - 0000و فاس املغرب. 
ح عين:

ح  عاش6ر   عزيز    ايس د)ة) 
مايك   امام  زنق    82 رقم  عن6انه)ا) 
فاس  0000و  املدلن  ا ذدلدة فاس 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
املدلن   مايك   امام  زنق    82 رقم   :

ا ذدلدة فاس 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2022/ 18و.
556I

COMPTA AMRANI

NM SANTE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

COMPTA AMRANI
 AVENUE DES FAR RSE AISSA

 N°6 ، 93000، TETOUAN
MAROC

NM SANTE شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايعاي   
زنق  ايط ب ايقادري رقم 19 - 

000 9 طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

81و128

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 NM  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANTE

استراد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايطب  ،  يلحمال   منتجات  حت6زيع 

حكدا األجهزة ايطب  ..

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ايعاي   زنق  ايط ب ايقادري رقم 19 

- 000 9 طنج  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

 100   : ايعمري  هاجر  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايعمري  هاجر  ايس دة 

حي ايعاي   زنق  ايط ب ايقادري رقم 

19 000 9 طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ايعمري  هاجر  ايس دة 

حي ايعاي   زنق  ايط ب ايقادري رقم 

19 000 9 طنج  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 977 25.

557I

ELEXPERTISE

BLUE TANGER بلو طنجة
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

ELEXPERTISE
 Rue da bapaume, Quartier ,21
 de la gare, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BLUE TANGER بل6 طنج  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 20 زنق  
عالل بن عبدهللا إقام  لاسمين 

طابق 6 شق  22  - 20110 طنج    
املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري -.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6   02 في  املؤرخ 

املصادق  على :
ايس د سع د   )ة)  ايس د  تف6يت 
حالد 750 حص  اجتماع   من أصل 
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    1.000
ايس د منير  قدري حسني  بتاريخ 02 

ل6ن 6 2022.
ايس د سع د   )ة)  ايس د  تف6يت 
من  اجتماع    حص    250 حالد 
ايس د  يفائدة   حص    1.000 أصل 
مارس ل  ايس دة دحم ن ك ب6ل   )ة) 

شمب6ن بتاريخ 02 ل6ن 6 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و95 25.
558I

اتمان   ا حر

O›BRAG
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

اتمان   ا حر
229 تجزئ  ابن تاشفين ازلي مراكش 

مراكش منارة، 0000 ، مراكش 
املغرب

O›BRAG شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 229 
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تجزئ  بنتاشفين أزلي  - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و12657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   18

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.O’BRAG

غرض ايشرك  بإلجاز : استحضار 

استغالل  ايتجم ل-  م6اد  حب ع 

امل6اد  -انتاج  فالح    ض عات 

ايغذائ   ا ح 6ي  - تصدلر حاستراد.

 229  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

  0000  - أزلي   بنتاشفين  تجزئ  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايصمد  عبد  ايشردحدي  ايس د 

درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايصمد  عبد  ايشردحدي  ايس د 

عن6انه)ا) سال 11000 سال املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايصمد  عبد  ايشردحدي  ايس د 

عن6انه)ا) سال 11000 سال املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6655.

559I

BENKHALI COMPTA

شركة ايس كريم
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

BENKHALI COMPTA

 HAY REBAT AV REBAT RUE 3 N

، 93200، MDIQ MAROC

شرك  ايس كريم شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايب6غاز 

شارع حاد املخازن ممر   رقم 5 

املض ق - 200و9 املض ق املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و81و1.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي  في  2  املؤرخ 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

كريم   ايس  شرك   اي6ح د  ايشريك 

مبلغ رأسمايها 20.000 درهم حعن6ان 

شارع  ايب6غاز  حي  اإلجتماعي  مقرها 
املض ق   5 رقم  ممر    املخازن  حاد 

 : املض ق املغرب نت ج  ل  200و9   -

عدم تحق ق ايهدف املبتغى.

حي  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
ايب6غاز شارع حاد املخازن ممر   رقم 

5 املض ق - 200و9 املض ق املغرب. 

ح عين:

ح  ب6غالي   بالل    ايس د)ة) 

سبت    51001 سبت   عن6انه)ا) 

اسبان ا كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

: حي ايب6غاز شارع حاد املخازن ممر   
رقم 5 املض ق

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   08 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم   و1.

560I

HIGH EDGE CONSULTING

 GLOBAL LEADERSHIP
SERVICE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تع ين ممثل قان6ني يلشرك 

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

 GLOBAL LEADERSHIP SERVICE
»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: شارع 

علي يعت  املركز ايتجاري حالل  سنتر 
املكتب رقم 12 - 000و9 تط6ان 

املغرب.
»تع ين ممثل قان6ني  يلشرك «

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
9و256.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
حتبعا   2022 ماي   05 في  املؤرخ 
تع ين  تقرر  ا حالي  املسير  الستقاي  

املمثل)لن) ايقان6ني)لن): 
- شكري س دي محمد

 GLOBAL LEADERSHIP  -
املسؤحي    جات  شرك    SERVICE
املحدحدة ايكائن مقرها اإلجتماعي ب: 
شارع علي يعت  املركز ايتجاري حالل  
12 000و9 تط6ان  سنتر املكتب رقم 

املغرب
عند  ايتجاري  ايسذل  رقم 

االقتضاء: 9و256
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  0و  بتاريخ  بتط6ان   االبتدائ   

2022 تحت رقم 1285.
561I

SAFAA

H.SOCYPSE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

SAFAA
 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC
H.SOCYPSE شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم18 
زنق  56 تجزئ  أم ن  آسفي - 

6000  اسفي املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

12895

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.H.SOCYPSE

غرض ايشرك  بإلجاز : نقل امل6اد 

حايسلع.
رقم18   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
زنق  56 تجزئ  أم ن  آسفي - 6000  

اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : دمان  حسن  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 8 عن6انه)ا)  دمان  ايس د حسن 
زنق  دار �سي عي�سى املدلن  ا ذدلدة 

اسفي 6000  اسفي املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)   دمان  حسن  ايس د 
زنق  دار �سي عي�سى املدلن  ا ذدلدة 

اسفي 6000  اسفي املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   09 بتاريخ  بآسفي   االبتدائ   

2022 تحت رقم -.

562I
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WAY CONSEIL

JINANE CARS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
JINANE CARS شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزيئ  
سكار مسذد أريحا متجر رقم 7 

حي املحمدي ايدحدلات  - 0160  
مراكش املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.68665

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6   06 في  املؤرخ 

املصادق  على :
ا ذل ل  عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 
من  اجتماع    حص    500 ا حسني 
ايس د  يفائدة   حص    500 أصل 
ل6ن 6   06 املهدي ا حسني بتاريخ  )ة) 

.2022
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6955و1.

Iو56

WAY CONSEIL

JINANE CARS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
JINANE CARS شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
ح عن6ان مقرها االجتماعي تجزيئ  
سكار مسذد أريحا متجر رقم 7 
حي املحمدي ايدحدلات - 0160  

مراكش .
تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.68665

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
2022 تم تح6يل  06 ل6ن 6  املؤرخ في 
ايشكل ايقان6ني يلشرك  من »شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة« إلى »شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6955و1.
56 I

HIBA TAFILALTE SERVICES

BAHLOUL EXPRESS SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

HIBA TAFILALTE SERVICES
 RUE 7 N° 160 HAY MAAMORA
 KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
BAHLOUL EXPRESS SARL شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
 ROUTE حعن6ان مقرها اإلجتماعي
 MEHDYA SALAMA4 BLOC U4
 IMM05 APPT N13 KENITRA -

000 1 ايقن طرة املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و 582.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبرالر   25 في  املؤرخ 

املصادق  على :
ايقادر   عبد  )ة)   ايس د  تف6يت 
بهل6ل 500 حص  اجتماع   من أصل 
500 حص  يفائدة  ايس د )ة) حمزة  

ا حب�سي بتاريخ 25 فبرالر 2022.
تف6يت ايس د )ة) ن6ر ايدلن بهل6ل 
أصل  من  اجتماع    حص   00و 
500 حص  يفائدة  ايس د )ة) حمزة 

ا حب�سي بتاريخ 25 فبرالر 2022.
تف6يت ايس د )ة) ن6ر ايدلن بهل6ل 
200 حص  اجتماع   من أصل 500 
حص  يفائدة  ايس د )ة) عبد ا حم د 

بايكصاب بتاريخ 25 فبرالر 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 11 أبريل 

2022 تحت رقم 1505.
565I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

TRANS-PAY YAHYA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب
TRANS-PAY YAHYA شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
 ، مسذد ايقدس، شارع عالل بن 
عبد هللا، م.ج، فاس فاس 0000و 

فاس املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72219
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   11
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS-PAY YAHYA
غرض ايشرك  بإلجاز : مستخلص 

اداءات.
تح6يل االم6ال.

مطبع .
ب ع األدحات املكتب  ..

عن6ان املقر االجتماعي : محل رقم 
شارع عالل بن  مسذد ايقدس،   ، 
0000و  فاس فاس  م.ج،  عبد هللا، 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
  00   : حم مر  محمد  ايس د 

حص  بق م  1.000 درهم يلحص  .
ايس د لحيى حم مر :  200 حص  

بق م  1.000 درهم يلحص  .
  00   : ايغزيلي  ت6ري   ايس دة 

حص  بق م  1.000 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  حم مر  محمد  ايس د 
ت6الل   1 ايفتح  تجزئ    ،126 رقم 

50050 مكناس املغرب.
ايس د لحيى حم مر عن6انه)ا) رقم 
 50050 ت6الل   1 تجزئ  ايفتح   ،126

مكناس املغرب.
عن6انه)ا)  ايغزيلي  ت6ري   ايس دة 
ت6الل   1 ايفتح  تجزئ    ،126 رقم 

50050 مكناس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايغزيلي  ت6ري   ايس دة 
ت6الل   1 ايفتح  تجزئ    ،126 رقم 

50050 مكناس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل  و1  بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم و178.
566I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

LIONS HOLDING
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

LIONS HOLDING شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مركز 
ايرياض 61 ، شارع الي  لاق6ت 

حمصطفىاملعاني رقم 69 ايطابق 
ايثاني  - 20000  ايدار ايب ضاء  

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 1867
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   05
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 LIONS : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.HOLDING

عقد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حإدارة املصا ح في ايشركات األخرى.

مركز   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

لاق6ت  الي   شارع   ،  61 ايرياض 

ايطابق   69 رقم  حمصطفىاملعاني 

ايب ضاء   ايدار    20000  - ايثاني  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

500 حص     : ايس د طارق ان6ار 

بق م  50.000 درهم يلحص  .

  : ايبردعي  شرف  محمد  ايس د 

درهم   50.000 بق م   حص    500

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 12 ان6ار عن6انه)ا)  ايس د طارق 

تجزئ  اينكاز ايشق    طريق الم6زار 

0000و فاس  املغرب.

ايبردعي  شرف  محمد  ايس د 

علي  م6الي  زنق   وو  عن6انه)ا) 

يرباط  ا     10000 ايشريف حسان 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايبردعي  شرف  محمد  ايس د 

علي  م6الي  زنق   وو  عن6انه)ا) 

يرباط  ا     10000 ايشريف حسان 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 29 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم 2و 15.

567I

االستاد محمد يطفي

 SOCIETE«AL HAMD«
LILBINAE WA TAAMIR

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حفاة شريك

االستاد محمد يطفي
6و شارع ا ذيش امللكي اقام  فضا ء 
2000 ايطابق ايرابع فاس ، 0000و، 

فاس املغرب
 SOCIETE«AL HAMD LILBINAE«

WA TAAMIR  شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي فاس شارع 
ا ذيش امللكي اقام  ايفتح ايطابق 6 
مكتب 5و فاس شارع ا ذيش امللكي 
اقام  ايفتح ايطابق 6 مكتب 5و 

0000و فاس املغرب.
حفاة شريك

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.22725

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 10 ل6ن 6 2022 تم اإلعالم 
ح  ا خل في  محمد  ايشريك  ب6فاة 
 
ً
تبعا اي6رث   على  حصصه  ت6زيع 
لنالر  0و  في  املؤرخ  اإلراث   يرسم 

2022 بايشكل األتي :
ايس د)ة) ت6ف ق ا خل في  ،  و 1 

حص  .
و 1    ، عزيز ا خل في   ايس د)ة) 

حص  .
ايس د)ة) محمد ا خل في  ،  و 1 

حص  .
 71   ، سم   ا خل في   ايس د)ة) 

حص  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2667/2022.
568I

CONSEILS EVERNAGE

 GROUPE ELBERICHI
 TECHNOLOGY (SIGLE

):GET
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc
 GROUPE ELBERICHI

 (TECHNOLOGY (SIGLE :GET
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  05 
تدارت ايعاي   رقم  6 تمنص6رت 
جماع  حرب ل مراكش  - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و12661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   2 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE ELBERICHI  :

.(TECHNOLOGY (SIGLE :GET
غرض ايشرك  بإلجاز : ايتدريب ح 

ايت6ج ه..
عن6ان املقر االجتماعي : تجزئ  05 
تمنص6رت  رقم  6  ايعاي    تدارت 
  0000  - مراكش   حرب ل  جماع  

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايبري�سي  شرف  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايبري�سي  شرف  ايس د 
تمنص6رت  املنص6ري   اعدادل  

مراكش  0000  مراكش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ايبري�سي  شرف  ايس د 

تمنص6رت  املنص6ري   اعدادل  

مراكش 0000  مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6966و1.

569I

م6ثق

CABO DREAM
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

مكتب األستـــاج املنضري

 مـــ6ثق

تط6ان، س دي املنضري، شارع 

ا ذيش امللكي، إقام  املنزه

ايشرك  املسماة«    كاب6 دريم » 

ش.م.م  

ايسذل ايتجاري رقمو607 

مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى    -I

 2022 ماي   12 ح  ابريل   21 بتاريخ 

 , املنضري  عادل  اإلستاج   ,تلقاه   

 2 00 تف6يت  تم  بتط6ان,   م6ثق 

يلسادة  ممل6ك     حص   ايف 

ب6هالل  ل6سف  ح  ايرباحي  حسن 

محمد  ح  ا خل6في   ايعزيز  عبد  ح 

ايشرك   يصا ح  احناش   ا خايدي 

 FONCIERE ET FINANCIERE

حايتي    ,   DE PARTICIPATION

دريم  كاب6    « ايشرك    في  لمتلك6نها 

املسؤحي    محدحدة  شرك     ,«
رأسمايها000. 2،  حمقرها االجتماعي 

عمارة ا  بل6ك     27 مكتب  بتط6ان  

حالل  سنتر شارع ا ذ6الن 

-IIح بم6جب ا ذمع ايعام, يلشرك  

في نفس اي 6م   تقرر ماللي :

حسن  ايسادة  1--استقاي  

عبد  ح  ب6هالل  ل6سف  ح  ايرباحي 

ايعزيز ا خل6في  من مهامهم كمسيرلن 

يلشرك  

 2- تنصيب ايس د  ل6نس منتصر 

كمسيرحح د   يلشرك .
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تغير ايشكل ايقان6ني يلشرك    3-

إلي  املسؤحي    محدحدة  شرك   من 

دات  املسؤحي    محدحدة  شرك  

شريك حح د 

نظام  تغير  تم  فقد  حعل ه   4-
ايفص6ل  حخاص   يلشرك   األسا�سي 

كاف   قبل  من  حقب6يه  ح2   6ح7 

ايشركاء

-III حقد تم اإللداع ايقان6ني يدى 

املحكم   ايتجاري    بتط6ان بتاريخ  2 

ماي 2022  تحت رقم.

يلخالص  ح ايب ان األستـاج عـادل 

املنضري.

570I

BEST ACTIONS COMPTA

VITALMO VERT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

BEST ACTIONS COMPTA
رقم 2 عمارة 186 ابن تاشفين ازلي 

مراكش

VITALMO VERT شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها االجتماعي 127 شارع 

حف ظ ابن عبد ايبار إقام  األنديس 

انزران ايطابق ايثايث رقم 15 طنج  

90000 املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.96271

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2022 ماي  في  2  املؤرخ 

املصادق  على :

ايكبير  )ة)عبد  ايس د  تف6يت 

1.000 حص  اجتماع   من  ب6ط ب 

أصل 1.000 حص  يفائدة ايس د )ة) 

مرابح أل6ب بتاريخ  2 ماي 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   08 بتاريخ  بطنج   ايتجاري  

2022 تحت رقم 5529.

571I

BEST ACTIONS COMPTA

VITALMO VERT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

BEST ACTIONS COMPTA
رقم 2 عمارة 186 ابن تاشفين ازلي 

مراكش
 VITALMO VERT

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 127 شارع 
حف ظ ابن عبد ايبار إقام  األنديس 
انزران ايطابق ايثايث رقم 15 طنج  

90000 املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.96271

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تع ين  تم   2022 ماي  في  2  املؤرخ 
أل6ب  مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) 

مرابح كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   08 بتاريخ  بطنج   ايتجاري  

2022 تحت رقم 5529.
572I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

FERPLAS ORIENT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
2   شارع ايدرف6في ايطابق 2 رقم 8 

حجدة، 60000، حجدة املغرب
FERPLAS ORIENT شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي اينجد  

رقم و  ايطابق األحل  - 60000 
حجدة املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
7و95و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FERPLAS ORIENT
إعادة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

تدحير اينفالات.
عن6ان املقر االجتماعي : حي اينجد  
رقم و  ايطابق األحل  - 60000 حجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايرحمان  عبد  بلقا�سي  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايرحمان  عبد  بلقا�سي  ايس د 
عن6انه)ا) طريق تامسن  جنان ب 6ض 

رقم 10 60000 حجدة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايرحمان  عبد  بلقا�سي  ايس د 
عن6انه)ا) طريق تامسن  جنان ب 6ض 

رقم 10 60000 حجدة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 877.
Iو57

Bennani & Associés LLP

 SOPRA BANKING
SOFTWARE MOROCCO SA

إعالن متعدد ايقرارات

مكتب املحاماة بناني حشركاءه 
ل.ل.ب

برج أحس ان و – مكتب رقم ب05، 
مجمع أ ، ايطابق 1، مارينا، ايدار 

ايب ضاء، املغرب

س6برا بانكين س6فت6ير املغرب 
 Sopra Banking Software
Morocco شرك  مساهم 

حعن6ان مقرها االجتماعي: مارينا، 
شارع امل6حدلن، ايدار ايب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
.171.199

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في و2 دجنبر 2021

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  :
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
 1 5 رفع رأس مال ايشرك  من مبلغ 
1و0   1 8 درهم الى مبلغ   200 1و0 
درهم عن طريق إصدار أسهم   200
جدلدة جات ق م  إسم   قدرها 100 

درهم يكل من االسهم.
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
تخف ض رأس مال ايشرك  من مبلغ 
 20 مبلغ  الى  درهم   200 1و0   1 8

1 0 900 درهم
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  :
على  لنص  ايذي   :1 رقم  بند 
ايشرك   مال  رأس  يرفع  تبعا  ماللي: 
اينظام  تح ين  تم  حتخف ضه، 

االسا�سي يلشرك .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  5و20.
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FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE MAROC ADDUCTION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع ا حسن ايثاني رقم 81 حي 
 avenue س طا س6ق ايسبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 23550، س6ق ايسبت املغرب

 STE MAROC ADDUCTION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي احالد احمد 
جماع  احالد ناصر س6ق ايسبت - 

550و2 س6ق ايسبت املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و0 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC ADDUCTION
+اشغال   : غرض ايشرك  بإلجاز 

مختلف  
+تصدلر حاستيراد

+ن ك6ص.
احالد   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
س6ق  ناصر  احالد  جماع   احمد 
ايسبت  س6ق  550و2   - ايسبت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 
1.000.000,00 درهم، مقسم كايتالي:
  : ايرح م  عبد  ك6رح  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    10.000

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايرح م  عبد  ك6رح  ايس د 
بني   55 رقم  ايزيت6ن  حي  عن6انه)ا) 

مالل 000و2 بني مالل املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايرح م  عبد  ك6رح  ايس د 
بني   55 رقم  ايزيت6ن  حي  عن6انه)ا) 

مالل 000و2 بني مالل املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بس6ق ايسبت احالد اينم   
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   22 بتاريخ 

.280
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مكتب معيش  يلحسابات ح األستشارات ا ذبائ  

STE RINIBYNIHAL SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

مكتب معيش  يلحسابات ح 
األستشارات ا ذبائ  

حي ايسالم بل6ك E  رقم 22 -- س دي 
سل مان ، 200 1، س دي سل مان 

املغرب
  STE RINIBYNIHAL SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  
محمد غرن ط ححمان ايفت6اكي 

اقام  ايك6ثر عمارة 9  مكرر املتجر 
رقم 1  - 000 1 ايقن طرة املغرب 

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
65727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   02
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RINIBYNIHAL SARL AU
ب ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

املالبس ا ذاهزة .
زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
محمد غرن ط ححمان ايفت6اكي اقام  
ايك6ثر عمارة 9  مكرر املتجر رقم 1  - 

000 1 ايقن طرة املغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس دة نهال تيت6  :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  تيت6   نهال  ايس دة 
 1 000   6 شق   معم6رة  زنق     2

ايقن طرة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  تيت6   نهال  ايس دة 
 1 000   6 شق   معم6رة  زنق     2

ايقن طرة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم -.
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Etude Me LAMRANI

technosaiss SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

Etude Me LAMRANI
 FES Rue Abdelkrim Benjelloun

 Espace Marina Bureau 12 ،
0000و، فاس املغرب

technosaiss SARL AU شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي فاس 2 
الت سقاط6 قطع  177 - 0000و 

فاس املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
72911

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   17
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.technosaiss SARL AU
املتاجرة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ح  املعل6م ات  ملعدات  بايتقس ط 

االتصال.

 2 فاس   : عن6ان املقر االجتماعي 
0000و   -  177 قطع   سقاط6  الت 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 60.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
املهدي  مجاطي  علمي  ايس د 
ايرياض  حي   115 فاس  عن6انه)ا) 
فاس  0050و  ايشقف  عين  طريق 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
املهدي  مجاطي  علمي  ايس د 
ايرياض  حي   115 فاس  عن6انه)ا) 
فاس  0050و  ايشقف  عين  طريق 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 9 1و.
577I

fiduconsejo

KHADAMAT DEL NORTE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 
fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc
 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc
 KHADAMAT DEL NORTE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع بن 
حسالن رقم 19 تط6ان - 00و9 

تط6ان املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1785و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHADAMAT DEL NORTE
خدمات   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

تقدلم ايطعام )جماع   حفردل ).
- خدمات متعددة )مكا تب)

 خدمات متن6ع ..
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
00و9   - تط6ان   19 بن حسالن رقم 

تط6ان املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : حماد  بشرى  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  حماد  بشرى  ايس دة 
000و9  حي املصلى حادي ي6 تط6ان 

تط6ان املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  حماد  بشرى  ايس دة 
000و9  حي املصلى حادي ي6 تط6ان 

تط6ان املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم 26 1.
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MASDAC

ALMYAB SERVICES
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

MASDAC
 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV
 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC
ALMYAB SERVICES شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع ايل6ز 

حي تدارت 2 رقم   1  - 80000 

اكادلر املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و5181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALMYAB SERVICES

 : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االستشارات اإلداري .

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايل6ز حي تدارت 2 رقم   1  - 80000 

اكادلر املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

ايعل6ي:   هللا  عبد  م6الي  ايس د 

100 حص  بق م  100 درهم يلحص .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايعل6ي  هللا  عبد  م6الي  ايس د 
 2 تدارت  حي  ايل6ز  شارع  عن6انه)ا) 

رقم   1 80000 اكادلر املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايعل6ي  هللا  عبد  م6الي  ايس د 
 2 تدارت  حي  ايل6ز  شارع  عن6انه)ا) 

رقم   1 80000 اكادلر املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم و7و110.

579I

كافج د

ELEVATION PARTENAIRES
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

كافج د

86 زنق  165 مجم6ع  *ه* حي 

االيف ، 20220، ايدار ايب ضاء 

املغرب

 ELEVATION PARTENAIRES

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : شارع 

حاد أم ايرب ع تجزئ  أب6اب أم ايرب ع 

سلم أ ايطابق   شق  و1 - 20220 

ايدار ايب ضاء املغرب.

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

. 08819

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 أبريل   19 املؤرخ في 

ELEVATION PARTENAIRES شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

 100.000 رأسمايها  مبلغ  اي6ح د 

درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

حاد أم ايرب ع تجزئ  أب6اب أم ايرب ع 

 20220  - و1  سلم أ ايطابق   شق  

يألزم   نت ج   املغرب  ايب ضاء  ايدار 

االقتصادل .

ح عين:
ايس د)ة) ريان كريست6فر  م م6ن 
ح عن6انه)ا) 82 زنق  تمنار طابق 1 حي 

ايدار ايب ضاء   20670 ايسالم ح ح 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

2022 حفي شارع حاد  19 أبريل  بتاريخ 

أم ايرب ع تجزئ  أب6اب أم ايرب ع سلم 

20220 ايدار   - و1  أ ايطابق   شق  

ايب ضاء املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 16 828.

580I

ELKIHAL RENT CAR

ELKIHAL RENT CAR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

ELKIHAL RENT CAR
شارع حسن 2 عمارة 290 طابق   
شق  7 ، 000و9، تط6ان املغرب

ELKIHAL RENT CAR شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
حسن 2 عمارة 290 طابق   شق  

7 - 000و9  تط6ان املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
95 0و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6   08 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) محمد ايك حال 
أصل  من  اجتماع    حص    150
00و حص  يفائدة  ايس د )ة) بشرى 

ايك حال بتاريخ 08 ل6ن 6 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   20 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم 22 1.
581I

CONSEILS EVERNAGE

ELSIB
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

ELSIB شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رياض 
ايزيت6ن ايقدلم درب جدلد رقم 

90 بيس مراكش - 0000  مراكش 
املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126629
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   01
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
.ELSIB : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

دار   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايض اف .

رياض   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
رقم  جدلد  درب  ايقدلم  ايزيت6ن 
مراكش    0000  - بيس مراكش   90

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : امل6مي  به ج   ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  امل6مي  به ج   ايس دة 
جدلد  درب  ايقدلم  ايزيت6ن  رياض 
رقم 90 بيس مراكش 0000  مراكش 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  امل6مي  به ج   ايس دة 
جدلد  درب  ايقدلم  ايزيت6ن  رياض 
رقم 90 بيس مراكش 0000  مراكش 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم  697و1.
582I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

AMTAR TRA?S
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
AMTAR TRA?S  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 50 شارع 
الفاليت رقم 02 - 0و900 طنج  

املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.96207

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 

املصادق  على :
لاسين  امطار  )ة)  ايس د  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص    1.000
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    100
احذتان فؤاد بتاريخ 1و ماي 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم وو62.
Iو58

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

CARPE DIEM LUXURIOUS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
  CARPE DIEM LUXURIOUS

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي طنج  7  
شارع ا حسن ايثاني ايطابق 2 رقم 

5. - 90000 طنج   املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و12826

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 CARPE : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

. DIEM LUXURIOUS
ايغرض   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

من ايشرك  ه6:
- ايترحيج ايعقاري.

أح  ممتلكات  على  االستح6اج   -
مصا ح في أي شركات أح مؤسسات 

مماثل  أح مختلف .
حاالستيراد  حايب ع  ايشراء   -
حايسمسرة  حايتمث ل  حايتصدلر 
داخل حخارج جم ع املنتجات حامل6اد 

حاملعدات حاآلالت.
املتن6ع   باألعمال  ايق ام   -
ايطرق  حأعمال  املباني  حتقس م 
حإنشاء  حدراس   حايطالء  حايسباك  
ايتقس مات حايطرق حإنشاء املسارات 
حايتجهيزات  ايبناء  أعمال  حجم ع 
ايهندس   األخرى املدن   بشكل عام.

- تقس م األرض بشكل عام.
تملك ايعقارات املبن   أح املزمع   -

إنشاؤها حب عها.
إنشاء جم ع املباني يالستخدام   -
ايسكني  أح  ايصناعي  أح  ايتجاري 
عن  س6اء  املباني  هذه  حتشغ ل 
أخرى  طريق   بأي  أح  اإللجار  طريق 
إلى  تقس مها  ا خص6ص  حجه  حعلى 
ط6ابق حشقق بهدف تشغ لها في إطار 
ق6انين  تنظم  ايتي  اينافذة  ايق6انين 

امللك   املشترك  باملغرب.
- ايتقدلم أح املشارك  في أي س6ق 
باألش اء  تتعلق  عطاءات  طلب  أح 

املذك6رة أعاله
ايعمل ات  جم ع   ، عام  بشكل   -
أح  املاي    أح  ايتجاري   أح  ايصناع   
املنق6ي  أح ايعقاري  املرتبط  بشكل 
باألنشط   مباشر  غير  أح  مباشر 
املذك6رة أعاله أح ايتي من املحتمل أن 

تعزز تط6ير ايشرك .

عن6ان املقر االجتماعي : طنج  7  
شارع ا حسن ايثاني ايطابق 2 رقم 5. 

- 90000 طنج   املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000  : ايس دة يقب ب�سي سهام 

بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة يقب ب�سي سهام عن6انه)ا) 

ه6يندا 0 ه6يندا ه6يندا.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة يقب ب�سي سهام عن6انه)ا) 

ه6يندا 0 ه6يندا ه6يندا

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 9 8 25.

58 I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

LARICONF
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

LARICONF شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي طنج  
منطق  صناع   طريق تط6ان ممرر 

1 قطع  11 مكرر - 90000 طنج  

املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و2819.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2010 فبرالر  في  2  املؤرخ 

املصادق  على :
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 EMIMAR تف6يت 
حص  اجتماع       CONFECTION
حص    1.000 أصل  من  حاحدة)1) 
زرحقي  ارح م6  )ة)  ايس د  يفائدة  

بتاريخ 26 فبرالر 2010.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
مارس   11 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2010 تحت رقم 7و787.
585I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

LARICONF
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
LARICONF  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي طنج  

منطق  صناع   طريق تط6ان ممرر 
1 قطع  11 مكرر - 90000 طنج  

املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و2819.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تع ين   2008 مارس  املؤرخ في  2 
مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) زرحقي  

ارح م6 كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
مارس   27 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2008 تحت رقم 0و571.
586I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

SARSO GUERCIF
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
2   شارع ايدرف6في ايطابق 2 رقم 8 

حجدة، 60000، حجدة املغرب

SARSO GUERCIF شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
جمال ايدلن االفغاني ايطابق رقم 
االحل رقم و  - 60000 حجدة املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5855و.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 لنالر   10 في  املؤرخ 

املصادق  على :
ا ذل ل  عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 
املاحي  80 حص  اجتماع   من أصل 
1.000 حص  يفائدة  ايس د )ة) بدر 

املاحي بتاريخ 10 لنالر 2022.
املاحي  مل ك   )ة)  ايس د  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص    110
1.000 حص  يفائدة  ايس د )ة) بدر 

املاحي بتاريخ 10 لنالر 2022.
علي  محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
من  اجتماع    حص    110 غاندي 
ايس د  يفائدة   حص    1.000 أصل 
)ة) بدر  املاحي بتاريخ 10 لنالر 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم  و8.
587I

BCNG

STE: ENIM PRIVE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92، 20050،
CASABLANCA MAROC

STE ENIM PRIVE شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و2 محج 
محمد طابق و شق  6 - 20050  

ا ذدلدة املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 71067

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 ل6ي 6ز 2020 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

 -  6 شق   و  محج محمد طابق  »و2 

 ،72« إلى  ا ذدلدة املغرب«    20050

شارع ايزرقط6ني ايطابق 6 رقم 18  - 

20050 ايدار ايب ضاء  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  0  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

شتنبر 2020 تحت رقم  و9  7.

588I

ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

KB REP

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 

صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب

KB REP شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

ح عن6ان مقرها االجتماعي املنطق  

ايصناع   رقمو0 - 000و7 ايداخل  

.

تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.5921

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 19 مارس 2021 تم تح6يل 

ايشكل ايقان6ني يلشرك  من »شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

»شرك  جات املسؤحي    إلى  اي6ح د« 

املحدحدة«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايذهب  

أبريل 2022 تحت رقم 2021/و62.

589I

PANORAMIC CITY

PANORAMIC CITY

إعالن متعدد ايقرارات

PANORAMIC CITY

 BAB ALBAYDA IMM 54 APPT

 15 ، 20520، CASABLANCA

MAROC

PANORAMIC CITY »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: باب 

ايب ضاء إقام   5 شق  15 

ب6سك6رة - 20520 ايدار ايب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و102و .

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 09 لنالر 2020

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :01 رقم   قرار 

عزيز   ب6عالم  ايس د  تف6يت  ماللي: 

اصل  من  اجتماع    حص    1000

يفائدة  اجتماع    حص     1000

ايس د ا خ م  ال6ب   

على  لنص  ايذي   :02 رقم  قرار 

ماللي:  قب6ل استقاي  ايس د ب6عالم 

عزيز كمسير يلشرك 

على  لنص  ايذي  و0:  رقم  قرار 

ال6ب   ا خ م   ايس د  تع ين  ماللي: 

كمسير  حح د يلشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :01 رقم  بند 

ماللي: مايك ايشرك  

على  لنص  ايذي   :17 رقم  بند 

ماللي: مسير ايشرك  

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

0و  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

لنالر 2020 تحت رقم 1و7290.

590I
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ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

KB REP
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 
صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب
KB REP  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املنطق  
ايصناع   رقم و0 - 000و7 ايداخل  

املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.5921

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تع ين   2021 مارس   19 املؤرخ في 
امار  مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) 

عبد ايهادي كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  
أبريل 2021 تحت رقم 2021/و62.

591I

ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

KB REP
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 
صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب
KB REP  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املنطق  
ايصناع   رقم و0 املنطق  

ايصناع   رقم و0 000و7 ايداخل  
املغرب.

تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.5921

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 مارس   19 في  املؤرخ 

املصادق  على :

 KBA شرك   )ة)  ايس د  تف6يت 

حص    HOLDING S.A 500.و

حص    5.000 أصل  من  اجتماع   

 ATLANTIC  يفائدة  ايس د )ة) شرك

HARVEST بتاريخ 19 مارس 2021.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

 16 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

أبريل 2021 تحت رقم 2021/و62.

592I

GHAZIR COMPTA PRO

ALLO MARRAKECH TOURS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تغ ير تسم   ايشرك 

GHAZIR COMPTA PRO

 قطاع 151 00 ي بامليي 20 شق   1 

طابق و ج ليز مراكش.    11

شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

 ALLO جات ايشريك اي6ح د

MARRAKECH TOURS

حعن6ان مقرها االجتماعي املكتب 

رقم 21 في ايطابق ايثاني ج ليز طريق 

 

  إلى املقر ايعسكري ، عمارة ستفر حال 

0000  مراكش املغرب. د م م

تغ ير تسم   ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

12 817

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

تم تغ ير   2022 ل6ن 6  املؤرخ في  1 

تسم   ايشرك  من 

إلى        »ALLO HOLIDAY  ».

 »ALLO MARRAKECH TOURS«

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  بمراكش  ايتجاري  

2022 تحت رقم 7057و1

Iو59

BEST ACTIONS COMPTA

STAM TNF
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

BEST ACTIONS COMPTA
رقم 2 عمارة 186 ابن تاشفين ازلي 

مراكش
STAM TNF شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها االجتماعي تجزئ  

مسرحر رقم و1 ح 17 شارع ا حسن 
ايثاني ايطابق ايثاني شق  رقم   
تمارة 12000 - ايرباط – املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.115791
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 ماي  في  2  املؤرخ 

املصادق  على :
مبرحك  )ة)   ايس د  تف6يت 
حص  اجتماع     1.000 ايسرغ ني  
من أصل 1.000 حص  يفائدة ايس د 
)ة)  أل6ب مرابح بتاريخ  2 ماي 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  بايرباط  ايتجاري  

2022 تحت رقم وو52.
59 I

BEST ACTIONS COMPTA

STAM TNF
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

BEST ACTIONS COMPTA
رقم 2 عمارة 186 ابن تاشفين ازلي 

مراكش
STAM TNF شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  تجزئ  

مسرحر رقم و1 ح 17 شارع ا حسن 
ايثاني ايطابق ايثاني شق  رقم   
تمارة 12000 – ايرباط – املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.115791

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تع ين  تم   2022 ماي  في  2  املؤرخ 

مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) مرابح 

ال6ب كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  بتاريخ  1  بايرباط  ايتجاري  

2022 تحت رقم وو52.

595I

م د احدلت

MEDRAZEN BAT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 SOCIETE MEDRAZEN BAT

 SARL AU
رأسمايها 100.000 درهم

األحل  ايطابق  االجتماعي:  مقرها 
رقم 22و تجزئ  ايصن6بر أزرح.

املسؤحي    جات  شرك   تأسيس 

املحدحدة جات ايشريك اي6ح د :

ايتأسي�سي  ايقان6ن  حضع  تم 

جات  املسؤحي    محدحدة  يشرك  

عرفي  يعقد  تبعا  اي6ح د  ايشريك 

جات   ،17/05/2022 بتاريخ  مؤرخ 

ا خاص ات ايتاي  :

اسم   ايشرك   تأخذ   : ايتسم    

جات  شرك    MEDRAZEN BAT»«

ايشريك  جات  املحدحدة  املسؤحي   

اي6ح د.

ايهدف : ـ أشغال مختلف  ـ تاجر ـ - 

تأجير املعدات حاملركبات.

املقر  لقع   : االجتماعي   املقر 

االجتماعي يلشرك  بايطابق األحل رقم 

22و تجزئ  ايصن6بر أزرح.

املدة : حددت مدة ايشرك  في 99 

سن .

 ايرأسمال االجتماعي  : 100.000  

درهم مقسم  على 1000 حص  من  

يلحص   درهم   100.00 ق م  

اي6احدة. على ايشكل ايتالي:

 1000 ايس ــــد محمد اخرازن     -

حص 
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: ع ــن بمقت�سى ايقانـ6ن  ايتس ير 
غ ـر  ملدة  مس ـرا  يلشركـ   األسا�سي 
اخرازن  محمد  ايس ــــد:  محــدحدة 
رقم:  اي6طن    يلبطاق   ا حامل 

.DA68072
بكتاب   تـم   : ايقان6ني  اإللداع 
بأزرح  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
بتاريخ 16/06/2022 تحت رقم و21  

ايسذل ايتجاري رقم 1791

596I

م د احدلت

MALMAD PRO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 SOCIETE MALMAD PRO
 SARL AU

رأسمايها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي: رقم 5 2 تجزئ  

ايصن6بر أزرح.
املسؤحي    جات  شرك   تأسيس 

املحدحدة جات ايشريك اي6ح د :
ايتأسي�سي  ايقان6ن  حضع  تم 
جات  املسؤحي    محدحدة  يشرك  
عرفي  يعقد  تبعا  اي6ح د  ايشريك 
جات   ،01/06/2022 بتاريخ  مؤرخ 

ا خاص ات ايتاي  :
اسم   ايشرك   تأخذ   : ايتسم   
جات  شرك    MALMAD PRO  »«
ايشريك  جات  املحدحدة  املسؤحي   

اي6ح د.
أشغال  ـ  اتصال  مركز  ـ  ايهدف: 

مختلف - تاجر .
املقر  لقع   : االجتماعي   املقر 
تجزئ    2 5 يلشرك  رقم  االجتماعي 

ايصن6بر أزرح.
 99 املدة: حددت مدة ايشرك  في 

سن .
 ايرأسمال االجتماعي  : 100.000  
حص    1000 على  مقسم   درهم 
يلحص   درهم   100.00 ق م   من  

اي6احدة. على ايشكل ايتالي:
 1000 - ايس ــــد املهدي ص6يدق   

حص 

: ع ــن بمقت�سى ايقانـ6ن  ايتس ير 
غ ـر  ملدة  مس ـرا  يلشركـ   األسا�سي 
ص6يدق  املهدي  ايس ــــد:  محــدحدة 
رقم:  اي6طن    يلبطاق   ا حامل 

.DA91 00
بكتاب   تـم   : ايقان6ني  اإللداع 
بأزرح  االبتدائ    باملحكم   ايضبط 
بتاريخ 22/06/2022 تحت رقم 226  

ايسذل ايتجاري رقم و180
597I

CONSUL SUD

SKIFATI TRAV
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CONSUL SUD
زنق  املالن ايطابق االحل حي خط 
ايرمل  1 ايع 6ن ساح  ايدشيرة 

ايع 6ن املغرب 7000
SKIFATI TRAV شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
اي6فاق بل6ك ب رقم 527 ايع 6ن 

70000 ايع 6ن املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و196 

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06

األسا�سي يشرك 
جات  محدحدة  مسؤحي    جات 

ايشريك اي6ح د باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SKIFATI TRAV
خدمات   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء  .
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايع 6ن   527 رقم  ب  بل6ك  اي6فاق 

70000 ايع 6ن املغرب .

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك : 
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000  : ايسكفاتي  ايس د سمير 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 1000 ايسكفاتي:  سمير  ايس د 
بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء 
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د سمير ايسكفاتي عن6انه)ا) 
دري6ش .. دري6ش املغرب .

حايعائل    ايشخص    األسماء 
حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د سمير ايسكفاتي عن6انه)ا) 
دري6ش .. دري6ش املغرب .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   06 بتاريخ  بايع 6ن  االبتدائ   

2022 تحت رقم 1621

598I

CONSUL SUD

CHAHBO TRAV
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CONSUL SUD
زنق  املالن ايطابق االحل حي خط 
ايرمل  ايع 6ن ساح  ايدشيرة 

ايع 6ن املغرب 70000
CHAHBO TRAV شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مدلن  
اي6حدة بل6ك د رقم 276 ايع 6ن 

70000 ايع 6ن املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
 1961

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06

األسا�سي يشرك 
جات  محدحدة  مسؤحي    جات 

ايشريك اي6ح د باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHAHBO TRAV
خدمات   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء  .
مدلن    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايع 6ن   276 رقم  د  بل6ك  اي6حدة 

70000 ايع 6ن املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك : 

درهم، مقسم كايتالي:
شهب6ني  ا حك م  عبد  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000  :

يلحص  .
شهب6ني  ا حك م  عبد  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000  :

يلحص .
حايعائل    ايشخص    األسماء 

حصفات حم6اطن ايشركاء :
شهب6ني  ا حك م  عبد  ايس د 
جرس ف    .. جرس ف  عن6انه)ا) 

املغرب  .
حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :
شهب6ني  ا حك م  عبد  ايس د 
جرس ف    .. جرس ف  عن6انه)ا) 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   06 بتاريخ  بايع 6ن  االبتدائ   

2022 تحت رقم 1620.

599I

CONSUL SUD

PROMOW3
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CONSUL SUD
 زنقم املالن ايطابق االحل حي خط 
ايرمل  1 ايع 6ن ساح  ايدشيرة 

ايع 6ن املغرب 70000، 
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وPROMOW شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مدلن  
اي6حدة بل6ك ف رقم 288 ايع 6ن 

70000 ايع 6ن اينغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
 1971

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   21

األسا�سي يشرك 
جات  محدحدة  مسؤحي    جات 

ايشريك اي6ح د باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOWو
خدمات   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء .
مدلن    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايع 6ن   288 رقم  بل6ك ف  اي6حدة 

70000 ايع 6ن اينغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك : 

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000 ايدحمي:  ابراه م  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 1000  : ايدحمي  ابراه م  ايس د 

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء 

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ابراه م ايدحمي عن6انه)ا) 

بلقصيري ... بلقصيري املغرب  .
حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ابراه م ايدحمي عن6انه)ا)

بلقصيري ... بلقصيري املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   06 بتاريخ  بايع 6ن  االبتدائ   

2022 تحت رقم 1662

600I

LE MONOPOLE

أوبا ايموبيلي
إعالن متعدد ايقرارات

شرك  »أحبا الم6ب لي« شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة.

و116.25  ايسذ ل ايتجاري رقم: 
ايب ضاء- ايدار  ايرئي�سي:  املقر 
ايصناع    معرحف-املنطق   س دي 

20190
ايرأسمال1.000.000,00- درهم.

تلقته  ت6ث قي  عقد  بم6جب   I°/
األستاجة ابتسام ي6دي م6ثق  بايدار 
 26 و2,   ,20  ,19 بتاريخ  ايب ضاء 
»أحبا  شرك   قرر شركاء   2022 ماي 
ايقرارات  اتخاج  الم6ب لي«-ش.م.م 

ايتاي  : 
األسا�سي  ايقان6ن  تحدلث   1-
ح  ش.م.م  الم6ب لي«  »أحبا  يشرك  
“أحبا  شركاء  جم ع  بحض6ر  دايك 
رأسمايها  ايالتي  ح  ش.م.م  ام6ب لي« 
على  مقسم   درهم   1.000.000,00
درهم   100 فئ   من  حص    1.000

يلحص  اي6احدة م6زع  كايتالي:
 : بنجل6ن  عبدايعزيز  ايس د   *  
بنسب   ووو حص  من حق االنتفاع 
مدى ا ح اة.                                                             * 
بنسب    : ايس دة ن6ال بنجل6ن      
ايرقب .                                                                               حق  من  حص    667
 : بنجل6ن     س6م    ايس دة   *
ايرقب .                                                                               حص  من حق   667 بنسب  
 : بنجل6ن      ابتسام  ايس دة   *
ايرقب .                                                                               حص  من حق   667 بنسب  
بنسب    : ايس دة حئام بنجل6ن         *
ايرقب .                                                                               حق  من  حص    667
: بنسب   * ايس دة دن ا بنجل6ن        

666 حص  من حق ايرقب .
* ايس د ادريس بنجل6ن     : بنسب  
وووو حص .                                                                                           
* ايس د محمد بنجل6ن      : بنسب  

1077 حص .                          
 : بنجل6ن       عثمان  ايس د   *

بنسب  1076 حص .
* ايس دة ك6ثر بنجل6ن       : بنسب  
590 حص  .                                                                                           
 : ايس دة سلمى بنجل6ن         *

بنسب  590 حص  .

مجم6ع :10.000 حص .
املدلرين  حالل   استمراري    2-
املشاركين يلشرك  املذك6رة يفترة غير 
ايعزيز  عبد  ايس د  هما:  محدحدة,ح 
ايتعريف  يبطاق   ا حامل  بنجل6ن 
ايس د  62B 209ح   : رقم  اي6طن   
يبطاق   ا حامل  بنجل6ن  ادريس 
 15116B  : رقم  اي6طن    ايتعريف 
املدلرين  املنفصل ألحد  ايت6ق ع  مع 
بشكل  ايشرك   إليزام  املشاركين 

صح ح.
بايت6ق ع  ملتزم   ايشرك    3-
املشاركين  املدلرين  ألحد  املنفصل 

املع نين املذك6رين أعاله.
-4 تغ ير املادة رقم و  من ايقان6ن 

األسا�سي.
تلقته  ت6ث قي  عقد  بم6جب   II°/
م6ثق   ي6دي  ابتسام  األستاجة 
ح09   06 بتاريخ  0,  ايب ضاء  بايدار 
شرك   شركاء  قرر   2022 ل6ن 6 
كل  تع ين  الم6ب لي«-ش.م.م  »أحبا 
بنجل6ن  ايعزيز  عبد  ايس د  من 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 
ادريس  ايس د  62B 209ح  رقم: 
ايتعريف  يبطاق   ا حامل  بنجل6ن 
تحدلد  ح   ,  15116B رقم:  اي6طن   
ايت6ق ع  مع  يهما  املخ6ي   ايسلطات 
املشاركين  املدلرين  ألحد  املنفصل 
إليزام ايشرك  بشكل صح ح ح دايك 
“أحبا ام6ب لي«  بحض6ر جم ع شركاء 

ش.م.م. 
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  ثم  يقد 
ايضبط يدى املحكم  ايتجاري  بايدار 
ايب ضاء بتاريخ 16 ل6ن 6 2022 تحت 

عدد 20885.
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ste controle balance sarl

 AL ATHEER D›
INFRASTRUCTURE SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 AL ATHEER D›
INFRASTRUCTURE SARL  شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 168 

ايعمران 1 مكناس - 50000 مكناس 
املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5291و.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
2018 تقرر حل  املؤرخ في  0 دجنبر 
 AL شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
 ATHEER D’ INFRASTRUCTURE
SARL   مبلغ رأسمايها 80.000 درهم 
 168 رقم  اإلجتماعي  حعن6ان مقرها 
ايعمران 1 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب نت ج  ل : مشكل ايتم6ين .
ح حدد مقر ايتصف   ب رقم 168 
ايعمران 1 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب. 
ح عين:

ح  ايبارحدي  ل6نس   ايس د)ة) 
عن6انه)ا) ايغرف 2 بل6ك 1 عمارة ا2 
مكناس   50000 حي سعاد   6و  رقم 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
دجنبر   10 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2018 تحت رقم 5026.
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FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

CKBH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 FIDUCIAIRE ANOUAR
BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM26 4EM
 ERTAGE APP 29 PRES D›HOTEL

 ، MAJOREL MARRAKECH
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marrakech maroc ، 0000
CKBH شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة عبد 
ايرحمان ايطابق ا خامس رقم 19ح 
20 شارع محمد ا خامس جليز  - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
121505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 ن6نبر   10
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
.CKBH : اإلقتضاء بمختصر تسم تها
استيراد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
حاينظاف   ايتجم ل  م6اد  تصدلر  ح 

ايشخص  .
عمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
عبد ايرحمان ايطابق ا خامس رقم 
20 شارع محمد ا خامس جليز   19ح 

- 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : شريف  ح اة  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  شريف  ح اة  ايس دة 
زنق  دي ج6نتين    10 ي6ري دح بارك 

200 7 ت6ن6ن ي بان فرنسا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  شريف  ح اة  ايس دة 
زنق  دي ج6نتين     10 ي6ري دح بارك 

200 7 ت6ن6ن ي بان فرنسا
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
دجنبر   27 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2021 تحت رقم 765 1.

Iو60

QUALICIA CONSULTING

NAWASSIKA SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

NAWASSIKA SARL شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  
2 ايطابق 2 عمارة 11 مرجان 2 
مكناس. - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

561 6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   0 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAWASSIKA SARL
عرحض   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

املهرجانات ايفن  ..
شق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 2 مرجان   11 عمارة   2 ايطابق   2

مكناس. - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د بح6ص عبد ايلط ف:  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص .
 500   : ايزحهري حسن   ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايلط ف  عبد  بح6ص  ايس د 
بن6ر  س دي  درب  5و  عن6انه)ا) 
س دي عمر مكناس. 50000 مكناس 

املغرب.

ايس د ايزحهري حسن  عن6انه)ا) 
عمارة دال 5 ايطابق 2 ايشق  7 دلار 
مكناس   50000 مكناس.  كام ل ا 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايلط ف  عبد  بح6ص  ايس د 
بن6ر  س دي  درب  5و  عن6انه)ا) 
س دي عمر مكناس. 50000 مكناس 

املغرب
ايس د ايزحهري حسن  عن6انه)ا) 
عمارة دال 5 ايطابق 2 ايشق  7 دلار 
مكناس   50000 مكناس.  كام ل ا 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   11 بتاريخ  بمكناس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 1750.
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HELP ENTREPRISE

BELABEN Development
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
BELABEN Development شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و2 زنق  

ب6ريد ايطابق ايتاني ايشق    
ايصخ6ر ايس6داء - 20290 ايدار 

ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

795و 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   27
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELABEN Development

مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
عقاري

ب ع حتاجير امل6اد.
و2   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
زنق  ب6ريد ايطابق ايتاني ايشق    
ايدار   20290  - ايس6داء  ايصخ6ر 

ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 550   : ايس د بناني زياتني حاتم 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
250 حص     : ايس د بللمين امين 

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د ا خطابي ن6ر ايدلن :  200 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د بناني زياتني حاتم عن6انه)ا) 
سفلي  طابق  أ  عمارة  تسن م  اقام  
ايشق   عين  ايدحح   شارع  و  شق  

70 20 ايدار ايب ضاء املغرب.
 26 ايس د بللمين امين عن6انه)ا) 
شق   أ  درج  طابق    ايزه6ر  اقام  
ايدار   20 50 كاي ف6رني   باب   9

ايب ضاء املغرب.
ايدلن  ن6ر  ا خطابي  ايس د 
8و  ايرقم   2 تجزئ  ايبرك   عن6انه)ا) 
ايدار   20 70 ايشق  عين   2 طابق 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د بناني زياتني حاتم عن6انه)ا) 
سفلي  طابق  أ  عمارة  تسن م  اقام  
ايشق   عين  ايدحح   شارع  و  شق  

70 20 ايدار ايب ضاء املغرب
 26 ايس د بللمين امين عن6انه)ا) 
شق   أ  درج  طابق    ايزه6ر  اقام  
ايدار   20 50 كاي ف6رني   باب   9

ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و2  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 801 82.

605I
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slimco services

 ب.ب.م.ي.س
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

slimco services

 APPT 17.IMM 55.JNANE AL

 MANSOUR 1 TAMESNA،

12200، TAMESNA MAROC

 ب.ب.م.ي.س  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  

سب6. ايعمارة 10. ايشق  و2 اكدال  

ايرباط - 10080  ايرباط املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.106729

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  09 فبرالر  املؤرخ في 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د  ب.ب.م.ي.س   مبلغ 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

ايعمارة  مقرها اإلجتماعي زنق  سب6. 

 - ايرباط  اكدال   و2  ايشق    .10

 : ل  نت ج   املغرب  ايرباط    10080

املنافس  في ايس6ق.

زنق   ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

اكدال   و2  ايشق    .10 ايعمارة  سب6. 

- 10080  ايرباط املغرب. 

ح عين:

ح  ايبصير  بن  عزيز    ايس د)ة) 
عن6انه)ا) سكت6ر ١٧ زنق  ايسفرجل. 

اقام  اييسرحي  ايشق 8٨   .E ايعمارة 

املغرب  ايرباط    10100 ايرياض 

كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   09 بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم 05  12.

606I

International Juris Consulting

 Almoayyed International
Holding Offshore

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Almoayyed International

Holding Offshore شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و18 شارع 
حلي ايعهد، مركزNREA  محل رقم 
65 90000 طنج   اململك  املغرب  .

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.86175
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 ل6ن 6   06 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة)  أسام   ايعل6ي 
ايسل ماني 500 حص  اجتماع   من 
ايس د  يفائدة   حص    1.000 أصل 
لحيى ايعل6ي ايسل ماني بتاريخ  )ة)  

06 ل6ن 6 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6087.
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LAMAN EXPERTISE

CHAMMAM PROD
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

CHAMMAM PROD شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار ا ذرن 
  marrakech 40000 سعادة مراكش

مراكش املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

525و8.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 أبريل 2022 تم  تح6يل  
يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
مراكش  سعادة  ا ذرن  »دحار  من 
مراكش    marrakech 40000
مكتب  و1  »مكتب رقم  إلى  املغرب« 
G  عرص  سينك6   شارع  C5 عمارة 
 marrakech مراكش  املزديف   

0000   مراكش  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   07 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6522و1.
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CAFIGEC

 HME MENUISERIE
ALUMINIUM

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9و
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 HME MENUISERIE

ALUMINIUM شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 زنق  
مرس ايسلطان ايشق  و ايطابق 1 
ايدار ايب ضاء 20100 ايدار ايب ضاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 5757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   28
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   
اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 HME  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.MENUISERIE ALUMINIUM
 ، أملن 6م   : غرض ايشرك  بإلجاز 

حصالت معدن  .
تاجر.

زنق    26  : عن6ان املقر االجتماعي 
 1 ايطابق  و  مرس ايسلطان ايشق  
20100 ايدار ايب ضاء  ايدار ايب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايع6ني هشام   ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايع6ني هشام   ايس د 
احالد  يقطع  عب6  احالد  دحار 
ايدار ايب ضاء   20100 عزحزاين6اصر 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايع6ني هشام   ايس د 
احالد  يقطع  عب6  احالد  دحار 
ايدار ايب ضاء   20100 عزحزاين6اصر 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 07 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 826700.

609I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

ALLO ENERGIE SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
 YOUSSEF BEN TACHFINE88،

900020، TANGER MAROC
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ALLO ENERGIE SARL  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م6الي اسماع ل  1 اقام  م6الي 

اسماع ل ايطابق ايثايث رقم 9 

طنج  90000 طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

126981

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   10

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 ALLO  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

. ENERGIE SARL

ح  ت6زيع   : بإلجاز  غرض ايشرك  

نقل اي6ق6د .

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

م6الي  اقام   اسماع ل  1  م6الي 

 9 رقم  ايثايث  ايطابق  اسماع ل 

طنج  90000 طنج  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حص    50   : ايس د حي د رحيجل 

بق م  1.000 درهم يلحص  .

ايس د سع د ممكن  :  50 حص  

بق م  1.000 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ممكن   سع د  ايس د 

اي6حدة  تجزئ   ا حسني  مجمع 
ايقطع   2 ايطابق 1 رقم 2  20000 

ايدار ايب ضاء املغرب.

عن6انه)ا)  رحيجل  حي د  ايس د 

كدلات سبع   25 شارع اخالص رقم 

000و9 تط6ان املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ممكن   سع د  ايس د 
اي6حدة  تجزئ   ا حسني  مجمع 
ايقطع   2 ايطابق 1 رقم 2  20000 

ايدار ايب ضاء املغرب
عن6انه)ا)  رحيجل  حي د  ايس د 
كدلات سبع   25 شارع اخالص رقم 

000و9 تط6ان املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   06 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2020 تحت رقم 59 و25.

610I

BCNG

 STE: LE CONSEIL EN
ASSURANCES  L.C.A

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

إنشاء فرع تابع يلشرك 

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: LE CONSEIL EN
ASSURANCES  L.C.A شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي فرنسا - 

00 06 كان فرنسا.
إنشاء فرع تابع يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.5 58 7

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أبريل 2022 تقرر إنشاء 
ايتسم    تحت  يلشرك    تابع  فرع  
ايكائن  ح   LCA GROUPE MAROC
ايزرقط6ني  شارع   ،265 بايعن6ان 
ايدار   20050  -   92 رقم   9 ايطابق 
طرف  من  املسير  ح  املغرب  ايب ضاء 

ايس د)ة) ش لي ي6تيس ا.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 07 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 7 58 5.

611I

إئتمان   رزقي »ج.رزقي هشام« محاسب معتمد

غيتة-كار-سيرفيس
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

إئتمان   رزقي »ج.رزقي هشام« 

محاسب معتمد
رقم 17 شقه 15 زنقه انتسيرابي ، 

50000، مكناس املغرب

غ ت -كار-سيرفيس شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق   

ايشاحي   حي س س م ع   رقم 

 MEKNES 50000 5 ايزيت6ن

MEKNES املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و0 56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

غ ت -  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

كار-سيرفيس.

اصالح   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

قطع  ب ع  ايس ارات،  مطاي   ح 

غ ارايس ارات ،االستيراد ح ايتصدلر.
زنق     : االجتماعي  املقر  عن6ان 
رقم  ع    م  س  س  حي  ايشاحي   

 MEKNES 50000 ايزيت6ن   5

MEKNES املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 500   : ب6شب ك   نج ب  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ايكرزاحي  عادل  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د نج ب  ب6شب ك  عن6انه)ا) 
زنق  ايقبطان ج6ن بيس يس6 اقام  
ايدار   20000   1 ايطاابق   1 اب6 راي 

ايب ضاء املغرب.
ايس د عادل ايكرزاحي عن6انه)ا) 
 MEKNES  50000 اكدال  6 و 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د نج ب ب6شب ك  عن6انه)ا) 
زنق  ايقبطان ج6ن ب6يسيس6 اقام  
 20000 ايب ضاء   1 طابق   1 اب6 راي 

اايدار ايب ضاء املغرب
ايس د عادل ايكرزاحي عن6انه)ا) 
 MEKNES  50000 اكدال  6 و  

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2191.
612I

boss management accounting

 CHEBLI MULTI SERVICE
AGENCY

إعالن متعدد ايقرارات

boss management accounting
 5AV SALAH  EDDINE EL
 AYOUBI 1ER ETAGE N°4

 TETOUAN MAROC ، 93000،
tetouan maroc

 CHEBLI MULTI SERVICE
AGENCY »شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: حي 

األغراس مجمع ايكرام  ب6سع د 
تحت رقم   ح 1 بل6ك س - 150و9 

مرت ل املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
1211و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في و1 أبريل 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
تغ ير نشاط ايشرك  من: حكاي  األداء 
مقهى،  إلى:  مصبن   املالي،  حايتح6يل 

مصبن  حأشغال متن6ع .
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قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك  من: 

تجزئ  املنطلق، تجزئ  رقم 7 مرت ل، 

ايكرام   مجمع  األغراس  حي  إلى:  

بل6ك س   1 ح  ب6سع د تحت رقم   

مرت ل.

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

تغ ير نشاط ايشرك 

بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   10 بتاريخ  بتط6ان   االبتدائ   

2022 تحت رقم 1156.

Iو61

FIDUCIAIRE

 A & E AUTO BODY &
REPAIR

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

 A & E AUTO BODY & REPAIR

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 22و 

تجزئ  اينماء ايحي ايصناعي بنس6دة  

- 0000و فاس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  1و 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 A & E : اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

.AUTO BODY & REPAIR
اصالح   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس ارات.
عن6ان املقر االجتماعي : رقم 22و 
ايحي ايصناعي بنس6دة   تجزئ  اينماء 

- 0000و فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  املن6ر  ايعباس  ايس د 
عين  طريق  ايرياض  تجزئ    116

ايشقف 0000و فاس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  املن6ر  ايعباس  ايس د 
عين  طريق  ايرياض  تجزئ    116

ايشقف 0000و فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 059و.
61 I

SAVOIR EXPERT

LYOUSSI BNI MTIR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
LYOUSSI BNI MTIR شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : رقم  و 
زنق  و1 تجزئ  الت علي احعزيز 

ا حاجب مكناس - 50000 مكناس 
املغرب.

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

.51 91

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  11 فبرالر  املؤرخ في 
جات  شرك    LYOUSSI BNI MTIR
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   
 100.000 رأسمايها  مبلغ  اي6ح د 
درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 
تجزئ  الت علي احعزيز  و1  زنق    و 
مكناس   50000  - ا حاجب مكناس 

املغرب نت ج   حل مسبق.
ح عين:

ح  اي 6�سي  محمد   ايس د)ة) 
عن6انه)ا) شق  1 رقم 69 تجزئ  ل6ب 
1000و  مبرحك  حي ايرفالف صفرح 

صفرح املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
حفي رقم  و   2022 فبرالر   11 بتاريخ 
احعزيز  علي  الت  تجزئ   و1  زنق  
مكناس   50000  - ا حاجب مكناس 

املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 01و.

615I

QUALICIA CONSULTING

GECILONDRES SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

QUALICIA CONSULTING
اقام  أمين ايطابق ايتاني رقم  1 
زنق  طرفال ، م6الي علي ايشريف 

املدلن  ا ذدلدة مكناس. ، 50000، 
مكناس املغرب

GECILONDRES SARL AU  شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 
ايثايت مشرحع مساح  رحاب 

فاس عمارة س رقم 5و شارع عالل 
بن عبد هللا فاس - 0000و فاس 

املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
59و8 .

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 01 ل6ن 6 2022 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

مساح   مشرحع  ايثايت  »ايطابق 
5و شارع  رحاب فاس عمارة س رقم 

0000و   - فاس  هللا  عبد  بن  عالل 
رقم   7 »ايطابق  إلى  املغرب«  فاس 

درب بير انزران تجزئ    9 تجزئ     6

0000و فاس   م6ل االدريس   فاس - 

املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 180و.

616I

International Juris Consulting

Thai Food
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

Thai Food شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي و18 شارع 

حلي ايعهد مركز NREA  محل رقم و1 

90000  طنج   اململك  املغرب .

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.101207

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  21 فبرالر  املؤرخ في 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

مبلغ    Thai Food اي6ح د  ايشريك 
حعن6ان  درهم   50.000 رأسمايها 

حلي  شارع  و18  اإلجتماعي  مقرها 

و1  رقم  محل    NREA مركز  ايعهد 

90000  طنج   اململك  املغرب  نت ج  

ل : عدم اينشاط ايتجاري.

ح حدد مقر ايتصف   ب و18 شارع 

حلي ايعهد مركز NREA  محل رقم و1 

90000  طنج   اململك  املغرب . 
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ح عين:

 Brigitte   Fichera ايس د)ة) 

 28 عن6انه)ا)   ح   épouse Loudet

، سكن فل6ر  شارع سيرجنت ي ف ت 

دحرانجر 2 ،  0000  مراكش اململك  

املغرب  كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم  1 59.

617I

ZHAR AHMED

UHC MAROC
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

ZHAR AHMED

 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE

 AL MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

UHC MAROC شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املتجر رقم 

2، 17 تجزئ  ايبرك  املسيرة - 0و00و 

فاس املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.55681

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 ل6ن 6   06 في  املؤرخ 

املصادق  على :

رش د كبداني  )ة)  ايس د  تف6يت 

حص  اجتماع   من أصل   10.000

)ة)  ايس د  يفائدة   حص    10.000

علي جمل بتاريخ 06 ل6ن 6 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 156/2022و.

618I

FIDU-«    شاهير عزايدلن - محاسب معتمد - إئتمان

»CHAH

شركة جاب فاد
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

شاهير عزايدلن - محاسب معتمد - 

»FIDU-CHAH«    إئتمان

6و بل6ك أ، أسا املسيرة، خريبك  ، 

25000، خريبك  املغرب

شرك  جاب فاد  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 2و حي 

ايرياض خريبك   - 25000 خريبك   

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

7615

 28 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 مارس 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

شرك    : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

جاب فاد .

ب ع م6اد   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايتنظ ف.

حي  2و   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

خريبك     25000  - ايرياض خريبك   

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د فهد جبناتي :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

2و  ايس د فهد جبناتي عن6انه)ا) 

حي ايرياض خريبك   25000 خريبك  

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د فهد جبناتي عن6انه)ا)  

 25000 خريبك    ايرياض  حي  2و   

خريبك  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي  بتاريخ  0  االبتدائ   بخريبك   

2022 تحت رقم 18و.

619I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

AZUR GAME

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تع ين مسير جدلد يلشرك 

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

AZUR GAME  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 01 

مكرر عمارة رقم و0 تجزئ  اي6فاق 

ابن بط6ط   - 6000  اسفي  

املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5و72.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تع ين  تم   2022 ماي  0و  في  املؤرخ 

مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) عمران 

ايس د كمسير حح د

تبعا إلقاي  مسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   09 بتاريخ  بآسفي   االبتدائ   

2022 تحت رقم و8 .

620I

 شيشا سع د محاسب معتمد بايرش دل 

BESTCON
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

شيشا سع د محاسب معتمد 
بايرش دل 

57 زنق  م6الي عبد هللا بن علي 
اي6اد  حمر ايرش دل  ايرش دل ، 

52000، ايرش دل  ايرش دل 
BESTCON شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايرقم 18 
ايزنق  8و تارك  ا ذدلدة ايرش دل  

- 52000 ايرش دل  املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.2655

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم   2022 ل6ن 6   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«  »90.000و.و 
  .000.000« إلى  درهم«   610.000«
مقاص   إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع دل6ن ايشرك  املحددة املقدار ح 

املستحق .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم و7و.
621I

 شيشا سع د محاسب معتمد بايرش دل 

BESTCON
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تغ ير نشاط ايشرك 

شيشا سع د محاسب معتمد 
بايرش دل 

57 زنق  م6الي عبد هللا بن علي 
اي6اد  حمر ايرش دل  ايرش دل ، 

52000، ايرش دل  ايرش دل 
BESTCON شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها االجتماعي ايرقم 18 
ايزنق  8و تارك  ا ذدلدة ايرش دل  
ايرقم 18 ايزنق  8و تارك  ا ذدلدة 
ايرش دل  52000 ايرش دل  املغرب.

تغ ير نشاط ايشرك 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022)الجريدة الرسمية   12462

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.2655

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تم تغ ير   2022 ل6ن 6   08 املؤرخ في 

»االشغال  من  ايشرك   نشاط 

»االشغال  إلى   « املتاجرة    - املختلف  

ايبضائع  حساب  نقل   - املختلف   

ايغير - كراء االت حمعدات ».

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم و7و.

622I

FIDERSER

STE LOCA HIFDI

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تغ ير نشاط ايشرك 

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE LOCA HIFDI شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها االجتماعي حي ا خير 

رقم 1و2  - 200 1 س دي سل مان 

املغرب.

تغ ير نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

17وو.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغ ير   2022 ل6ن 6   06 املؤرخ في 

يتعل م  نشاط ايشرك  من »مدرس   

إلى  فقط«  حاحدة  بس ارة  ايس اق  

»مدرس   يتعل م ايس اق   مع حدف 

نشاط االشغال املختلف  يلبناء«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بس دي سل مان  بتاريخ 15 

ل6ن 6 2022 تحت رقم 120/2022.

Iو62

FINGEST CONSEIL SARL

HGUIGUI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

FINGEST CONSEIL SARL
ايحي ايصناعي تجزئ  املساررقم 

69و1 مكتب 1 مراكش ، 0000 ، 
مراكش املغرب

HGUIGUI  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع االمير 
م6الي عبد هللا تجزئ  ل6سف بن 

تاشفين بل6ك A رقم 29 - . مراكش 
املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.25551
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 أبريل   01 املؤرخ في 
ايس د)ة)   يلشرك   جدلد  مسير 

اكدان زهرة كمسير حح د
تبعا إلقاي  مسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل   05 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 509 و1.
62 I

CABINET EL KHALIFA

GENERALE ROUTIERE S.A
شرك  املساهم 

تغ ير تسم   ايشرك 

CABINET EL KHALIFA
و  - زنق  طه حسين ، 20100، 

ايدار ايب ضاء املغرب
GENERALE ROUTIERE S.A شرك  

املساهم 
حعن6ان مقرها االجتماعي طريق 
حازيس زنق  رقم و - رقم 6 حي 
حازيس - حازيس  - 20250 ايدار 

ايب ضاء املغرب .
تغ ير تسم   ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و6و89

 بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تغ ير  تم   2022 ماي  و2  في  املؤرخ 

 GENERALE« من  ايشرك   تسم   
 NGE« إلى   »ROUTIERE S.A

. »CONTRACTING S.A
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828081.
625I

ZHAR AHMED

UHC MAROC
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

ZHAR AHMED
 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE
 AL MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
UHC MAROC  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي املتجر رقم 
2، 17 تجزئ  ايبرك  املسيرة - 0و00و 

فاس املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.55681

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 ل6ن 6   06 املؤرخ في 
مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) جمل 

علي كمسير آخر
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 156/2022و.
626I

STE MEGAPAP SARL 

FOREVER NETTOAYAGE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

STE MEGAPAP SARL
 N°21 AVENUE ESSALAM

 NARJIS B FES ، 30070، FES
MAROC

FOREVER NETTOAYAGE شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
92 تجزئ  ايدري�سي ايق ط6ني س دي 

ب6ج دة - 0120و فاس املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
70977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2021 أكت6بر   12
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOREVER NETTOAYAGE
ح  إنتاج   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ب ع ح ت6زيع م6اد ايتنظ ف با ذمل  ح 

نصف ا ذمل .
عن6ان املقر االجتماعي : محل رقم 
92 تجزئ  ايدري�سي ايق ط6ني س دي 

ب6ج دة - 0120و فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د ت6ف ق ايزهراحي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ت6ف ق ايزهراحي عن6انه)ا) 
عين   12 رقم  ايسع6دي  جامع  دحار 

ايشقف  6122و فاس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ت6ف ق ايزهراحي عن6انه)ا) 
عين   12 رقم  ايسع6دي  جامع  دحار 

ايشقف  6122و فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
لنالر   21 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2وو.

627I
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 شيشا سع د محاسب معتمد بايرش دل 

BASMA ELECTRIQUE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

شيشا سع د محاسب معتمد 

بايرش دل 

57 زنق  م6الي عبد هللا بن علي 

اي6اد  حمر ايرش دل  ايرش دل ، 

52000، ايرش دل  ايرش دل 

BASMA ELECTRIQUE  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : قصر 

تسكديت جماع  ا خنك ايرش دل   

- 52000 ايرش دل   املغرب .

قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

.115 7

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل   06 املؤرخ في 

شرك     BASMA ELECTRIQUE

مبلغ  املحدحدة  املسؤحي    جات 

حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

تسكديت  قصر  اإلجتماعي  مقرها 

 52000  - جماع  ا خنك ايرش دل   

يطرحف  نت ج   املغرب   ايرش دل   

انعدام فرص   - ايبعد يدى ايشركاء 

اختاره  ايدي  ايقطاع  ازم    - ايعمل 

ايشركاء يلشرك  املعن  ..

ح عين:

ايعزاحي   عبد اي6احد    ايس د)ة) 

قصر تسكديت جماع   ح عن6انه)ا) 

ايرش دل    52000 ا خنك ايرش دل  

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

قصر  حفي   2022 ماي   06 بتاريخ 

تسكديت جماع  ا خنك ايرش دل  - 

52000 ايرش دل   املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 66و.

628I

 شيشا سع د محاسب معتمد بايرش دل 

RIAD EL ADARISSA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

شيشا سع د محاسب معتمد 

بايرش دل 

57 زنق  م6الي عبد هللا بن علي 

اي6اد  حمر ايرش دل  ايرش دل ، 

52000، ايرش دل  ايرش دل 

RIAD EL ADARISSA  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : طريق 

ك6مل م  بج6ار منتزه و مارس 

ايرش دل  طريق ك6مل م  بج6ار 

منتزه و مارس ايرش دل  52000 

ايرش دل  املغرب.

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و 0و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل   25 املؤرخ في 

شرك  جات    RIAD EL ADARISSA

رأسمايها  مبلغ  املحدحدة  املسؤحي   

مقرها  حعن6ان  درهم   100.000

اإلجتماعي طريق ك6مل م  بج6ار منتزه 

ك6مل م   طريق  ايرش دل   مارس  و 

ايرش دل   مارس  و  منتزه  بج6ار 

نت ج   املغرب  ايرش دل    52000

هذرة   - ايس احي  ايقطاع   الزم  

ايشركاء الى ا خارج .

ح عين:

ح  ادري�سي   امبارك    ايس د)ة) 

ايرش دل     2 ايعاطي  عين  عن6انه)ا) 

املغرب كمصفي  ايرش دل     52000

)ة) يلشرك .

ا ذمع    انعقاد  تم  قد  ح 

 2022 أبريل   25 بتاريخ  ا ختام   

و  منتزه  بج6ار  ك6مل م   طريق  حفي 

52000 ايرش دل    - مارس ايرش دل  

املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 65و.

629I

FIGENOUV

LIBRAIRIE DU MAROC
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

FIGENOUV
شارع اينصر عمارة 16 شق  و دل6ر 

ايسالم ، 50050، مكناس املغرب
LIBRAIRIE DU MAROC شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 5و شارع 

ا ذيش امللكي املدلن  ا ذدلدة متجر 
رقم 1 - 50000 مكناس املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

95وو5.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6   06 في  املؤرخ 

املصادق  على :
اتخ ا  محمد   )ة)  ايس د  تف6يت 
550 حص  اجتماع   من أصل 600 
ب6زيت   )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

ا حسين بتاريخ 06 ل6ن 6 2022.
اتخ ا  محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
 600 حص  اجتماع   من أصل   50
ايبستاحي  )ة)  ايس د  حص  يفائدة  

عبد االيه بتاريخ 06 ل6ن 6 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 22و2.
0Iو6

FIGENOUV

LAIBRAIRIE DU MAROC
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

FIGENOUV
شارع اينصر عمارة 16 شق  و دل6ر 

ايسالم ، 50050، مكناس املغرب
LAIBRAIRIE DU MAROC  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 5و شارع 

ا ذيش امللكي املدلن  ا ذدلدة متجر 
رقم 1 - 50000 مكناس املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

95وو5.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 ل6ن 6   06 املؤرخ في 
مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) ب6زيت  

ا حسين كمسير آخر
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 22و2.
1Iو6

STE FIDUCIAIRE FOUAD

TAAMINAT EDDAMNE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع املسيرة عمارة ماجد شق  رقم 
و0 ت فلت ، 00 15، ت فلت املغرب
TAAMINAT EDDAMNE شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  7 انجل 

ب6يفارد  محمد ا خامس  زنق  
ايكامرحن حي اينهض  ت فلت  - 

00 15 ت فلت املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.26991

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 07 ل6ن 6 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
محمد ا خامس   انجل ب6يفارد    7 «
 - زنق  ايكامرحن حي اينهض  ت فلت  
»ملك  إلى  املغرب«  ت فلت   15 00
حح د عمارة 20 شق  01 رقم 01 حي 

مبرحك   - 00 15 ت فلت  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  با خميسات   االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 275.
2Iو6

BENZINA FIRDAOUS

ZAAYER ACTIV
إعالن متعدد ايقرارات

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

ZAAYER ACTIV  »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة«
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حعن6ان مقرها االجتماعي: ايرماني 
املركز - ايرماني  - 15150 ايرماني 

املغرب .
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
87و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 12 ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :01 رقم  قرار 
باع ايس د لاسين اب6 ايدهاج  ماللي: 
درهم   100 فئ   من  حصص   10
ايس د  يفائدة  اي6احدة   يلحص  

ب6عزة ا خاتيري  
على  لنص  ايذي   :02 رقم  قرار 
ماللي: تغ ير ايشكل ايقان6ني يلشرك  
من شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
الى شرك  جات املسؤحي   املحدحدة  

جات ايشريك اي6ح د
على  لنص  ايذي  و0:  رقم  قرار 
ماللي: ايرفع من رأسمال ايشرك  من 
الى100000.00  درهم    10000.00

درهم 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم و0: ايذي لنص على ماللي: 
 zaayer« كتسم    ايشرك   اتخدت 
املسؤحي    جات  شرك     »activ

املحدحدة جات ايشريك اي6ح د
على  لنص  ايذي   :06 رقم  بند 
ماللي: يساهم ايس د ب6عزة ا خاتيري 
 100000.00 بمبلغ  ايشرك   في 
ايشرك   مال  رأس  اجمالي   . درهم 

100000.00 درهم 
بند رقم 07: ايذي لنص على ماللي: 
 100000.00 لبلغ رأس مال ايشرك  
حص    1000 الى  مقسم  حه6  درهم 
حتساحي كل حص  100 درهم كلها في 
ح6زة  ايس د ب6عزة ا خاتيري : ايس د 
حص  أي ما   1000 ب6عزة ا خاتيري 
يعادل  %100 من رأس مال ايشرك  

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  االبتدائ   بايرماني  

2022 تحت رقم 18.

Iوو6

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

ASO
إعالن متعدد ايقرارات

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

ASO  »شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: 7  

تجزئ  فض ل  1 شق  7 طريق عين 
ايشقف -  فاس 0000و املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.  667
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 01 ل6ن 6 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
تف6يت حصص ايشرك  باإلرات 

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
تغ ير مسير ايشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 
اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :7 رقم  بند 
مبلغ  أالجتماعي  -ايرأسمال  ماللي: 
كما  مقسم   درهما   500000.00
للي: ايس د الت سع د امبارك 1 10 
حص  ب 100 درهم يلحص  ايس دة 
ب  حص    625 يط ف    ايعدي6ني 
الت  ايس دة  يلحص    درهم   100
سع د فاطم  ايزهراء املمثل  ب6ايدتها 
ب  حص    2500 يط ف   ايعدي6ني 
100 درهم يلحص  ايس دة ب6خرص  
رابح  املمثل  بايس د قرزح اسماع ل 

وو8  حص  ب 100 درهم يلحص 
على  لنص  ايذي  و1:  رقم  بند 
ماللي: عين  كمسير يلشرك  ملدة غير 
محدحدة ايس د الت سع د امبارك ح 
ح ايس دة  ايس دة ايعدي6ني يط ف   
ب6خرص  رابح  املمثل  بايس د قرزح 

اسماع ل
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم  و1و.
I و6

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

WEBEASY
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فاس املغرب

WEBEASY شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  رقم 
18 ن6نبر عمارة  2 شق  و حي فرح 

فاس - 0000و فاس املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و7297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WEBEASY
 : بإلجاز  ايشرك   غرض 
 ، اإلسترات ج    في  االستشارات 

ايتنظ م ، اإلدارة .
إدارة امل6ارد ايبشري .

حتط6ير  املعل6مات  نظام 
تكن6ي6ج ا املعل6مات..

عن6ان املقر االجتماعي : زنق  رقم 
حي فرح  و  شق   ن6نبر عمارة  2   18

فاس - 0000و فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : عمر  سق6ط  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  عمر  سق6ط  ايس د 
فرنسا 0000و فاس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  عمر  سق6ط  ايس د 
فرنسا 0000و فاس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم -.
5Iو6

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

BROTEAM
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

BROTEAM شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي إقام  
مرحى 2 رقم 9و شارع ايعراق  - 

90000 طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

125 55
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 لنالر   27
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BROTEAM
حجبات   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

سريع .
إقام    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 - ايعراق   شارع  9و  رقم   2 مرحى 

90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
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ايس د عمر ب6مهدي :  500 حص  
بق م  100 درهم يلحص  .

 HBD LIFE’S SARL :  500  ايشرك
حص  بق م  100 درهم يلحص .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ب6مهدي  عمر  ايس د 
0000و    1 شارع ايزه6ر   12 املنام  

فاس املغرب.
 HBD LIFE’S SARL ايشرك  
خل ل  طريق  األحل  حسن  عن6انه)ا) 
هللا  عبد  بن  عالل  شارع  مطران  

0000و فاس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د دحبلي بناني حمزة عن6انه)ا) 
ش ايكرام  و2 زنق  ايغاب6ن زه6ر 1 

0000و فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
مارس   11 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم  7و2.
6Iو6

AMDE

ND  ENGINEERING
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ND  ENGINEERING شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

زنق  م6زار حشارع انفا،إقام  ي6ب6تي 
بارادي،ايطابق 07، ايدارايب ظاء - 

20000 ايدارايب ظاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 0177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   01
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 
باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
  ND  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENGINEERING
غرض ايشرك  بإلجاز : استشارات 
مكتب   ، حتصدلر  استيراد  اداري ،  

ايدراسات حايتحق قات حايبح6ث،.
تقاطع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
زنق  م6زار حشارع انفا،إقام  ي6ب6تي 
 - ايدارايب ظاء   ،07 بارادي،ايطابق 

20000 ايدارايب ظاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
 DRONIOU NICOLAS ايس د 
درهم   100 بق م   حص    : 100

يلحص .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
 DRONIOU NICOLAS ايس د 
فرنسا   20000 فرنسا  عن6انه)ا) 

فرنسا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
 DRONIOU NICOLAS ايس د 
فرنسا   20000 فرنسا  عن6انه)ا) 

فرنسا
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم 821295.
7Iو6

AMDE

HURRICANE INVEST
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HURRICANE INVEST  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

زنق  م6زار حشارع انفا،إقام  ي6ب6تي 
بارادي،ايطابق 07، ايدارايب ظاء - 

20000 ايدارايب ظاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 0179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   01
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HURRICANE INVEST
غرض ايشرك  بإلجاز : استشارات 
حتصدلر،مكتب  اداري ،استيراد 
ايدراسات حاالستطالعات حايبح6ث.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
زنق  م6زار حشارع انفا،إقام  ي6ب6تي 
 - ايدارايب ظاء   ،07 بارادي،ايطابق 

20000 ايدارايب ظاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
 GUILLON ADRIEN ايس د 
حص    PIERRE JOSEPH :  100

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
 GUILLON ADRIEN ايس د 
فرنسا  عن6انه)ا)   PIERRE JOSEPH

20000 فرنسا فرنسا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
 GUILLON ADRIEN ايس د 
فرنسا  عن6انه)ا)   PIERRE JOSEPH

20000 فرنسا فرنسا

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم 821296.
8Iو6

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MEKNATRANS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
MEKNATRANS شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : رقم 251 
ايطابق األحل, تجزئ  ايعثمان  , شطر 

 0  - مكناس - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
56 71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و1 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEKNATRANS
نقل    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبضائع  حساب ايغير.
رقم   :  : االجتماعي  املقر  عن6ان 
251 ايطابق األحل, تجزئ  ايعثمان  , 
شطر  0  - مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د محمد ازناك :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
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 500   : ازناك   رش دة  ايس دة 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د محمد ازناك عن6انه)ا) رقم 
251 ايطابق األحل, تجزئ  ايعثمان  , 

شطر  0  50000 مكناس املغرب.
عن6انه)ا)  ايس دة رش دة ازناك  
حي املقاحم , تجزئ  شمس 2, رقم 99  

5000  حرززات املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د محمد ازناك عن6انه)ا) رقم 
251 ايطابق األحل, تجزئ  ايعثمان  , 

شطر  0  50000 مكناس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2279.
9Iو6

STE CECONA SARL

BACH EXPRESS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
BACH EXPRESS شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي الت 

عي�سى ايناظ6ر حي الت عي�سى 
ايناظ6ر 62000 ايناظ6ر املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

2 255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 ن6نبر   08
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 BACH  : اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

.EXPRESS

مقاحل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
عبرة  ايغير  ايبضائع  حساب  اينقل 

ايتراب اي6اطني حايدحلي 
ايتصدلر ح االستيراد.

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايناظ6ر حي الت عي�سى  الت عي�سى 

ايناظ6ر 62000 ايناظ6ر املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 BACH EXPRESS :  1.000 ايس د

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500  : بنعي�سى  ايبشيري  ايس د 

بق م  100 درهم.
 500  : محمد  ايبشيري  ايس د 

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ايبشيري بنعي�سى عن6انه)ا) 
حي زرحاي  بني نصار 62000 ايناظ6ر 

املغرب.
ايس د ايبشيري محمد عن6انه)ا) 
حي زرحاي  بني نصار 62000 ايناظ6ر 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ايبشيري بنعي�سى عن6انه)ا) 
حي زرحاي  بني نصار 62000 ايناظ6ر 

املغرب
ايس د ايبشيري محمد عن6انه)ا) 
حي زرحاي  بني نصار 62000 ايناظ6ر 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم  118.
6 0I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

COMPAREZASSUREZ.FR
شرك  املساهم 

إنشاء فرع تابع يلشرك 

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
5  ، شارع  خضر غ الن ، ايطابق 

ا خامس ، شق   0  إقام  اي6طن   
،املدلن  ا ذدلدة، فاس ، 0100و، 

فاس املغرب

COMPAREZASSUREZ.FR شرك  
املساهم 

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 91، زنق  
ف6ب6ر سان احن6ري، باريس - 75008 

باريس فرنسا.
إنشاء فرع تابع يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.5 6629

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أبريل   10 في  املؤرخ 
تحت  يلشرك    تابع  فرع   إنشاء 
 COMPAREMARKETING   ايتسم
بايعن6ان  ايكائن  ح   SUCCURSALE
00و  مجمع ماندارحنا   2 املذمع رقم 
 - ايب ضاء  ايدار  معرحف،  س دي 
20520 ايدار ايب ضاء املغرب ح املسير 

من طرف ايس د)ة) م ل6 فرانسيس.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 75 20.

6 1I

AHMASIFTRAV

AHMASIF TRAV
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

AHMASIFTRAV
 HAY EL MASSIRA EL KHADRAE
 AIT ISHAK ، 54000، KHENIFRA

MAROC
AHMASIF TRAV شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

ا خضراء الت اسحاق  - 000 5 
خن فرة املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و2  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   22
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHMASIF TRAV

اشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء.

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 - اسحاق   الت  ا خضراء  املسيرة 

000 5 خن فرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 500   : حداش  حسناء  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : بلم ل6دي  ان6ار  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

حداش عن6انه)ا)  ايس دة حسناء 

س دي  درب  م6ن   تجزئ   رقم   

مكناس   50000 ايزيت6ن  ا حبيب 

املغرب.

عن6انه)ا)  بلم ل6دي  ان6ار  ايس د 

س دي  درب  م6ن   تجزئ   رقم   

مكناس   50000 ايزيت6ن  ا حبيب 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

حداش عن6انه)ا)  ايس دة حسناء 

س دي  درب  م6ن   تجزئ   رقم   

مكناس   50000 ايزيت6ن  ا حبيب 

املغرب

عن6انه)ا)  بلم ل6دي  ان6ار  ايس د 

س دي  درب  م6ن   تجزئ   رقم   

مكناس   50000 ايزيت6ن  ا حبيب 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

16 ل6ن 6  بتاريخ  االبتدائ   بخن فرة  

2022 تحت رقم 9 2.

6 2I
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COFIRAD

STE AUTOMOTIVE PLANET

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

قفل ايتصف  

COFIRAD

 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE MENZEH B11 FES

V.N ، 30200، FES MAROC

 STE AUTOMOTIVE PLANET

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : 109 

شارع م6الي رش د طريق صفرح - 

0060و فاس املغرب.

قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

.  715

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ل6ن 6   06 املؤرخ في 

 STE AUTOMOTIVE PLANET

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

رأسمايها  مبلغ  اي6ح د  ايشريك 

مقرها  حعن6ان  درهم   100.000

رش د  م6الي  شارع   109 اإلجتماعي 

فاس املغرب  0060و   - طريق صفرح 

نت ج  ملشاكل في ايصفقات.

ح عين:

ايس د)ة) كريم  نصير ح عن6انه)ا) 

و شارع م6الي عبد هللا طريق الم6زار 

)ة)  كمصفي  املغرب  فاس  0050و 

يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   

شارع  و  حفي   2022 ل6ن 6   06 بتاريخ 

 - الم6زار  طريق  هللا  عبد  م6الي 

0050و فاس املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2619/2022.

Iو 6

ACS CONSEILS

JA2A PROMO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ACS CONSEILS

اقام  محفاظ زنق  ا ذزائر ايطابق 

2 ، 26100، برش د املغرب

JA2A PROMO شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي و1 شارع 

محمد ا خامس ايطابق و تجزءة 

اييسر - 26000 برش د املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

16685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   02

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 JA2A  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.PROMO

منعش   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عقاري.

و1 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 

تجزءة  و  ايطابق  ا خامس  محمد 

اييسر - 26000 برش د املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 120.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د قاسملي عبد ايغني  :  00و 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس دة زهرة طرم6ن :  00و حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

00و    : شك بي  رب ع   ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

00و    : مبش6ر  رب ع   ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 ايس د قاسملي عبد ايغني  عن6انه)ا)
9 تجزئ  امين  26000 برش د املغرب.
عن6انه)ا)  طرم6ن  زهرة  ايس دة 
عين  8و  رقم    1 زنق    2 خي االسرة 

ايشق 26000 ايدارايب ضاء املغرب.
عن6انه)ا)  شك بي  رب ع   ايس دة 
 26000 املدلن  ا خظراء    208 ف ال 

ايدارايب ضاء املغرب.
عن6انه)ا)  مبش6ر  رب ع   ايس دة 
عين  و11  رقم   1 زنق   شريف   خي 

ايشق 26000 ايدارايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايكريم  عبد  ايعل6ي  ايس د 
1  رقم  2 زنق   عن6انه)ا) خي االسرة 
ايدارايب ضاء   26000 8و عين ايشق 

املغرب
اي6احد  عبد  عظ6ف  ايس د 
رقم    ايرياض  تجزئ   عن6انه)ا) 

26000 سظات املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   08 بتاريخ  االبتدائ   ببرش د  

2022 تحت رقم 565.
6  I

CAFIGEC

DIGIMPERIAL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9و
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
DIGIMPERIAL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 80, شارع 
م6الي سل مان ايطابق األحل, مكتب 
رقم 5 - 20100 عين ايسبع, ايدار 

ايب ضاء املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
691 و5.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   27 في  املؤرخ 

املصادق  على :

ايشت 6ي  نزار  )ة)  ايس د  تف6يت 

أصل  من  اجتماع    حص    160

)ة)  ايس د  حص  يفائدة    160.000

حمزة عزمي بتاريخ 27 ماي 2022.

تف6يت ايس د )ة) مرحان ب6جالل 

أصل  من  اجتماع    حص    170

)ة)  ايس د  حص  يفائدة    170.000

حمزة عزمي بتاريخ 27 ماي 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828617.

6 5I

CAFIGEC

DIGIMPERIAL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

ت6س ع نشاط ايشرك  

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 9و

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

DIGIMPERIAL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها االجتماعي 80, شارع 

م6الي سل مان ايطابق األحل, مكتب 

رقم 5 - 20100 عين ايسبع, ايدار 

ايب ضاء املغرب.

ت6س ع نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

691 و5.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 ماي 2022 تمت إضاف  

إلى نشاط ايشرك   ايتاي    األنشط  

ا حالي :

حكاي  عقاري .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828617.

6 6I
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MARKA ESPERTO CONSULTING

حمزة موول
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

 MARKA ESPERTO
CONSULTING

 1BD ALKHAIDAR IBN
 ABDELLAH BLOC 3

 H.M RACHID ، 20450،
CASABLANCA MAROC

حمزة م6حل شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
ادريس ا حريزي رقم 06 - 50 20 

ايدار ايب ضاء املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.  6 99

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 أبريل   29 املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
مبلغ  ايشريك اي6ح د حمزة م6حل  
حعن6ان  درهم   10.000 رأسمايها 
ادريس  شارع   26 اإلجتماعي  مقرها 
ايدار   20 50  -  06 رقم  ا حريزي 
عدم   : ل  نت ج   املغرب  ايب ضاء 

تحق ق االهداف.
ح حدد مقر ايتصف   ب 26 شارع 
 20 50  -  06 رقم  ا حريزي  ادريس 

ايدار ايب ضاء املغرب. 
ح عين:

ح  ايط ب  لاسين    ايس د)ة) 
 20 50 عثمان  س دي  عن6انه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  ايب ضاء  ايدار 

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828261.

6 7I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

TELECOMANIA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

TELECOMANIA شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مجم6ع  
8 ايعمارة 165 ايشق  L  األيف  - 

20200 ايدارايب ضاء املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و0و152.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي  0و  في  املؤرخ 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
رأسمايها  مبلغ    TELECOMANIA
مقرها  حعن6ان  درهم   280.000
ايعمارة   8 مجم6ع   اإلجتماعي 
 20200  - األيف     L ايشق    165
ل  نت ج   املغرب  ايدارايب ضاء 
بخسائر  املال  رأس  است عاب   :

ايسن6ات ايسابق 
ح حدد مقر ايتصف   ب مجم6ع  
 - األيف     L ايشق    165 ايعمارة   8

20200 ايدارايب ضاء املغرب. 
ح عين:

ايس د)ة) رح م   رجب ح عن6انه)ا) 
األيف    19 رقم   87 زنق    C مجم6ع  
ايدارايب ضاء   20200 ايدارايب ضاء  

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
  L  مجم6ع  8 ايعمارة 165 ايشق :

األيف  ايدارايب ضاء
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و1 827.

6 8I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 DR.PASTERNAK ET
DERRAR

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع م6ريتان ا صندحق ايبرلد 
2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

 DR.PASTERNAK ET DERRAR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
م6ريتان ا صندحق ايبرلد 2609 - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1266 1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   10
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DR.PASTERNAK ET DERRAR
تشغ ل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ح  املنازل  حتأجير  حإدارة  ص ان   ح 
امل6اد ا خام  غرف ايض 6ف ح شراء 
ايالزم   املعدات  كل  ح  ملحقاتها  ح 

ينشاط ايشرك .
57 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
 -  2609 ايبرلد  صندحق  م6ريتان ا 

0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:
  Elena PASTERNAK ايس دة 
درهم   100 بق م   حص    :  550

يلحص .
  50   : ايس د عبد ايرحمان درار 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

  Elena PASTERNAK ايس دة  
عن6انه)ا) - - - أملان ا.

درار  ايرحمان  عبد  ايس د 
اقام    60 بيرحت  شارع  عن6انه)ا) 
رحض االزهار ايزه6ر 2  0000و فاس 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
 Elena PASTERNAK ايس دة  

عن6انه)ا) - - - أملان ا
درار  ايرحمان  عبد  ايس د 
اقام    60 بيرحت  شارع  عن6انه)ا) 
0000و  2 فاس  رحض االزهار ايزه6ر 

فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 7006و1.
6 9I

gest consultants

CAFAYE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

gest consultants
15 زنق  ايقا�سي إي اس املعاريف 

ايدار ايب ضاء، 20100، ايدار 
ايب ضاء املغرب

CAFAYE شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي كاي ف6رن ا 
ك6يف ريس6ر عمارة 1ود طابق 

1 شق    - 20150 ايدار ايب ضاء 
املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري -.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي  0و  في  املؤرخ 

املصادق  على :
برادة  غ ث    )ة)  ايس د  تف6يت 
أصل  من  اجتماع    حص    1.100
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    1.100
0و  بتاريخ  معن  ايعبدالحي  مام6ن  

ماي 2022.
تف6يت ايس د )ة) خايد برادة 100 
 2.000 أصل  من  اجتماع    حص  
مام6ن   )ة)  ايس د  يفائدة   حص  
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ماي  0و  بتاريخ  معن  ايعبدالحي 
.2022

تف6يت ايس د )ة) ندلر برادة 100 
 2.000 أصل  من  اجتماع    حص  
مام6ن  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  
ماي  0و  بتاريخ  معن  ايعبدالحي 

.2022
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 2و8280.

650I

RIAD CONSULTANT

SBIO VIANDE SARL شركة
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شرك  SBIO VIANDE SARL شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 1 تجزئ  
ايكرم ر    - 25000 خريبك  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و 76

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   10
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
شرك    : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.SBIO VIANDE SARL
-تجهيز   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ححفظ ايلح6م.
تجزئ    1  : عن6ان املقر االجتماعي 
ايكرم ر    - 25000 خريبك  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

ايس د ايفكاهي عبد ايصمد :  500 
حص  بق م  100 درهم يلحص .

 500   : فارس محمد  اب6  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايصمد  عبد  ايفكاهي  ايس د 
 25000 االنبعاث  حي   67 عن6انه)ا) 

خريبك  املغرب.
ايس د اب6 فارس محمد عن6انه)ا) 
199 شارع املقاحم   25000 خريبك  

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايصمد  عبد  ايفكاهي  ايس د 
 25000 االنبعاث  حي   67 عن6انه)ا) 

خريبك  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  االبتدائ   بخريبك   

2022 تحت رقم 5و2.
651I

CABINET DE CONSEIL

 STE LA GENERALE DES
 SERVICES ET SECURITE

PRIVEE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CABINET DE CONSEIL
 IMM.10 RUE DE TUNIS APPT06
 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 STE LA GENERALE DES

 SERVICES ET SECURITE PRIVEE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 16 

مجم6ع  6 ب.م.ع مكناس - 50000 
مكناس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
 6075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2017 فبرالر   20

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LA GENERALE DES SERVICES ET

.SECURITE PRIVEE

غرض ايشرك  بإلجاز :  تنظ ف ح 

ا حراس .

 16  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

مجم6ع  6 ب.م.ع مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : حنان  يطفي  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 1000  : حنان  يطفي  ايس دة 

بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  حنان  يطفي  ايس دة 

 5 ايشق   وو  رقم  حي لي  تجزئ  

مكناس   50000 مكناس   ايبساتين 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  حنان  يطفي  ايس دة 

 5 ايشق   وو  رقم  حي لي  تجزئ  

مكناس   50000 مكناس   ايبساتين 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل  و0  بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2017 تحت رقم 9وو1.

652I

SYOHIR TD SARL

SOCIETE ATID
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

SYOHIR TD SARL
 BNI SNOUSS JBEL OUKIYA،
34050، TAOUNATE MAROC
SOCIETE ATID  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 
ايرحاجع  جماع   م6الي عبدايكريم 
جماع  م6الي عبدايكريم  050 و 

تاحنات املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
2107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و0 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE ATID
اشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مختلف   عم6م  .
دحار   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايرحاجع  جماع   م6الي عبدايكريم 
050 و  عبدايكريم   م6الي  جماع  

تاحنات املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : اي6رداني  ايس دة رجاء  

حص  بق م  10 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
اي6رداني عن6انه)ا)  ايس دة رجاء 
حي س دي علي قري  با محمد 050 و 

تاحنات املغرب.
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حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

اي6رداني عن6انه)ا)  ايس دة رجاء 
حي س دي علي قري  با محمد 050 و 

تاحنات املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  االبتدائ   بتاحنات  

2022 تحت رقم 97و.

Iو65

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE BEN AZZA AGRICOLE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

  STE BEN AZZA AGRICOLE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 
تدفايت  تغزحت 5800  تنغير 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 9و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   16
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BEN AZZA AGRICOLE
: ب ع امل6اد  غرض ايشرك  بإلجاز 

ايفالح  .
دحار   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
تدفايت  تغزحت 5800  تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د حسن بت عزة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د حسن بت عزة عن6انه)ا) 
وو   رقم   07 زنق   س حند  عين  حي 

5800  ا حاجب املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د حسن بت عزة عن6انه)ا) 
وو   رقم   07 زنق   س حند  عين  حي 

5800  ا حاجب املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  بتنغير   االبتدائ   

2022 تحت رقم 5 9و.

65 I

RIVE DROITE CONSULTING

LY ARCHITECTURE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 11 

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

LY ARCHITECTURE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ل6سف بن تاشفين رقم 5، ايطابق 2 

ايشق  و – طنج  - 90000 طنج  

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

9و1282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   2 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 LY  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHITECTURE
لتمثل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
س6اء  ق امها،  في  ايشرك   م6ض6ع 
يفائدتها أح  في املغرب أح في ا خارج، 

 حساب األغ ار، باألنشط  ايتاي   :
- ايهندس  املعماري  ؛

- ايتعمير حايهندس  ايداخل   ؛
- املساعـدة في إدارة األشغال ؛

- إدارة األشغال املف6ض  ؛
ايبناء  مشاريع  حتس ير  إدارة   -
)تدبير  املنشآت  بجم ع  ا خاص  

املشرحع) ؛
- ايتنظ م حايتس ير حايتنس ق ؛

ايهندس  ،  االستشارات   -
حايقان6ن    حاملاي  ،  حايتقن  ، 
حإعادة  ايبناء،  بعمل ات  املتعلق  

تأه ل األمالك ايعقاري  ؛
- ايتجــارة ايعـامـ  ؛

ايعمل ات،  جم ع  عام،  حبشكل 
ايقان6ن  ،  طب عتها،  كانت  ألا 
حاملدن    حاملاي  ،  حاالقتصادل  
بامل6ض6ع  املرتبط   حايتجاري ، 
أن  شأنها  من  حايتي  أعاله،  املذك6ر 
تشذع، بشكل مباشر أح غير مباشر، 
على تحق ق ايهدف ايذي تسعى إي ه 

ايشرك ، أح ت6س عه أح تط6يره
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطابق   ،5 ل6سف بن تاشفين رقم 
2 ايشق  و – طنج  - 90000 طنج  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 100   : ي 6ن�سي   ل6سف  ايس د 

حص  بق م  1.000 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ل6سف ي 6ن�سي  عن6انه)ا) 
 8 نس م  دل6دلت  مجمع  املذاهدلن 

رقم 21 90000 طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ل6سف ي 6ن�سي  عن6انه)ا) 
 8 نس م  دل6دلت  مجمع  املذاهدلن 

رقم 21 90000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 5907.

655I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

STE ANASMAZGHA TRAV
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 STE ANASMAZGHA TRAV
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 7 حي 
املسيرة, شيشاحة. - 1000  شيشاحة 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
2119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   19
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANASMAZGHA TRAV
-1مقاحل   : غرض ايشرك  بإلجاز 

األعمال أح اإلنشاءات املختلف .
-2 حفر اآلبار .
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حاملنتجات  املعدات  تاجر   - و 
ايزراع  .

-4 تاجر.
عن6ان املقر االجتماعي : رقم 7 حي 
1000  شيشاحة   - املسيرة, شيشاحة. 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عبد املذ د مزغ  :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د عبد املذ د مزغ  عن6انه)ا) 
دحار اهل احريم  س م دي ل شيشاحة 

1000  شيشاحة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د عبد املذ د مزغ  عن6انه)ا) 
دحار اهل احريم  س م دي ل شيشاحة 

1000  شيشاحة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بامنتان6ت   االبتدائ   
ل6ن 6 2022 تحت رقم 111/2022.

656I

BRIDGE LIGHT SARL

STE BRIDGE LIGHT SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

BRIDGE LIGHT SARL
 N° 1 LAMSSALA 3 MEKNES ،

50000، مكناس املغرب
STE BRIDGE LIGHT SARL شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

املصلى و مكناس - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و7 56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس  و2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRIDGE LIGHT SARL

اإلنتاج   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايسمعي ايبصري .

 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

مكناس   50000  - مكناس  و  املصلى 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 500   : ا خايقي  أل6ب  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس دة سعاد اكزحم :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ا خايقي  أل6ب  ايس د 

2 شارع محمد  61و1   مرجان  رقم  

مكناس   50000 مكناس  ايسادس  

املغرب.

عن6انه)ا)  اكزحم  سعاد  ايس دة 

اضافي   1 اينهض   حي     192 رقم  

ايرباط 50000 ايرباط املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ا خايقي  أل6ب  ايس د 

2 شارع محمد  61و1   مرجان  رقم  

مكناس   50000 مكناس  ايسادس  

املغرب

عن6انه)ا)  اكزحم  سعاد  ايس دة 

اضافي   1 اينهض   حي     192 رقم  

ايرباط 50000 ايرباط املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2280.

657I

AKKYCONF

AKKYCONF
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

AKKYCONF
طريق تط6ان، املنطق  ايصناع  ، 
ايقطع  رقم 118، ايطابق األر�سي ، 

90000، طنج  املغرب
AKKYCONF شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي طريق 

تط6ان، املنطق  ايصناع  ، ايقطع  
رقم 118، ايطابق األر�سي - 90000 

طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

79و128
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   01
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKKYCONF
عمل ات   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايفصاي  حا خ اط ..
طريق   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
تط6ان، املنطق  ايصناع  ، ايقطع  
 90000  - ايطابق األر�سي   ،118 رقم 

طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د محمد اي طفتي :  50 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
50 حص     : ايس د أنس ايعك ين 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د محمد اي طفتي عن6انه)ا) 
طنج  ايباي   90000 طنج   املغرب

عن6انه)ا)  ايعك ين  أنس  ايس د 
ف ال فيسطا  90000 طنج   املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د محمد اي طفتي عن6انه)ا) 
طنج  ايباي   90000 طنج  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 976 25.
658I

ORENJI

BEK GLO TRAV
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ORENJI
2و شارع محمد ا خامس ايشق  

رقم   حي ا حسني بركان ، 000و6، 
بركان املغرب

BEK GLO TRAV شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايشق  
رقم و ايطابق 2 عمارة مضران  - 

00وو6 بركان  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
8567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 BEK  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLO TRAV
: مقاحل في  غرض ايشرك  بإلجاز 

األشغال املختلف  أح أشغال ايبناء.
ايشق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 - عمارة مضران    2 ايطابق  و  رقم 

00وو6 بركان  املغرب.
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أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : مغيس  ايبكاي  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  مغيس  ايبكاي  ايس د 
250و6   ب6غريب    بخير  أحالد  دحار 

بركان املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  مغيس  ايبكاي  ايس د 
250و6   ب6غريب    بخير  أحالد  دحار 

بركان املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ببركان   االبتدائ   

2022 تحت رقم 2022/و5و.

659I

MOORE CASABLANCA

غولد فروطاس
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

غ6يد فرحطاس شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 17 شاغل 
ن ك6ل طابق 7 شق  2 ايدار ايب ضاء 

- 20200 ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

701و 5
 25 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 مارس 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

غ6يد   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

فرحطاس.

إنتاج   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

اينباتات االست6ائ   حشبه االست6ائ  

ايف6اكه  حتصدلر  استيراد 

حا خضرحات

استيراد ايبذحر االست6ائ   حشبه 

االست6ائ  

حمنتجات  األسمدة  استيراد 

ايصح  اينبات  .

عن6ان املقر االجتماعي : 17 شاغل 

ن ك6ل طابق 7 شق  2 ايدار ايب ضاء - 

20200 ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د محمد رضا ب6طايب :  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

عباد  م غال  ج6س  ايس د 

 100 حص  بق م    500   : ه6يغادح 

درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ب6طايب  رضا  محمد  ايس د 

ايدار  انفا  غ6مب    8 عن6انه)ا) 

ايب ضاء  ايدار   20000 ايب ضاء 

املغرب.

عباد  م غال  ج6س  ايس د 

ماالكا  ف ليس  عن6انه)ا)  ه6يغادح 

اسبان ا 20000 ف ليس اسبان ا.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ب6طايب  رضا  محمد  ايس د 

ايدار  انفا  غ6مب    8 عن6انه)ا) 

ايب ضاء  ايدار   20000 ايب ضاء 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 579 82.

660I

omnium management

LUX4YOU RENTCAR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
LUX YOU RENTCAR شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي متجر 29 
زنق  خل ل شارع ابن األثير حي ايفرح 

و  - 0000و فاس املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و7292
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   07
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUX YOU RENTCAR
كراء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس ارات بدحن سائق.
عن6ان املقر االجتماعي : متجر 29 
زنق  خل ل شارع ابن األثير حي ايفرح 

و  - 0000و فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : ايهام  خل ف    ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د عمر  خل ف   :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايس دة ايهام  خل ف   
ا حدلق   تجزئ    6 ايشق   ز س  و7 

ثغات  0000و فاس املغرب.
ايس د عمر  خل ف   عن6انه)ا) و  
زنق  9 تجزئ  حاد فاس فاس 0000و 

فاس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د عمر  خل ف   عن6انه)ا) و  
زنق  9 تجزئ  حاد فاس فاس 0000و 

فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 155و1.
661I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

BFIT CLUB
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
BFIT CLUB شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 117 شارع 
ابن منير إقام   ايزرقاء طابق االحل 
شق  2 املعاريف - - ايدار ايب ضاء  

املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
9و5271.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
رفع  تم   2022 ماي  في  2  املؤرخ 
رأسمال ايشرك  بمبلغ قدره »90.000 
إلى  درهم«   10.000« أي من  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق :  تقدلم 

حصص نقدل  أح ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 06 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 826652.
662I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

BFIT CLUB
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
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 LOUBILA BOURGOGNE، 0،
CASABLNCA MAROC

BFIT CLUB شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 117 شارع 
ابن منير إقام  ايزرقاء طابق االحل 
شق  2 املعاريف - - ايدار ايب ضاء 

املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
9و5271.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي  في  2  املؤرخ 

املصادق  على :
مزيان  عثمان   )ة)  تف6يت ايس د 
 50 أصل  من  اجتماع    حص    50
جالل   )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

ايع 6�سي بتاريخ  2 ماي 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 06 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 826652.
Iو66

ACDEN

روباركوما
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
رحبارك6ما شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  إقام  

ايفتح 217، براه م ايرحداني ممتد، 
ايطابق االحل، رقم و  - 0وو20 ايدار 

ايب ضاء اململك  املغرب  .
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و5767 .

ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 
 2022 ماي  1و  اإلستثنائي املؤرخ في 
املسؤحي    جات  شرك   حل  تقرر 
رأسمايها  مبلغ  رحبارك6ما   املحدحدة 
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000,00
اإلجتماعي  إقام  ايفتح 217، براه م 

رقم  ايطابق االحل،  ايرحداني ممتد، 
اململك   ايب ضاء  ايدار  0وو20   - و  
تحق ق  عدم   : ل  نت ج   املغرب   

ايهدف االجتماعي
إقام   ايتصف   ب   ح حدد مقر 
براه م ايرحداني ممتد،   ،217 ايفتح 
ايطابق االحل، رقم و  - 0وو20 ايدار 

ايب ضاء اململك  املغرب  . 
ح عين:

سع د  ايسالم    عبد  ايس د)ة) 
 STR البرت  فريدريتش  عن6انه)ا)  ح 
أملان ا  مرتس غ   4 -66663  66663

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828622.
66 I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

IB TECH
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محمد ا خامس  اقام  
ايرحماني وA ايطابق االحل  حادي زم 
حادي زم املغرب، 50و25، حادي زم 

املغرب
IB TECH  شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : 0  زنق  
محمد ايزرقت6ني تجزئ  ايزيت6ن   
خريبك   25000 خريبك  املغرب.

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

97و .
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ل6ن 6  و0  املؤرخ في 
املسؤحي    جات  شرك     IB TECH
 10.000 رأسمايها  مبلغ  املحدحدة 
اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان  درهم 
تجزئ   ايزرقت6ني  محمد  زنق     0

خريبك    25000 خريبك    ايزيت6ن   
املغرب نت ج   خسائر.

ح عين:
ح  ايفتى  ابن  محمد    ايس د)ة) 
 9 تجزئل  ايزيت6ن ت1 س  عن6انه)ا) 
املغرب  خريبك     25000  101 رقم 

كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
زنق     0 حفي   2022 ل6ن 6  و0  بتاريخ 
ايزيت6ن    تجزئ   ايزرقت6ني  محمد 

خريبك   25000 خريبك   املغرب .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
15 ل6ن 6  االبتدائ   بخريبك   بتاريخ 

2022 تحت رقم  27.
665I

ECOGEF

HDADWA TAAMIR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
HDADWA TAAMIR شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  

اطلس اقام  5  ايطابق   رقم 16 
املعاريف ايدار ايب ضاء - 0وو20 

ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و577 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HDADWA TAAMIR

منعش   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
عقاري / اشغال عام  / تجارة.

زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 16 رقم  ايطابق      5 اطلس اقام  
0وو20   - ايب ضاء  ايدار  املعاريف 

ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د ايقاسط سعد زهير :  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : محمد  ايقاسط  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
زهير  سعد  ايقاسط  ايس د 
االطلس  تجزئ    01 ايرقم  عن6انه)ا) 
ا ذدلدة  ب6زيد  س دي   21 رقم 

000 2 ا ذدلدة املغرب.
ايس د ايقاسط محمد عن6انه)ا) 
رقم 5 6 شارع عبد ايرحمان ايدكالي 

ا ذدلدة 000 2 ا ذدلدة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
زهير  سعد  ايقاسط  ايس د 
االطلس  تجزئ    01 ايرقم  عن6انه)ا) 
ا ذدلدة  ب6زيد  س دي   21 رقم 

000 2 ا ذدلدة املغرب
ايس د ايقاسط محمد عن6انه)ا) 
رقم 5 6 شارع عبد ايرحمان ايدكالي 

ا ذدلدة 000 2 ا ذدلدة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 07 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 19580.
666I

MOORISH

 MAROC SERVICE
SPECIALISE M2S

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

قفل ايتصف  

MOORISH
9و شارع يال لاق6ت ايطابق 5 شق  د 

، 20080، ايدار ايب ضاء املغرب
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 MAROC SERVICE SPECIALISE
M2S شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : زاحي  
شارع عبد امل6من ح زنق  سم  ، 
إقام  شهرزاد و ايطابق   ايرقم 

20 اينخ ل - 0 و20 ايدار ايب ضاء 
املغرب.

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

. 2 989
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي   27 في  املؤرخ 
 MAROC SERVICE SPECIALISE
M2S شرك  جات مسؤحي   محدحدة 
جات ايشريك اي6ح د مبلغ رأسمايها 
مقرها  حعن6ان  درهم   10.000
اإلجتماعي زاحي  شارع عبد امل6من ح 
زنق  سم  ، إقام  شهرزاد و ايطابق 
ايدار  0 و20   - اينخ ل   20 ايرقم    
املغرب نت ج  يت6قف ايتام  ايب ضاء 

ينشاط ايشرك .
ح عين:

ايس د)ة) بدر   ايعلمي  ح عن6انه)ا) 
ايفرزدق  1زنق   اقام  فاس بالص  
املغرب  0000و فاس   2م ج    شق   

كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
بتاريخ 05 ماي 2022 حفي زاحي  شارع 
إقام   سم  ،  زنق   ح  امل6من  عبد 
شهرزاد و ايطابق   ايرقم 20 اينخ ل 

- 0 و20 ايدار ايب ضاء املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 10 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 12و827.

667I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MARRAKECH
CONSOMMABLE

إعالن متعدد ايقرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع م6ريتان ا صندحق ايبرلد 
2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

 MARRAKECH CONSOMMABLE

»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
جات ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 57 شارع 
م6ريتان ا صندحق ايبرلد 2609 - 

0000  مراكش املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
و1و96.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 1و ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
االجتماع    ا حصص  جم ع  ب ع 
ايتي  اجتماع  )  حص    1.000(
كع6ا�سي  اقبال  االنس   تمتلكها 
 MARRAKECH  « شرك   في 
 CONSOMMABLE (SARL AU

يفائدة ايس د ل6سف الت احمد 
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
ح  كع6ا�سي  اقبال  االنس   استقاي  
احمد  الت  ل6سف  ايس د  تع ين  

مسير ححبد
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
منح ت6ق ع ايشركات املصرف   بشكل 
فردي ح بدحن أي ق 6د يلس د ل6سف 

الت احمد
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
امل6افق  على تعدلل امل6اد 6, 7 ,و1 ح 

تحدلث اينظام االسا�سي يلشرك 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6988و1.

668I

SMT CONSULTING

أليانس أنسبيراسيون
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

SMT CONSULTING
اقام  ايداكي رقم 6 شق  رقم 1 ايحي 
ايشت6ي مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

أي انس أنسبيراس 6ن شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي املكتب 

 QI رقم  0 رقم 1097 تجزئ  املسار
مراكش - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   27
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
اإلقتضاء بمختصر تسم تها : أي انس 

أنسبيراس 6ن.
غرض ايشرك  بإلجاز : استشارات 

اداري  . استيراد حتصدلر.
املكتب   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 QI 1097 تجزئ  املسار  رقم  0 رقم 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
أحدلل6ن  سيرج  فل6غ ان  ايس د 
بريات  :  100 حص  بق م  100 درهم 

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
أحدلل6ن  سيرج  فل6غ ان  ايس د 
وو  2 رقم  بريات  عن6انه)ا) الش6مير 
ايرباط   10000 ايرباط  ايرياض  حي 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
أحدلل6ن  سيرج  فل6غ ان  ايس د 
وو  رقم   2 الش6مير  بريات عن6انه)ا) 
ايرباط   10000 ايرباط  ايرياض  حي 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6969و1.

669I

SIMACOMPT

SIMACOMPT
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

SIMACOMPT

شارع فاطم  ايزهراء رقم 10 ، 

90000، طنج  املغرب

SIMACOMPT شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

فاطم  ايزهراء رقم 10 - 90000 

طنج  املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

15و9و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ل6ن 6  و0  املؤرخ في 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

رأسمايها  مبلغ    SIMACOMPT

مقرها  حعن6ان  درهم   10.000
رقم  اإلجتماعي شارع فاطم  ايزهراء 

10 - 90000 طنج  املغرب نت ج  ل : 

عدم مزاحي  اينشاط.

شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
 90000  -  10 رقم  ايزهراء  فاطم  

طنج  املغرب. 

ح عين:

ايس د)ة) محمد  فرجي ح عن6انه)ا) 

حي مسنان  املشاعل زنق  19 90000 

طنج  املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6027.

670I



12475 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

ABDERRAHMAN SAKROUD

شركة اكافاي نيو ديزيركامب
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ABDERRAHMAN SAKROUD
 ALLAL EL FASSICOMPLEXE

 COMMERCIAL ET RESIDENTIEL
 DES HABOUS IMM 6 APPT 12
 AVENUEUE ALLAL EL FASSI،
40000، MARRAKECH MAROC
شرك  اكافاي ن 6 دلزيركامب شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 

ايثاني دحار  ا حاجب احريك  
تاحناحت ا ح6ز مراكش تاحناحت 

02و2  تاحناحت املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

975و12
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر   1 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
شرك    : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

اكافاي ن 6 دلزيركامب.
االقام    : بإلجاز  ايشرك   غرض 
حاالقام  املؤقت  كراء دراجات ناري  ح 
كداايلك دراجات ك6اد مطعم تنظ م 

ايرحالت.
ايطابق   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
احريك   ا حاجب  دحار   ايثاني 
تاحناحت  مراكش  ا ح6ز  تاحناحت 

02و2  تاحناحت املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : االداري    لاسين  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : ايناصري   عادل  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د لاسين االداري     عن6انه)ا) 
دحار الت علي ايعربي اغمات ا ح6ز  

02و2  تاحناحت املغرب.
ايس د عادل ايناصري  عن6انه)ا) 
دحار تكترت احريك  تاحناحت مراكش 

02و2  تاحناحت املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د لاسين االداري     عن6انه)ا) 
دحار الت علي ايعربي اغمات ا ح6ز  

02و2  تاحناحت املغرب
ايس د عادل ايناصري عن6انه)ا) 
دحار تكترت احريك  تاحناحت مراكش 

02و2  تاحناحت املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
مارس   25 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم وو2 و1.
671I

CAP MONDIAL COMPTA

IRVIN IMMOBILIER
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
IRVIN IMMOBILIER  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

ايسالم بن بح6ت تجزئ  عش6ب 
و قطع   10 ايطابق 1 رقم 1 على 
اييسار بطنج . - 90000 طنج  

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1و 128
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   20
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 IRVIN  : اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

. IMMOBILIER
 LA  : بإلجاز  ايشرك   غرض 
 PROMOTION IMMOBILIERE

.EN GENERAL
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
عبد ايسالم بن بح6ت تجزئ  عش6ب 
على   1 رقم   1 ايطابق  قطع   10  و 
طنج    90000  - بطنج .  اييسار 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د محمد بنزاك6ر :  20 حص  

بق م  1.000 درهم يلحص  .
20 حص     : ايس د محمد اي6ات 

بق م  1.000 درهم يلحص  .
ايس دة سك ن  اي6ات :  10 حص  

بق م  1.000 درهم يلحص  .
10 حص     : ايس د اي اس اي6ات 

بق م  1.000 درهم يلحص  .
ايس دة اسام  اي6ات :  10 حص  

بق م  1.000 درهم يلحص  .
حص    10   : ايس د عمر بنزاك6ر 

بق م  1.000 درهم يلحص  .
10 حص     : ايس د عادل بنزاك6ر 

بق م  1.000 درهم يلحص  .
 10   : بنزاك6ر  حسناء   ايس دة 

حص  بق م  1.000 درهم يلحص  .
20 بق م    : ايس د محمد بنزاك6ر 

1.000 درهم.
بق م    20  : ايس د محمد اي6ات 

1.000 درهم.
ايس دة سك ن  اي6ات : 10 بق م  

1.000 درهم.
بق م    10  : ايس د اي اس اي6ات 

1.000 درهم.
بق م    10  : ايس د اسام  اي6ات 

1.000 درهم.
بق م    10  : بنزاك6ر  عمر  ايس د 

1.000 درهم.
بق م    10  : ايس د عادل بنزاك6ر 

1.000 درهم.

 10  : بنزاك6ر  حسناء   ايس دة 

بق م  1.000 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  بنزاك6ر  محمد  ايس د 

 20 رقم  ايرم الت  ايقادري   تجزئ  

90000 طنج  املغرب.

عن6انه)ا)  اي6ات  محمد  ايس د 

اينزاه  زنق  ابن رحم6ن ا حسن رقم 

1 90000 طنج  املغرب.

اي6ات عن6انه)ا)  ايس دة سك ن  

 1 رقم  ا حسني  رحم6ن  ابن  زنق  

اينزاه  90000 طنج  املغرب.

عن6انه)ا)  اي6ات  اي اس  ايس د 

شارع ايعشاق اقام  تسل م ط2 رقم 

 1 90000 طنج  املغرب.

عن6انه)ا)  اي6ات  اسام   ايس د 

اينزاه  زنق  ابن رحم6ن ا حسني رقم 

1 90000 طنج  املغرب.

عن6انه)ا)  بنزاك6ر  عمر  ايس د 

ايعزيزي   ايزهراء  فاطم   يال  شارع 

وو 90000  5 شق   اقام  رشا طابق 

طنج  املغرب.

عن6انه)ا)  بنزاك6ر  عادل  ايس دة 

6 زنق  اب6 بكر ايلرازي اقام  لاسمين 

طنج    90000 و  شق    1 طابق 

املغرب.

ايس دة حسناء  بنزاك6ر عن6انه)ا) 

20 تجزئ  ايقادري  ايرم الت 90000 

طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  بنزاك6ر  محمد  ايس د 

 20 رقم  ايرم الت  ايقادري   تجزئ  

90000 طنج  املغرب

عن6انه)ا)  اي6ات  محمد  ايس د 

اينزاه  زنق  ابن رحم6ن ا حسن رقم 

1 90000 طنج  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 255029.
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( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE AMAJGAL TRANS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED  ( FLM

رقم 0و مكرر زنق  ش خ ايإلسالم 
بلعربي اي6اد  حمر ، 52000، 

ايرش دل  املغرب
STE AMAJGAL TRANS شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل 
تجاري ايكائن برقم 187 تجزئ  

االمان ايرش دل  - 52000 ايرش دل  
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
16017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   19
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMAJGAL TRANS
اينقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

 حساب ايغير.
محل   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
تجزئ    187 برقم  ايكائن  تجاري 
االمان ايرش دل  - 52000 ايرش دل  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د احينهى محمد :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : ايس د عبد ايشفي حسن 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  محمد  احينهى  ايس د 
50و 5  زنق  خايد تداحت    07 رقم 

م ديت املغرب.

حسن  ايشفي  عبد  ايس د 

احتربات   تابراشت  قصر  عن6انه)ا) 

و0 52 املش ل املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  محمد  احينهى  ايس د 
50و 5  زنق  خايد تداحت    07 رقم 

م ديت املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 09 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم   7.

Iو67

BOUCHTA COMPTA

M.J.C
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

M.J.C شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ف صل ابن عبد ايعزيز عمارة   شق  

6و ايطابق 7 ايضحى فال فل6ري  - 

90000 طنج  املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.52509

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 فبرالر 2022 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

»شارع ف صل ابن عبد ايعزيز عمارة 

فال  ايضحى   7 ايطابق  6و  شق     

إلى  90000 طنج  املغرب«   - فل6ري  

شطر  حرارين   01 لاسمين  »مجمع 

 90000  -   66 ايطابق االحل رقم    C

طنج    املغرب ».

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 1و62.

67 I

شرك  حيلمار

WELMARE ويلمار
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

ت6س ع نشاط ايشرك  

شرك  حيلمار
حي ايقدس رقم وو حرزازات، 

5000 ، حرزازات املغرب
حيلمار WELMARE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها االجتماعي رقم وو حي 

ايقدس 5000  حرزازات املغرب.
ت6س ع نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.6559/596

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   11 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  ايتاي    األنشط   إضاف  

ايشرك  ا حالي :
ح  االج6ر  يتسدلد  حس ط   -

ايتع6يضات
- أنشط  حكاالت ايت6ظ ف

-أنشط  حكاالت ايعمل املؤقت
- ا خدمات اإلداري  املكتب  

حأثاث  أجهزة  حب ع  شراء   -
ايكمب 6تر حاملكتب

ايطب    املعدات  حب ع  شراء   -
حايتقن   ح ايب 6طب  

االستهالك    امل6اد  حب ع  شراء   -
ايص دي  

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
19 أبريل  االبتدائ   ب6رزازات  بتاريخ 

2022 تحت رقم و15.
675I

PLAYA AZUL

STE LAAYO CAFE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC
STE LAAYO CAFE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
 AV حعن6ان مقرها اإلجتماعي

 AHMED BAHNINI NR 54  EL
 MARSSA LAAYOUNE - 70002

املر�سى ايع 6ن املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 1991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   06

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAAYO CAFE

ايتجارة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايعام  - ايتصدلر  حاالستيراد - صنع 

ايبن )ايقه6ة).

 AV  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 AHMED BAHNINI NR 5   EL

 MARSSA LAAYOUNE - 70002

املر�سى ايع 6ن املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

  : ا حم6مي  ادريس  ايس د 

 100.000 بق م   حص    100.000

درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ادريس ا حم6مي عن6انه)ا) 

حي اي6حدة شارع معاج بن جبل رقم 

املر�سى   70002 املر�سى ايع 6ن    0و 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ادريس ا حم6مي عن6انه)ا)  

شارع معاج بن جبل رقم  0و املر�سى 

ايع 6ن  70002 املر�سى املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   08 بتاريخ  بايع 6ن   االبتدائ   

2022 تحت رقم 1650.
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مستامن  ت مادلر ش.م.م  ش.ح

ب.ب.ج سوالر ش.م.م
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

مستامن  ت مادلر ش.م.م  ش.ح
حي يعري ش خ عمارة ايشفاء ايطابق 

ايرابع ايناظ6ر، 62000، ايناظ6ر 
املغرب

ب.ب.ج س6الر ش.م.م  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  حي املطار 
ايناظ6ر  حي املطار ايناظ6ر 62000 

ايناظ6ر املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
161و2.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 ماي   26 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) زكرياء   ب6رجل 
أصل  من  اجتماع    حص    500
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    1.000
حسن   ب6رجل بتاريخ 26 ماي 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 21 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1296.
677I

P-Consulting

FOOD JRHAIDER
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

P-Consulting
 COMPLEXE JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME ETAGE APPT
 28 COMPLEXE JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME ETAGE APPT 28،
12000، Témara Maroc

FOOD JRHAIDER شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايعمارة 8  
ايشق  1 شارع فال حيد عميراكدال 

ايرباط - 10080 ايرباط املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و16112

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   20

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 FOOD : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.JRHAIDER

 EPICERIE : غرض ايشرك  بإلجاز

 MARCHAND EN GROS ET EN

.DETAIL

ايعمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

حيد  فال  شارع   1 ايشق     8

ايرباط   10080  - عميراكدال ايرباط 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : املغرب سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

اجغ در  ايصمد  عبد  ايس د 

درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

اجغ در  ايصمد  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) امل 6 رقم 96 حي ايفتح ح 

ي م ايرباط 10120 ايرباط املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

اجغ در  ايصمد  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) امل 6 رقم 96 حي ايفتح ح 

ي م ايرباط 10120 ايرباط املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم  9و5.

678I

ب6دلح ك6نتا

BOULANGERIE L ARTISTE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ب6دلح ك6نتا

شارع ا حسن ايثاني ، 62000، 

ايعرحي املغرب

  BOULANGERIE L ARTISTE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 596ـ598 

حي احالد ب6ط ب طريق ازغنغان 
ايناض6ر NADOR 62000 ايناض6ر 

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

2 299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOULANGERIE L ARTISTE

مخبزة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ححل6يات.

عن6ان املقر االجتماعي : 596ـ598 

ازغنغان  طريق  ب6ط ب  احالد  حي 
ايناض6ر   NADOR 62000 ايناض6ر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د ابراه م ب6ض ل 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ابراه م ب6ض ل عن6انه)ا) 
185ايناض6ر  رقم  طنج   شارع 

NADOR 62000 املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ابراه م ب6ض ل عن6انه)ا) 
185ايناض6ر  رقم  طنج   شارع 

NADOR 62000 املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 22 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 57و1.

679I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 MAGHREB CVT ET
TACHYGRAPHES
إعالن متعدد ايقرارات

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي ايفتح زنق  لنبع رقم 2و ايع 6ن ، 

70000، ايع 6ن املغرب

 MAGHREB CVT ET

TACHYGRAPHES  »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: رقم 01 

مقابل  ملحط  اي6ق6د ش ل مدلن  

اي6حدة  - - ايع 6ن املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

. 2101

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 15 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :01 رقم  قرار 

شرك   تقرر بح6ل هللا انشاء  ماللي: 
تقرر  املحدحدة حقد  املسؤحي    جات 

مقابل    01 رقم  مقرها  لك6ن  ان 

اي6حدة  مدلن   اي6ق6د ش ل  ملحط  

مجال  في  ايشرك   حتشتغل  ايع 6ن 

ا خاص   حاملراقب   حاالنشاء  اي6ضع 

ايسرع   حمحدد  يلطاك6غراف 

االستيراد حايتصدلر 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
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على  لنص  ايذي   :01 رقم  بند 
سينا  اب  ايس د  تع ين  تم  ماللي: 

ايداحدل  كمسيرة حح دة يلشرك  
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1759/2022.

680I

ايع اط زينب

AMAKEN VOYAGE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ايع اط زينب
شارع ايداي حيد س دي بابا زنق  

 AV DAY اي6الء اقام  ايصفا تط6ان
 OULD SIDI BABA IMM SAFA

 TETOUAN، 93030، TETOUAN
املغرب

AMAKEN VOYAGE  شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
كريم  رقم 29  - 150و9 مرت ل 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و178و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AMAKEN VOYAGE
حكاي    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

اسفار.
تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
مرت ل  150و9   -   29 رقم  كريم  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
00.000و  مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : بصار  كريم   ايس دة 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 1.000   : بنخاي6  عثمان  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 1.000   : ايزحيني  احمد  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  بصار  كريم   ايس دة 
شارع ا حسن 1 دحر ايبلدل  مجم6ع  

  رقم و  000و9 تط6ان املغرب.
عن6انه)ا)  بنخاي6  عثمان  ايس د 
 2 املحنش   85 رقم  سبت   شارع 

000و9 تط6ان املغرب.
عن6انه)ا)  ايزحيني   احمد  ايس د 
 8 رقم  بنالن6  درب  ايكبير  جامع 

000و9 تط6ان املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  بصار  كريم   ايس دة 
شارع ا حسن 1 دحر ايبلدل  مجم6ع  

  رقم و 000و9 تط6ان املغرب
عن6انه)ا)  بنخاي6  عثمان  ايس د 
 2 املحنش   85 رقم  سبت   شارع 

000و9 تط6ان املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم 21 1.
681I

CABINET FICOR

ARGINVEST
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CABINET FICOR
12 زنق  األقح6ان إقام  ايناس 

ب6سذ6ر ، 20200، ايدار ايب ضاء 
املغرب

ARGINVEST شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 7 1 شارع 
املقاحم  اقام  آف  ايطابق ايتاني 
رقم 22  - 20200 ايدار ايب ضاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
8797و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   2 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARGINVEST
إستغالل   : غرض ايشرك  بإلجاز 
حتس ير املراكز ايتجاري  حايتعاحن ات 

حايف6اكه  ا خضر  حت6زيع  جمع 
بايتقس ط حا ذمل .

بمختلف  ايفالح    األنشط    
املاش    ترب    حكدا  أشكايها 

حايدحاجن. 
املنت6جات  حتصدلر  ,شراء  ب ع 

ايفالح   . 
األخرى  األنشط   جانب  إلى 
بشكل  ايشرك   بنشاط  املتعلق  

مباشر أح
غير مباشر.

عن6ان املقر االجتماعي : 7 1 شارع 
املقاحم  اقام  آف  ايطابق ايتاني رقم 

22  - 20200 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كايتالي:
 6.800   : جمال  شراع  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 6.600   : محمد  شراع  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 6.600   : هشام  شراع  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  جمال  شراع  ايس د 
الت  و1   تجزئ  املغرب ايعربي رقم 

مل6ل 80000 اكادلر املغرب.
عن6انه)ا)  محمد  شراع  ايس د 
ازكان  عمارة  ايتاني  ا حسن  شارع 
حي يشل ط 2 ب6يكرى 80000 اكادلر 

املغرب.

عن6انه)ا)  هشام  شراع  ايس د 

كادس 1 كادس اسبان ا.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  جمال  شراع  ايس د 

الت  و1   تجزئ  املغرب ايعربي رقم 

مل6ل 80000 اكادلر املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 01 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم 819881.

682I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE KHAYRAT TAFILALET
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED  ( FLM
رقم 0و مكرر زنق  ش خ ايإلسالم 

بلعربي اي6اد  حمر ، 52000، 

ايرش دل  املغرب

STE KHAYRAT TAFILALET  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر الت 

مسع6د مذغرة ايشرفاء - 52000 

ايرش دل  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

160 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   02

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KHAYRAT TAFILALET

ب ع   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ح  با ذمل   ايف6اكل  ح  ا خضر 

ايتقص ط
- ترك ب انظم  ايري

- االشغال املختلف .
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عن6ان املقر االجتماعي : قصر الت 
 52000  - ايشرفاء  مذغرة  مسع6د 

ايرش دل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
  00   : ايس د عبد ايعزيز فسكى 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
00و    : ايسب حي  زكرياء  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
00و    : ايس د اسماع ل نصيري 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
فسكى  ايعزيز  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) ايزنق  08 رقم 12 حي تارك  

ا ذدلدة 52000 ايرش دل  املغرب.
ايسب حي عن6انه)ا)  ايس د زكرياء 
ايزنق  16 رقم  1 حي تارك  ا ذدلدة 

52000 ايرش دل  املغرب.
نصيري  اسماع ل  ايس د 
عن6انه)ا) ايزنق  16 رقم 27 حي تارك  

ا ذدلدة 52000 ايرش دل  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
فسكى  ايعزيز  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) ايزنق  08 رقم 12 حي تارك  

ا ذدلدة 52000 ايرش دل  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 779.
Iو68

STE IBERCO SARL 6إبرك

STE IBERCO SARL إبركو
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

STE IBERCO SARL 6إبرك
6و زنق  أب6اي6قت ب6رك6ن ، 
20050، ايدار ايب ضاء املغرب

إبركSTE IBERCO SARL 6 شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 6و زنق  
أب6اي6قت ب6رك6ن ايدار ايب ضاء - 

20050 ايدار ايب ضاء املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و02و7.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   25 في  املؤرخ 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
مبلغ    STE IBERCO SARL إبرك6 
درهم حعن6ان   1.000.000 رأسمايها 
زنق  أب6اي6قت  6و  مقرها اإلجتماعي 
ب6رك6ن ايدار ايب ضاء - 20050 ايدار 
األزم  ح   : املغرب نت ج  ل  ايب ضاء 

املنافس .
زنق   6و  ح حدد مقر ايتصف   ب 
 - ايب ضاء  ايدار  ب6رك6ن  أب6اي6قت 

20050 ايدار ايب ضاء املغرب . 
ح عين:

ايس د)ة) علي  إبركاك ايب6عزاحي 
زنق  أحمد ايفك كي   85 ح عن6انه)ا) 
املغرب  ايب ضاء  ايدار   20 90

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  و8285.
68 I

RELAIS ET DEMEURES SARL

RELAIS ET DEMEURES
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

RELAIS ET DEMEURES SARL
18/16 حي ايزيات. درب بن س6دة ، 

0000و، فاس املغرب
RELAIS ET DEMEURES  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 18/16 حي 
ايزيات. درب بنس6دة. - 0000و فاس 

املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
99و25.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 ل6ن 6   20 املؤرخ في 

مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) بن حي 
دعاء كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2690/2022.
685I

إئتمان   BKM يإلرشادات

شركة واجلك
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

إئتمان   BKM يإلرشادات
رقم 10 تجزئ  املركز حرزازات ، 

5000 ، حرزازات املغرب
شرك  حاجلك شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 
امسين  اغرم ن6كدال  - 5000  

حرزازات املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
069و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   25 في  املؤرخ 

املصادق  على :
)ة) حاجان ابراه م  تف6يت ايس د 
أصل  من  اجتماع    حص    2.500
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    2.500
حاجان حسن بتاريخ 25 ماي 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
االبتدائ   ب6رزازات  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم  و2.
686I

STE FIDMEK

INVEST APPART
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

INVEST APPART شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ف ال رقم 

9 اسماعل   2 طريق فاس 50000 

مكناس - 50000 مكناس اململك  

املغرب  

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

56 81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   19

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST APPART

منعش   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عقاري.

: ف ال رقم  عن6ان املقر االجتماعي 

 50000 طريق فاس   2 اسماعل     9

اململك   مكناس   50000  - مكناس 

املغرب  .

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس دة داي دا املخ6خي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة داي دا املخ6خي عن6انه)ا) 

شارع   9 شق   ايك6ثر  120اقام  

 50000 مكناس  م.ج  امللكي  ا ذيش 

مكناس اململك  املغرب  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د داي دا املخ6خي عن6انه)ا) 

شارع   9 شق   ايك6ثر  120اقام  

 50000 مكناس  م.ج  امللكي  ا ذيش 

مكناس اململك  املغرب  



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022)الجريدة الرسمية   12480

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم و229.
687I

STE FIDMEK

AMYASS PAPETERIE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

AMYASS PAPETERIE شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

57 متجر رقم   كام ل ا تجزئ  بلير 
مكناس - 50000 مكناس اململك  

املغرب  
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
56 75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMYASS PAPETERIE
غرض ايشرك  بإلجاز : -شراء ب ع 

ي6ازم املكاتب
-شراء ب ع ايل6ازم املدرس  

-اشغال ايطباع  .
عمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
بلير  كام ل ا تجزئ   متجر رقم     57
اململك   مكناس   50000  - مكناس 

املغرب  .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ماجدة صا ح  ايس دة 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  صا ح  ماجدة  ايس دة 
كام ل ا  تجزئ   و  ايطابق  و10  رقم 
اململك   مكناس   50000 مكناس 

املغرب  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  صا ح  ماجدة  ايس دة 
كام ل ا  تجزئ   و  ايطابق  و10  رقم 
اململك   مكناس   50000 مكناس 

املغرب  
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2288.
688I

STE FIDMEK

JAWHARAT TOULAL
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

JAWHARAT TOULAL شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري بتجزئ  ايفتح 2 رقم 8 عمارة 
12 ت6الل مكناس - 50000 مكناس 

اململك  املغرب  
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
56129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   09
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAWHARAT TOULAL

غرض ايشرك  بإلجاز : -استغالل 

ملك بار)مقهى فقط).

محل   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
8 عمارة  2 رقم  تجاري بتجزئ  ايفتح 

مكناس   50000  - ت6الل مكناس   12

اململك  املغرب  .

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د مصطفى احقس6 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د مصطفى احقس6 عن6انه)ا) 

تجزئ  ايراف عي رقم 26 ت6الل مكناس 

50000 مكناس اململك  املغرب  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د مصطفى احقس6 عن6انه)ا) 

تجزئ  ايراف عي رقم 26 ت6الل مكناس 

50000 مكناس اململك  املغرب  

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   10 بتاريخ  بمكناس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 7و17.

689I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

*ECOLE LE MESSAGE*PRIVE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

   *ECOLE LE MESSAGE*PRIVE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي طنج ، 

8،زنق  w 5 تجزئ  جيراري 5 قطع  
رقم 50  - 90000 طنج  املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.70881

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تم تع ين   2022 ل6ن 6   09 املؤرخ في 

ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

اي عق6بي  رحض  كمسير آخر

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 255002.

690I

SAFIGEC

 STE IMI GOURMET

MARKET
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

SAFIGEC

 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC

  STE IMI GOURMET MARKET

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : متجر 

6و شارع بالد طاهر سهرب اي6رد  - 

1000و فاس املغرب  .

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

.6 281

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي   17 في  املؤرخ 

  STE IMI GOURMET MARKET

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

رأسمايها  مبلغ  اي6ح د  ايشريك 

مقرها  حعن6ان  درهم   100.000

اإلجتماعي متجر 6و شارع بالد طاهر 

سهرب اي6رد  - 1000و فاس املغرب   

نت ج  يشرك  في ا خساءر .
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ح عين:
ح  ب6ح6ت  امان    ايس د)ة) 
ايطلبق  و  عمارة  0 شق   عن6انه)ا) 
0000و  ا ذاي   محمد  زنق   ايتاني 

فاس املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
متجر  حفي   2022 ماي   17 بتاريخ 
 - شارع بالد طاهر سهرب اي6رد   6و 

1000و فاس املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم  269.
691I

FLASH ECONOMIE

 American International
 Medical Training Academy

SA
تأسيس شرك  املساهم 

 American International Medical
Training Academy SA

 شرك  املساهم 
  مقرها االجتماعي: 9  زنق  احمد 

بركات ايطابق األر�سي رقم و 
معاريف - ايدار ايب ضاء

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
5  717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   15
األسا�سي يشرك  املساهم  باملميزات 

ايتاي  
 American ايشرك تسم   
 International Medical Training

 Academy SA
ايتدريب   : غرض ايشرك  بإلجاز 
ايطبي حايط6ارئ ؛ دحرات تدريب   عبر 

اإلنترنت
زنق     9  : عن6ان املقر االجتماعي 
و  احمد بركات ايطابق األر�سي رقم 

معاريف - ايدار ايب ضاء
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك : 99 سن .
00.000و درهم  :رأسمال ايشرك  
 100 بق م   سهم  000و  الى  مقسم 

درهم يلمتصرف6ن
William Mergendahlايس د 

Rachid Sbayايس د   
Daniel Wagnerايس د   

ايس د اإلدارة:  مجلس  رئيس   
William  Mergendahl

طريق  ايتنظ م: لتم ت6فير اإلدارة 
ايس د  ايعام  من قبل املدلر ايعام: 

Anas Sbay
مراقبي ا حسابات

BakertillyMajer  ايشرك  
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
0و  بتاريخ  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 825585
692I

FLASH ECONOMIE

EXPLORIS DEVELOPMENT
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

EXPLORIS DEVELOPMENT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

  مقرها اإلجتماعي: 26 شارع مرس 
سلطان ، شق  و ، ايطابق 1 ، ايدار 

ايب ضاء -  ايدار ايب ضاء
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 7095
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
 EXPLORIS  : ايشرك    تسم   

DEVELOPMENT
ايتنق ب   : غرض ايشرك  بإلجاز 
بشكل  املناجم   جم ع   استغالل  ح 

مباشر أح غير مباشر.
املعادن  حتجارة  استغالل   

املختلف .
رخص  جم ع  على  ا حص6ل 
ايتنق ب احاالستغالل  ، تصريف  أح 

استغالل هذه ايرخص
26 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
مرس سلطان ، شق  و ، ايطابق 1 ، 

ايدار ايب ضاء -  ايدار ايب ضاء
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

مبلغ رأسمال ايشرك : 1.000.000 
درهم، مقسم كايتالي:

حص   :  ووو  األزرق  ا حسن 
بق م  100 درهم يلحص  .

عادل األزرق : وووو حص  بق م  
100 درهم يلحص  .

وووو حص  بق م    : سعداألزرق 
100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء 
حصفات حم6اطن ايشركاء :

شارع   27 ا حسن األزرق عن6انه 
كن دي انفا ايدارايب ضاء

12 زنق  اب6  عادل األزرق عن6انه 
 5 شارع   5 طابق  ايرحياني  املحاسن 

املعاريف ايدارايب ضاء
اقام   8و  عن6انه  األزرق  سعد   
زنق  أحمد   02 ش   01 فال انفا ط 

ايشر�سي انفا - ايدارايب ضاء
حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :
شارع   27 ا حسن األزرق عن6انه 

كن دي انفا ايدارايب ضاء
12 زنق  اب6  عادل األزرق عن6انه 
 5 شارع   5 طابق  ايرحياني  املحاسن 

املعاريف  -ايدارايب ضاء
اقام   8و  عن6انه  األزرق  سعد 
زنق  أحمد   02 ش   01 فال انفا ط 

ايشر�سي انفا  - ايدارايب ضاء
بايسذل  ايقان6ني  اإللداع  تم 
 16 بتاريخ  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري 

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828210

Iو69

FLASH ECONOMIE

 INTERNATIONAL 
 HOSPITALS

 CONSTRUCTION
COMPANY

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

 INTERNATIONAL HOSPITALS
CONSTRUCTION COMPANY

 شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

  مقرها اإلجتماعي: 10 زنق  م6�سى 

بن نصير ، ايطابق 6، ايشق  11 -  

ايدار ايب ضاء

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

17 2و 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ايقان6ن  إعداد  تم   2019 أبريل   11

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د

ايشرك  تسم   

 INTERNATIONAL HOSPITALS

CONSTRUCTION COMPANY

تط6ير   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

اي6حدات  حاقتناء  ايعقارات  حب ع 

ايطب   ايقائم  حبناء حتط6ير ححدات 

حإدارة  تأجير  حكذيك  جدلدة  طب   

اي6حدات ايطب   ؛

املباشرة  حغير  املباشرة  امللك   

 ذم ع اي6حدات ايطب   من أي ن6ع 

حتم6يلها حتشغ لها ؛

زنق    10  : عن6ان املقر االجتماعي 

6، ايشق   ايطابق   ، م6�سى بن نصير 

11 -  ايدار ايب ضاء

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن 

مبلغ رأسمال ايشرك : 100 درهم، 

مقسم كايتالي

IHCC Investments LLC  ايشرك

1 حص  بق م  100 درهم يلحص 

حايعائل    ايشخص    :األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك 

 Batterjee Subhi Abduljalil   

ايس د

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 26 بتاريخ  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  

أبريل 2019 تحت رقم 17 2و 

69 I
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE AL MACENES
TEMSAMANI SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC

 STE AL MACENES TEMSAMANI
SARL شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 
ايثاني شارع محمد ا خامس رقم 

112 ا حس م   - 2000و ا حس م  
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
777و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE AL : اإلقتضاء بمختصر تسم تها
.MACENES TEMSAMANI SARL

ب ع م6اد   : غرض ايشرك  بإلجاز 
ايبناء 

ايتس6يق في األجهزة بايتفص ل 
االستراد ح ايتصدلر.

ايطابق   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
رقم  ا خامس  محمد  شارع  ايثاني 
ا حس م   2000و   - ا حس م     112

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 200   : أحمغار مصطفى   ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 200   : ايس دة بن دحمان نزيه   

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د أحمغار محمد :  200 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة أحمغار مريم  :  200 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د أحمغار رش د :  200 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
 200  : مصطفى   أحمغار  ايس د 

بق م  100 درهم.
 200  : ايس دة بن دحمان نزيه   

بق م  100 درهم.
ايس د أحمغار محمد : 200 بق م  

100 درهم.
ايس دة أحمغار مريم  : 200 بق م  

100 درهم.
200 بق م    : ايس د أحمغار رش د 

100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د أحمغار مصطفى  عن6انه)ا) 
 112 رقم  ا خامس  محمد  شارع 
ا حس م   2000و ا حس م   املغرب.
نزيه    دحمان  بن  ايس دة 
عن6انه)ا) شارع محمد ا خامس رقم 
ا حس م    2000و  ا حس م     112

املغرب.
عن6انه)ا)  محمد  أحمغار  ايس د 
 112 رقم  ا خامس  محمد  شارع 
ا حس م   2000و ا حس م   املغرب.
عن6انه)ا)  مريم   أحمغار  ايس دة 
 112 رقم  ا خامس  محمد  شارع 
ا حس م   2000و ا حس م   املغرب.
عن6انه)ا)  رش د  أحمغار  ايس د 
 112 رقم  ا خامس  محمد  شارع 
ا حس م   2000و ا حس م   املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  رش د  أحمغار  ايس د 
 112 رقم  ا خامس  محمد  شارع 
ا حس م   2000و ا حس م  املغرب

عن6انه)ا)  مريم   أحمغار  ايس دة 
 112 رقم  ا خامس  محمد  شارع 
ا حس م   2000و ا حس م   املغرب 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائ   با حس م   

رقم -.

695I

ائتمان   ف داكا، شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

SOCIBOUMA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

ائتمان   ف داكا، شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

شارع ايعرك6ب رقم 01- 772 
صندحق ايبرلد رقم 6 1، 000و7، 

ايداخل  املغرب
SOCIBOUMA شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 

6 وزنق  ا خيزران س كت6ر 1 حي 
ايسالم - 11000 سال املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.101 9
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 ن6نبر 2021 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
 1 6 وزنق  ا خيزران س كت6ر  »رقم 
حي ايسالم - 11000 سال املغرب« إلى 
»حي ايع6دة رقم 128 ايطابق ايسفلي 

رقم 01 - 000و7 ايداخل   املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بسال   االبتدائ   

2022 تحت رقم 9099و.
696I

امغار عبد الغافور
و57 حي كنكرة ايطابق االر�سي رقم 

و57 ازال تط6ان
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

امغار عبد ايغاف6ر
شارع ا ذيش امللكي اقام  اين6ر رقم 
1 ايطابق االحل تط6ان ، 000و9، 

تط6ان املغرب
و57 حي كنكرة ايطابق االر�سي 
رقم و57 ازال تط6ان شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و57 حي 
كنكرة ايطابق االر�سي ازال تط6ان - 

000و9 تط6ان املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.27729

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ل6ن 6  و1  املؤرخ في 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

كنكرة  حي  و57  اي6ح د  ايشريك 

و57 ازال تط6ان   ايطابق االر�سي رقم 

درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 

حي  و57  اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 

تط6ان  ازال  االر�سي  ايطابق  كنكرة 

 : تط6ان املغرب نت ج  ل  000و9   -

ا خسارة.

و57 حي  ح حدد مقر ايتصف   ب 

 - كنكرة ايطابق االر�سي ازال تط6ان 

000و9 تط6ان املغرب. 

ح عين:

ح  باركاش  ادريس   ايس د)ة) 

ك6يلم   لدر  بني  شارع   عن6انه)ا) 
تط6ان  000و9  تط6ان   16 زنق    08

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

و57 حي كنكرة ايطابق االر�سي ازال   :

تط6ان

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   16 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم 97و1.

697I

ZS AUDIT & CONSULTING

 GERMAN ADVENTURE
INVEST

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

ZS AUDIT & CONSULTING

 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE

 PROVINS N° 33 3EME ETAGE

 N° 31 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 GERMAN ADVENTURE INVEST

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
صبري ب6جمع   شق  6  - 20000 

ايدار ايب ضاء مغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 6197
و2  عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 دجنبر 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
.GERMAN ADVENTURE INVEST
األنشط    : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايترفيه   ، تأجير املعدات ايترفيه  
تشغ ل مدلن  املالهي 

إنشاء حإدارة املنتزهات ايترفيه     
بناء فريق اينزهات ايتعل م         

ايتجارة حاالستيراد حايتصدلر
نقل ايبضائع عن طريق ايبر.

12 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
 20000  -   6 شق   صبري ب6جمع   

ايدار ايب ضاء مغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : اإلدري�سي  ايس د  حبيب 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د ماجد املن تي :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د  حبيب اإلدري�سي عن6انه)ا) 
 62000 ناظ6ر  ايعرحي  املطار  حي 

ناظ6ر مغرب.
عن6انه)ا)   املن تي  ماجد  ايس د 
 WERSTENER STR 36-40225
  0225 أملان ا  دحسلدحرف   

دحسلدحرف أملان ا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د  حبيب اإلدري�سي عن6انه)ا) 

 62000 ناظ6ر  ايعرحي  املطار  حي 

ناظ6ر مغرب

عن6انه)ا)   املن تي  ماجد  ايس د 

 WERSTENER STR 36-40225

  0225 أملان ا  دحسلدحرف   

دحسلدحرف أملان ا

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 10 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 20056.

698I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE LAMA GT

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

رفع رأسمال ايشرك 

FIDUCIAIRE REBANI

 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE LAMA GT شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة ا خضراء أك6راي ا حاجب - 

51000 ا حاجب املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و  29.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

رفع  تم   2020 ماي   27 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال 

 50.000« أي من  درهم«   950.000«

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

إدماج احت اطي أح أرباح أح    : طريق 

عالحات إصدار في رأس املال.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   19 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2020 تحت رقم 2و16.

699I

LE LEGALISTE

ITALIENIA

إعالن متعدد ايقرارات

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID

 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

ITALIENIA »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 25 زنق  

بدر ايس اب غ6تي ه - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و50196.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 01 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1 - تف6يت حصص: ايذي 

لنص على ماللي: تف6يت ايس دة غ ث  

بق م   اجتماع    حص    100 يبار 

اناس  ايس دة  يفائدة  درهم   100

يبار  غ ث   ايس دة  تف6يت  ؛  االمين 

 100 بق م   اجتماع    حص    100

درهم يفائدة ايس د زاز محمد.

تع ين مسير جدلد:   -  2 قرار رقم 

ايذي لنص على ماللي: تع ين ايس دة 

إناس االمين مسيرة جدلدة يلشرك  

ملدة غير محدحدة. 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم -: ايذي لنص على ماللي: 

تح ين اينظام األسا�سي يلشرك 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828068.
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 Etude Maître Hicham RAHMOUNI ELIDRISSI

Notaire

BOUZID CONTRACTORS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ايرحم6ني  هشام  األستاج  دل6ان 
اإلدري�سي
م6ثق

ايطابق  اينخ ل  فضاء   و، 
ايثاني،زنق  شرم ايش خ املعاريف

ايدار ايب ضاء
ايهاتف: 1961و05222

  BOUZID CONTRACTORS
  .S.A.R.L

شرك  جات مسؤحي   محدحدة 
تأسيس

حرر  ت6ث قي  عقد  -1بمقت�سى 
ايرحم6ني  هشام  األستاج  بدل6ان 
اإلدري�سي م6ثق بايدار ايب ضاء بتاريخ 

1/05/2022و
تم تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ا خاص ات ايتاي  :                    
 BOUZID  « •ايتسم  :   
شرك    .CONTRACTORS« S.A.R.L

جات مسؤحي   محدحدة 
•غرض ايشرك  : 

•ايتط6ير ايعقاري حشراء األرا�سي 
حتقس مها. 

األرا�سي  جم ع  ح ازة   •
حاستخدامها بكل اي6سائل حبنائها في 

املباني إلعادة ب عها أح تأجيرها. 
حربما  حإدارة  حتشغ ل  ح ازة   •
إعادة ب ع جم ع املمتلكات حا حق6ق 

املنق6ي  حغير املنق6ي . 
• شراء حتأجير جم ع املباني حجم ع 

املعامالت ايعقاري  بشكل عام. 
ايبناء  حأعمال  ايبناء  أعمال   •
)ايهندس   ايعام   حاألشغال  ايعام  
املدن   ، ايطرق ، املطارات ، ايسدحد 

، إ خ)
كاف   حتنف ذ  حإنجاز  دراس  
املشاريع ايعقاري  ايصناع   في تجارة 

ايبناء. 
• إنجاز حايتعاقد على كاف  األعمال 
حايدلك6رات حاإلدارة حايتأثيث  ذم ع 

األسطح أح املباني. 
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أي مشارك  أح أي   ، • بشكل عام 
مشارك  تجاري  أح صناع   أح ماي   
مساعدة  أح  منق6ي   أح  دعائ    أح 
تشغ ل  أح  تدريب  أح  استشارات  أح 
أح  ححدة  إدارة  إنشاء  أح  اقتناء  أح 
األنشط   شبك   ذم ع  ت6زيع  ب ع 
املرتبط  بشكل مباشر أح غير مباشر 
بايعنصر املذك6ر أح من املحتمل أن 
تك6ن غير م6ات   يلتط6ير من خالل 
إنشاء شرك  أح مؤسس  ، أح االكتتاب 
، أح هذه األص6ل ، أح ا حق6ق املنق6ي  

أح غير املنق6ي  أح بأي حس ل  أخرى. 
• املشارك  في جم ع ايشركات ايتي 

لرتبط نشاطها باملعامالت ايعقاري .
أح  ايعقاري   املذمعات  بناء   •
يالستخدامات  ايسكن    اي6حدات 

ايسكن   أح املهن   أح ايتجاري 
حتصن ع  ب ع  حإعادة  شراء   •

معدات ايبناء. 
جم ع  حتس6يق  حب ع  شراء   •
أح  مباشر  بشكل  املرتبط   املنتجات 

غير مباشر بكاف  املشاريع ايعقاري . 
• أعمال مختلف . 

• ايتمث ل ، ايعم6ي  ، اي6ساط 
حبشكل عام ، أي معامل  مرتبط  
بشكل مباشر أح غير مباشر ، كلً ا أح 
املذك6رة  بأي من املعامالت    ، جزئً ا 
أعاله حجيك يتسه ل أح تعزيز أح تط6ير 
أعمال ايشرك  ، حكذيك أي املشارك  
، املباشرة أح  غير املباشرة ، بأي شكل 
جات  ايتعهدات  في   ، األشكال  من 

األغراض املماثل  أح جات ايصل 
ايب ضاء،  ايدار  •املقر االجتماعي: 

7  زنق  مصطفى املنفل6طي
املدة: 99 سن .

املساهمات :
 5.000 ب6زيد.  املهدي  1.ايس د 

درهم
االبراه مي2.500  عمر  2.ايس د 

درهم
االبراه مي  ايسع د  و.ايس د 

2.500 درهم
ايشرك :   مال  رأس 
10.000،00درهم مقسم  على  100  
100 درهم يكل حاحد  حص  من فئ  

حمجزئ  كما للي :

1.ايس د املهدي ب6زيد 50 حص 
 25 االبراه مي  عمر  2.ايس د 

حص 
 25 االبراه مي  ايسع د  ايس د 

حص 
املذم6ع . 100 حص 

ب6زيد   املهدي  ايس د    : ايتس ير 
غير  ملدة  االبراه مي  عمر  ايس د  ح 

محدحدة.
بكتاب   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
تحت  بتاريخ 2022-06-07   ايب ضاء 

رقم و8265
بكتاب   ايشرك   تسذ ل  تم 
بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 
تحت  بتاريخ2022-06-07   ايب ضاء 

رقم5675 5 .
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LOUJI&HIDA CONSEIL

FADIL COFFEE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

LOUJI&HIDA CONSEIL
 BD LALLA ASMAE GR 6 N°353
 SIDI MOUMEN JDID ، 20402،

CASABLANCA MAROC
FADIL COFFEE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  12 
ك6سطا دلل ص6ل مجم6ع  أ 

املحمدل  - 20650 املحمدل  املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.28  7

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 لنالر   17 املؤرخ في 
محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  
 FADIL اي6ح د  ايشريك  جات 
 100.000 رأسمايها  مبلغ    COFFEE
اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان  درهم 
ك6سطا دلل ص6ل مجم6ع  أ   12 
20650 املحمدل  املغرب   - املحمدل  

نت ج  ل : حل نهائي يلشرك .

ب  12  ايتصف    مقر  حدد  ح 
أ  مجم6ع   ص6ل  دلل  ك6سطا 
املحمدل  - 20650 املحمدل  املغرب. 

ح عين:
ح  فض ل   رش د    ايس د)ة) 
اقام  إلمان ايدرج أ شق   عن6انه)ا) 
 20650 شارع سب  املحمدل    102 أ 
)ة)  كمصفي  املغرب  املحمدل  

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 22 بتاريخ  باملحمدل    االبتدائ   

فبرالر 2022 تحت رقم 80و.
702I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 ECOLE SPECIALISE
 DE LA FORMATION

D’INFORMATIQUE PRIVE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
 ECOLE SPECIALISE
 DE LA FORMATION

 D’INFORMATIQUE PRIVE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  
منص6ر ايدهبي رقم 29 ايطابق 

االحل  - 000 1 س6ق اربعاء ايغرب 
املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
27695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   27
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 ECOLE : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

 SPECIALISE DE LA FORMATION

.D’INFORMATIQUE PRIVE

دحرات   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االعالم ات 

املذال  في  ايتس ير  ح  االستشارة 

املعل6ماتي 

ب ع ح شراء ي6ازم االعالم ات.

زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

منص6ر ايدهبي رقم 29 ايطابق االحل  

- 000 1 س6ق اربعاء ايغرب املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د ب 6ض مصطفى  :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ب 6ض مصطفى  عن6انه)ا) 

ايحي ا ذدلد رقم 278 000 1 س6ق 

اربعاء ايغرب املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ب 6ض مصطفى  عن6انه)ا) 

ايحي ا ذدلد رقم 278 000 1 س6ق 

اربعاء ايغرب املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايغرب   االربعاء  بس6ق  االبتدائ   

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   15 بتاريخ 

00و.

Iو70
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FLASH ECONOMIE

 NOVARTIS PHARMA
MAROC

إعالن متعدد ايقرارات

NOVARTIS PHARMA MAROC
شرك  املساهم 

مقرها االجتماعي:كلم 11 طريق 110 
شارع ايشفشاحني ايحي ايصناعي 

ايدار ايب ضاء
رأسمايها:80.000.000 درهم

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
8519و

بمقت�سى مجلس االدارة املؤرخ 
بتاريخ 11 فبرالر 2022 قرر ما للي:

- إقرار استقاي  ايس د سعد ايدلن 
كنبريس من مهامه كرئيس املدلر 
ايعام حمتصرف اعتباًرا من 1و 

مارس 2022 ؛
 Virginia اخت ار ايس دة -

Sutherlaand كمتصرف  اعتباًرا من 
1و مارس 2022 ؛

 Virginia تع ين ايس دة 
Sutherlaand رئيس  ملذلس اإلدارة 

اعتباًرا من 1و مارس 2022 ؛
- تع ين ايس د مراد بن حماشت 
 من 1و 

ً
 اعتبارا

ً
مدلرا عاما مؤقتا

مارس 2022.
املؤرخ  ايعام   ا ذمع  بمقت�سى 

بتاريخ 1و مارس 2022 قرر ما للي:
من   22 ح   12 ايفصل  تعدلل 

اينظام األسا�سي يلشرك 
ايس دة  تع ين  على  -املصادق  

Virginia Sutherlaand  كمتصرف 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع   تم 
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 16800.
70 I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

EZZINABI TRANS
إعالن متعدد ايقرارات

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

EZZINABI TRANS »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 12 شارع 

خايد إبن حي د ايطابق ايتايث  رقم6  

- 90000 طنج   املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.916 5

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 08 فبرالر 2020

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 

محمد  إزنبي  ايس د  تف6يت  ماللي: 

1000 حص  إجتماع   من فئ  100 

ايس د  يفائدة  حص   يلحص ،500 

  500 ح  حص6ن   ايط6يل  امحمد 

حص  يفائدة ايس دة صفاء ب6نع ج 

على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 

تع ين ايس د امحمد ايط6يل  ماللي: 

مسيرلن  ب6نع ج   صفاء  ايس دة  ح 

جدد يلشرك 

على  لنص  ايذي  و:  رقم  قرار 

ماللي: إعتماد إمضاء  ايس د امحمد 

ايط6يل في كل عق6د ايشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي:  

حص  يفائدة ايس د امحمد ايط6يل 

يفائدة  حص     500 ح  حص6ن  

ايس دة صفاء ب6نع ج 

على  لنص  ايذي   :15 رقم  بند 

تع ين ايس د امحمد ايط6يل  ماللي: 

مسيرلن  ب6نع ج   صفاء  ايس دة  ح 

جدد يلشرك 

على  لنص  ايذي   :16 رقم  بند 

ماللي: إعتماد إمضاء  ايس د امحمد 

ايط6يل في كل عق6د ايشرك 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

مارس  و0  بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2020 تحت رقم  591.

705I

Advance Center

 DIGITAL MANAGEMENT
ENGINEERING

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 DIGITAL MANAGEMENT
ENGINEERING  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ف ال 9ك  
زنق  اينجد حي ايرياض - 10100 

ايرباط املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و16118

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DIGITAL MANAGEMENT

. ENGINEERING
 1-  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايتدريب على إدارة املشاريع
-2 ايتصم م حاألعمال املختلف 

-3 االستشارات..
عن6ان املقر االجتماعي : ف ال 9ك  
 10100  - ايرياض  حي  اينجد  زنق  

ايرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : اينح لي  ايس د محمد 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 1000  : اينح لي  محمد  ايس د 
بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)   اينح لي  ايس د محمد 
اقام  ا خير 01 مسنان  عمارة اش ط 

و0 رقم 12 90100 طنج  املغرب  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)   اينح لي  ايس د محمد 
مسنان  عمارة اش   01 اقام  ا خير 
ط و0 رقم 12 90100 طنج  املغرب  
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم -.
706I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TILAL AL WAHA SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE TILAL AL WAHA SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : قصر 
تابعسامت ايريصاني  - 52000 

ايراش دل  املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
91و11.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر   2019 دجنبر  و0  في  املؤرخ 
  STE TILAL AL WAHA SARL حل 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة مبلغ 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
تابعسامت  قصر  اإلجتماعي  مقرها 
ايراش دل    52000  - ايريصاني  

املغرب نت ج  الالزم .
ح عين:

ح  ايعب د  عادل   ايس د)ة) 
عن6انه)ا) زنق  9و رقم  11 حي حالد 
ا حاج ايراش دل   52000 ايراش دل  

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
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ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
قصر  حفي   2019 دجنبر  و0  بتاريخ 
 52000  - ايريصاني   تابعسامت 

ايراش دل  املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 68و.
707I

FIDORO MULTI-SERVICES

ALI COIMAGE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
ALI COIMAGE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
2، شارع باحن ني، ايداخل . - 000و7 

ايداخل  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
21887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 ALI  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COIMAGE
غرض ايشرك  بإلجاز : ايتجارة في 
تجارة عام ،  جم ع امل6اد ايغذائ  ، 
خدمات مختلف ، استيراد حتصدلر..

حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
املسيرة 2، شارع باحن ني، ايداخل . - 

000و7 ايداخل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د علي بعل6ي :  1.000 حص  

بق م  100,00 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  بعل6ي  علي  ايس د 

ايداخل . 000و7 ايداخل  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  بعل6ي  علي  ايس د 

ايداخل  000و7 ايداخل  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  االبتدائ   ب6ادي ايدهب  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 1065.

708I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

 STE PALM QUAD
MARRAKECH SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 MAXIMA FINANCE

CONSULTING

اقام  باب دكاي  مدخل ب ايطابق 

  شق  رقم 16 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

 STE PALM QUAD MARRAKECH

SARL AU شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  دحار 

م6الي حف ظ رم ل , حاح  س دي 

ابراه م, رقم 5,مراكش. - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

117687

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2021 ل6ي 6ز   15

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PALM QUAD MARRAKECH

.SARL AU
تأجير   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايدراجات ايرباع   .
دحار    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
س دي  حاح   رم ل ,  حف ظ  م6الي 
  0000  - 5,مراكش.  رقم  ابراه م, 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
محرار   ل6سف  م6الي  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
محرار   ل6سف  م6الي  ايس د 
أحالد مسع6د حاح   دحار  عن6انه)ا)  
  0000 مراكش  إبراه م,  س دي 

مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
محرار   ايرح م  عبد  ايس د 
حاح   مسع6د  أحالد  دحار  عن6انه)ا) 
مراكش   , ايب6ر  إبراه م  س دي 

0000  مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
11 غشت  بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2021 تحت رقم و2و9.
709I

ETS COMPTA HOUSE

VITALUX FOOD
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

VITALUX FOOD شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تشع ت 
ب6م   م ديت  -  15 5 م ديت 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
215و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   09
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VITALUX FOOD
تثمين   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايتفاح حايف6اكه املحل  .
تشع ت   : عن6ان املقر االجتماعي 
م ديت   5 15  - م ديت   ب6م   

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د احعز مصطفى  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايس د احعز مصطفى  
خن فرة   5 000 خن فرة  االمل 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايس د احعز مصطفى  
االمل خن فرة 000 5 خن فرة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  االبتدائ   بم ديت  

2022 تحت رقم 155.

710I
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bemultico  6ب م6يت ك

TEAM SAHARA تايم سحرا
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

bemultico  6ب م6يت ك
رقم 106 شق  رقم 01 ايزيت6ن 

املعرك  -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

TEAM SAHARA تالم سحرا 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي كراج في 

ايرقم 20 تجزئ  االشراق ب6فكران - 
02و50 ب6فكران املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 61 7
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6  و0  في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) م6الي عبد هللا  
اجتماع    حص    1.000 عبدالحي  
يفائدة   حص    1.000 أصل  من 
 07 مصطفى  حل6 بتاريخ  )ة)  ايس د 

ل6ن 6 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   22 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 76و2.
711I

bemultico  6ب م6يت ك

TEAM SAHARA تايم سحرا
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

bemultico  6ب م6يت ك
رقم 106 شق  رقم 01 ايزيت6ن 

املعرك  -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

TEAM SAHARA تالم سحرا  
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي كراج في 

ايرقم 20 تجزئ  االشراق ب6فكران - 
20و50  ب6فكران املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 61 7
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 ل6ن 6  و0  املؤرخ في 
مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة)  حل6 

مصطفى كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 76و2.

712I

bemultico  6ب م6يت ك

PRO BATI DESIGN
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

bemultico  6ب م6يت ك
رقم 106 شق  رقم 01 ايزيت6ن 

املعرك  -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

PRO BATI DESIGN شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل و0 
في ايرقم و1 تجزئ  كامل ا سكت6ر 
باملذم6ع  01 مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
99و1 .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم    2020 أكت6بر   21 في  املؤرخ 
ا حالي  االجتماعي  املقر  تح6يل  
و1  في ايرقم  و0  »محل  يلشرك  من 
 01 تجزئ  كامل ا سكت6ر باملذم6ع  
املغرب«  مكناس   50000  - مكناس 
إلى »محل رقم 05 رياض االسماع ل   
01 ايشطر ح اقام  ام ايقرى رقم 91  

مكناس - 50000 مكناس  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 77و2.

Iو71

BCNG

STE: KECOP
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: KECOP شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 265، 
شارع ايزرقط6ني ايطابق 9 رقم 92  

- 20050 ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 6077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 ماي   18
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE:  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KECOP
مكتب   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايدراسات.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عن6ان 
شارع ايزرقط6ني ايطابق 9 رقم 92  - 

20050 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:
ايس د زهير كما�سي :  100.000,00 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د زهير كما�سي : 1.000 بق م  

100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  كما�سي  زهير  ايس د 

ايرقم 22 ايزنق  178 تجزئ  ايقدس 

20050 آسفي املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  كما�سي  زهير  ايس د 

ايرقم 22 ايزنق  178 تجزئ  ايقدس 

20050 آسفي املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 09 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827059.

71 I

STE NIGRIPES

STE NIGRIPES
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

STE NIGRIPES

رقم 9 مكتب سلمى 2 ايطابق 

و شارع محمد ا خامس فاس ، 

0000و، فاس املغرب

STE NIGRIPES شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 9 

مكتب سلمى 2 ايطابق و شارع 

محمد ا خامس فاس - 0000و فاس 

املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.56565

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل  املؤرخ في  1 

 STE شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

 10.000 مبلغ رأسمايها    NIGRIPES

درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 9 

مكتب سلمى 2 ايطابق و شارع محمد 

ا خامس فاس - 0000و فاس املغرب 

نت ج  ل : ت6قف نشاط ايشرك .

 9 رقم  ايتصف   ب  مقر  ح حدد 

مكتب سلمى 2 ايطابق و شارع محمد 

ا خامس فاس - 0000و فاس املغرب. 
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ح عين:
ايس د)ة) أحمد   ص6�سي عل6ي ح 
عن6انه)ا) 97 تجزئ  بنيس حي ايراح  
0000و فاس املغرب كمصفي  فاس  

)ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و0  بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 18/022 2.

715I

SARL

GREEN CHEM MAGHREB
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
  GREEN CHEM MAGHREB
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  
كلم م ، إقام  ايل6فر رقم و65 

ايطابق   ايشق  11، ايدار ايب ضاء 
مركز ملين يالستشارات، املغرب - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

7و75 5
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   10
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GREEN CHEM MAGHREB
إعداد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
جم ع  حتصدلر  حاستيراد  حتس6يق 
حاي6رق  حاملنس6جات  ا ذل6د  أن6اع 

حغيرها من املنتجات ايك م ائ  ..

زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

و65  رقم  ايل6فر  إقام   كلم م ، 

ايدار ايب ضاء   ،11 ايشق   ايطابق   

 - املغرب  يالستشارات،  ملين  مركز 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:

  00   : إي اس   ايعبادي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د ايعبادي بكر :  00  حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

 200   : أسماء  ايعبادي  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ايعبادي إي اس  عن6انه)ا) 

26 زنق  برحكس ل إقام  حفا ايطابق 

ايدار ايب ضاء   20000  19 ايشق    2

املغرب.

عن6انه)ا)  بكر  ايعبادي  ايس د 

ايدار   20000 زنق  طارن باحي6    ،6

ايب ضاء املغرب.

ايس دة ايعبادي أسماء عن6انه)ا) 

6، زنق  م6ريل6 ايطابق   حي اينخ ل 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ايعبادي إي اس  عن6انه)ا) 

26 زنق  برحكس ل إقام  حفا ايطابق 

ايدار ايب ضاء   20000  19 ايشق    2

املغرب

عن6انه)ا)  بكر  ايعبادي  ايس د 

ايدار   20000 زنق  طارن باحي6    ،6

ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 22 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828579.

716I

global audit partners

MILKIYA
تأسيس شرك  املساهم 

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

MILKIYA »شرك  املساهم « 

حعن6ان مقرها االجتماعي: 6 شارع 

أحمد ايبرلحي ، ايطابق و ، بن جدل  

-، 20120 ايدار ايب ظاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شرك  

املساهم «
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5و75 5.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 

األسا�سي يشرك  املساهم  باملميزات 

ايتاي  :

شكل ايشرك  : شرك  املساهم  .

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MILKIYA

اينشاط   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حايترحيج ايعقاري.

شارع   6  : عن6ان املقر االجتماعي 

أحمد ايبرلحي ، ايطابق و ، بن جدل  

- 20120 ايدار ايب ظاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك : 99 سن .

 100.000 حيبلغ رأسمال ايشرك  

درهم،

مقسم كايتالي:

 1.000   : ايفا�سي  هشام  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

مجلس  أعضاء  أح  املتصرف6ن 

ايرقاب : 

بصفته)ا)  ايفا�سي  هشام  ايس د 
رئيس عن6انه)ا) إقام  بن6 كريم ، مبنى 

أ 6 ، ايطابق 1 ، شق  102 اي6ازيس 

10 20 ايدار ايب ظاء املغرب

مراقب أح مراقبي ا حسابات :

عن6انه)ا)   - )ا)بصفته   - ايس د 

- - - -

األسا�سي  اينظام  مقتض ات 
ت6زيع  ح  االحت اطي  بتك6ين  املتعلق  

األرباح :
يعطي كل سهم في ايشرك  ا حق 
في حص  صاف   تتناسب مع نصيبه 
من رأس املال ايذي لمثله ، في األرباح 

حاالحت اط ات أح في أص6ل ايشرك  .
املنص6ص  ا خاص   اإلمت ازات 

عليها يكل شخص :
ايصالح ات  جم ع  لمتلك  رئيس 

املصرف   إلجراء أي معامل  بنك  .
بقب6ل  متعلق   مقتض ات 
تف6يت  يهم  املخ6ل  األشخاص 
األسهم حتع ين جهاز ايشرك  املخ6ل 

يه ايبث في طلبات ايقب6ل :
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 22 بتاريخ  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و82857.
717I

CWA MOROCCO

IDYLLICA MAROC
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CWA MOROCCO
17، زنق  ايبحت6ري حي ك6تيي، 
20060، ايدار ايب ضاء املغرب

IDYLLICA MAROC شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي كازا ت6ين 
سنتر 2، زاحي  شارع زرقط6ني حشارع 
املسيرة، ت6ين سنتر، ايطابقان 5 ح6، 

- 20100 ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 6 87
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   11
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDYLLICA MAROC
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غرض   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايشرك  باملغرب حا خارج ه6 كايتالي:

األنشط   أن6اع  جم ع   -
جيك  في  بما  حا حرج  ،  ايزراع   

تط6ير مشاريع ايتحريج؛
بأي شكل  ح ازة حصص،   -
زراع    شركات  في  األشكال،  من 
شكل  بأي  أخرى،  حطن    ححرج   
من أشكال االستثمار، حملك   حإدارة 

حتط6ير حتنظ م محفظتها:
ايسلع  حب ع  حإنتاج  تط6ير   -
يلمؤسسات  س ما  حال  حاملنتجات، 

ايزراع   حا حرج  ؛
- مشارك  ايشرك ، بكل اي6سائل، 
ايشركات  أح  املقاحالت  جم ع  في 
حايتي  املنشأة أح ايتي سيتم إنشاؤها، 
قد تك6ن جات صل  بغرض ايشرك ، 
شركات  إنشاء  خالل  من  س ما  حال 
أح  رعال   أح  مساهم   أح  جدلدة 
اكتتاب أح استرداد األسهم أح ا حق6ق 
االجتماع   أح االندماج أح املصاهرة أح 
جمع   محاص  أح تجمع جح مصلح  

اقتصادل .
املعامالت  جم ع  عام،  حبشكل 
ايتجاري  أح على منق6الت أح ايعقاري  
أح املاي   املرتبط  بشكل مباشر أح غير 
مباشر بغرض ايشرك  املذك6ر أعاله 
أح أي غرض آخر مماثل أح جي صل  أح 

يصا ح تط6ير ايشرك ..
عن6ان املقر االجتماعي : كازا ت6ين 
سنتر 2، زاحي  شارع زرقط6ني حشارع 
املسيرة، ت6ين سنتر، ايطابقان 5 ح6، 

- 20100 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
 Idyllica Global S.à.r.l ايشرك  
50و2   1، زنق  جان بيري،  عن6انه)ا) 

ي6كسمب6رغ  ي6كسمب6رغ.
 HDI Vier CE GmbH ايشرك  
ماكس م ل انسترد  5و  عن6انه)ا) 

9و805 م 6نخ أملان ا.

حايعائل    ايشخص    األسماء 
حم6اطن مسيري ايشرك :

رحدريكيز  إنريكي  ي6يس  ايس د 
باريرا عن6انه)ا) - - - -

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 - بتاريخ  ايب ضاء   بايدار  ايتجاري  

تحت رقم -.
718I

2A CONSEIL

 MOON DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC

 MOON DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايدار 
م 

ْ
ايب ضاء زنق  س6م   ايعمارة َرق

م   حي اينخ ل  
ْ
82 ايطابق ايثاني َرق

- 20000 ايدار ايب ضاء املغرب 
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 75 5

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MOON DEVELOPPEMENT

.IMMOBILIER

ايغرض   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
بايعمل ات  ايق ام  ه6  ايشرك   من 
ايتاي   باألصاي  عن نفسها حباين اب  
عن أطراف ثايث  في كل من املغرب 

حا خارج
 ايتط6ير ايعقاري بكاف  أشكايه.
 أعمال متن6ع  حأعمال إنشائ  

حإدارتها  ايعقارات  ب ع   - ايشراء   
)األرا�سي املكش6ف  بما في جيك املباني 
املراد هدمها حتنف ذ أي تقس م فرعي 
مباني  أح  أح مساكن  أح مبنى  أح ف ال 
أح  صناع    أح  حرف    أح  تجاري  

سكن   حغيرها).
ايسلع  هذه  كل  حتقس م  تبادل   

حكذيك ايتنم  .
جم ع  حتشي د  حدراس   دست6ر   
حاملصانع  حاي6رش  حاملباني  املباني 
املعدة  ذم ع  حاملنازل  حايف الت 
االستخدامات ايتجاري  أح ا حرف   أح 

ايصناع   أح ايسكن  .
تنس ق  إدارة املشاريع املف6ض ،   
املشاريع  تس6يق   ، املشاريع  حإدارة 
حايعقارات، اي6ساط  ايعقاري ، إدارة 
اإللجارات حإدارة املمتلكات، املش6رة 
االستثمار،  مجال  في  حاملساعدة 
دراسات ا ذدحى حدراسات ايس6ق، 
ايتط6ير،  أعمال  ايعقاري،  ايتط6ير 
ايتأجير  أح  ايب ع  ايتشغ ل،  اإلدارة، 
ايشفهي أح اإللجار  ذم ع املمتلكات 
حجم ع  املنق6ي   حغير  املنق6ي  
أقسام حمخصصات املباني املذك6رة 
باإلضاف  إلى إقام  جم ع اإلنشاءات.
ايتجاري   األعمال  جم ع  إنشاء 
أح  تأجيرها  أح  تأجيرها  أح  ح ازتها  أح 
أح  مؤسس   أي  تشغ ل  أح  تشغ لها 
نشاط تجاري أح مصانع أح حرش عمل 
األنشط   أكثر من  أح  بنشاط  تتعلق 

املحددة.
يلتط6ير  املكمل   األعمال  جم ع   
اينجارة  أعمال  مثل  ايعقاري 
حا حدلد  حاألملن 6م  ا خشب  من 
حايزجاج حايستائر ايدحارة حايالفتات 
اينجارة  أعمال  حجم ع  املضيئ  
حايكهرباء حايسباك  حايبالط حايرخام 
حايتك  ف حا ذص حايطالء حايدلك6ر 

حتى املفتاح في كف.

ايباطن  من  حايتعاقد  تحق ق   
حايتأثيث  ايدلك6ر  أعمال   ذم ع 
املباني  أح  األسطح  جم ع  حتط6ير 
حإنشاء أي طريق حأعمال فن   عام  

أح خاص .
 أي أنشط  مماثل  أح جات صل .

 أعمال ايشرك  حايهندس  املدن  .
حاملباني  األرا�سي  جم ع  تط6ير   
حال س ما من   ، ا حضري  أح ايريف   
خالل ايبناء على حسابها ا خاص أح في 
امللك   املشترك  يإلنشاءات ا ذدلدة 
 ، األعمال  حجم ع  اي6جهات   ذم ع 

حجم ع ايقابل   يلح اة أح غير جيك
 ب ع حشراء األرا�سي ،

األرا�سي  إنشاءات  جم ع  اقتناء   
حاملباني يلتأجير أح إعادة ايب ع.

حايتجهيز  ايبناء  أعمال  جم ع   
حايتشط ب.

 ، ايتجدلد   ، معا ذ  اي6اجهات   
ايبناء   ، تغط   األرض ات   ، ايبارك ه 
ا حفر  أعمال   ، ا خشب    األي6اح   ،
اينجارة   ، املائي  ايعزل   ، ايطرق   ،

ايصح  .
حتس6يق  حاستيراد  حب ع  شراء 
حتمث ل جم ع امل6اد حاملنتجات حامل6اد 

املتعلق  بتحق ق هدف ايشرك  ؛
اي6طن    يلمناقصات  ايتقدلم   

حايدحي   ا خاص  حايعام  ،
حم6اد  ايط6ب  حتس6يق  تصن ع   

ايبناء
جم ع  حشراء  حتصدلر  استيراد   
يتنف ذ  ايالزم   املنتجات  أح  امل6اد 

ايعمل ات املذك6رة أعاله.
تمث ل ايشركات في املغرب أح في   

ا خارج
 أي تقدلم يلخدمات ،

 استيراد ح تصدلر،
 اي6سطاء ايعقاري6ن

 حكاي  عقاري 
حتقدلم  حايدعم  املساعدة   

ا خدمات ك6ك ل عقاري
بما   ، بجم ع أشكايها   ، املشارك    
في جيك االندماج ، في جم ع ايشركات 
أح اينقابات حاالتحادات حا ذمع ات 
األخرى ايتي تم إنشاؤها أح ايتي سيتم 
حايتي يها غرض مماثل أح   ، إنشاؤها 

جي صل  ،
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املعامالت  جم ع   ، أعم  حبشكل   
ايتجاري  املنق6ي  أح ايعقاري  أح املاي   
املتعلق  بشكل مباشر أح غير مباشر 
املذك6رة أعاله أح ايتي  بأحد األش اء 

قد تعزز تط6ير ايشرك ..
ايدار   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
م 

ْ
َرق ايعمارة  س6م    زنق   ايب ضاء 

م   حي اينخ ل  - 
ْ
82 ايطابق ايثاني َرق

20000 ايدار ايب ضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايغذدامي  منير  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايغذدامي عن6انه)ا)  منير  ايس د 
إقام  ايب ضاء   8 زنق    2 قصر يبحر 
قَّ  و1 ايطابق و  

َ
عمارة ا رقم  11 ش

20001 ايدار ايب ضاء املغرب .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايغذدامي عن6انه)ا)  منير  ايس د 
إقام  ايب ضاء   8 زنق    2 قصر يبحر 
قَّ  و1 ايطابق و  

َ
عمارة ا رقم  11 ش

20001 ايدار ايب ضاء املغرب 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 22 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828590.
719I

FOUZMEDIA

REVIR SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
REVIR SARL AU شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
م6الي عبدايعزيز إقام  م6الي 

عبدايعزيز ايرقم   ايقن طرة 000 1 
ايقن طرة املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

65769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   20

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 REVIR : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.SARL AU

: مقاحل في  غرض ايشرك  بإلجاز 

نقل ايسلع

املختلف   األشغال  في  مقاحل 

حأشغال ايبناء.

 59  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

شارع م6الي عبدايعزيز إقام  م6الي 

عبدايعزيز ايرقم   ايقن طرة 000 1 

ايقن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

اجع دي  خدلج   ايس دة 

2/2 مجم6ع   حي اي6حدة  عن6انه)ا) 

0  بل6ك E ايرقم 87 -- س دي لحيى 

ايغرب املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

اجع دي  خدلج   ايس دة 

2/2 مجم6ع   حي اي6حدة  عن6انه)ا) 

0  بل6ك E ايرقم 87 -- س دي لحيى 

ايغرب املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 22 ل6ن 6 

2022 تحت رقم -.

720I

FOUZMEDIA

BEST HOMES FACTORY
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BEST HOMES FACTORY شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و2 شارع 

أن6ال عمارة فل6ري 11 مكتب رقم   
م م6زا - 000 1 ايقن طرة املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.55077
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي   20 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
 11 فل6ري  عمارة  أن6ال  شارع  »و2 
 1 000  - م م6زا  رقم    مكتب 
 21 »ايشق   إلى  املغرب«  ايقن طرة 
 1 000  - سبت   زنق   7و  عمارة 

ايقن طرة  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 22 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 91805.
721I

FOUZMEDIA

BOUI ISRAA BOIS
إعالن متعدد ايقرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BOUI ISRAA BOIS »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: ايزنق  2 
ايرقم 29 حي معم6رة - - ايقن طرة 

املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
.58759

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 07 أبريل 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

من  اجتماع    حص    500 تف6يت 

ايس د  لملكها  حص    1000 أصل 

ايس د  يفائدة  ب دحات  نج ب 

تخ6يل  مع  ب دحات،  عبدايلط ف 

يلس د  املنفرد  اإلمضاء  صالح   

 يهذه ايتغ يرات 
ً
نج ب ب دحتن، تبعا

يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تغ ير  تم 

من شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

جات  شرك   إلى  حاحد  بشريك 

املسؤحي   املحدحدة بشريك حاحد 

على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 

بإضاف   ايشرك   هدف  تغ ير  ماللي: 

ي صبح  ايعقاري  اإلنعاش  نشاط 

هدف ايشرك  كايتالي: نجارة ا خشب 

اإلنعاش  حا حدلد،  حاألي6من 6م 

ايعقاري، األشغال املختلف 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

من  اجتماع    حص    500 تف6يت 

ايس د  لملكها  حص    1000 أصل 

ايس د  يفائدة  ب دحات  نج ب 

تخ6يل  مع  ب دحات،  عبدايلط ف 

يلس د  املنفرد  اإلمضاء  صالح   

 يهذه ايتغ يرات 
ً
نج ب ب دحتن، تبعا

يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تغ ير  تم 

من شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

جات  شرك   إلى  حاحد  بشريك 

املسؤحي   املحدحدة بشريك حاحد 

على  لنص  ايذي   :2 رقم  بند 

بإضاف   ايشرك   هدف  تغ ير  ماللي: 

ي صبح  ايعقاري  اإلنعاش  نشاط 

هدف ايشرك  كايتالي: نجارة ا خشب 

اإلنعاش  حا حدلد،  حاألي6من 6م 

ايعقاري، األشغال املختلف 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 22 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 91807.

722I
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FOUZMEDIA

B J EL AROUSSI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
B J EL AROUSSI شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  طارق 
ابن زياد عمارة ب6ن6ار محل رقم و - 

000 1 ايقن طرة املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و6569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 B J EL  : اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

.AROUSSI
ب ع ا حل   : غرض ايشرك  بإلجاز 

حاملذ6هرات
حرش  إلصالح ايساعات.

زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
طارق ابن زياد عمارة ب6ن6ار محل رقم 

و - 000 1 ايقن طرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ايعرح�سي سع د عن6انه)ا) 

-- 000 1 ايقن طرة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ايعرح�سي سع د عن6انه)ا) 
-- 000 1 ايقن طرة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 15 ل6ن 6 

2022 تحت رقم -.
Iو72

jamal ait hommad

جمسير كومفورت
إعالن متعدد ايقرارات

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
جمسير ك6مف6رت »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 
اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: قيساري  
املهدي شارع 10 عمارة 6  رقم 8 

ايحي ا ذدلد  س دي قاسم 16000 
س دي قاسم مغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و 286.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 02 ل6ن 6 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
 500 تف6يت ايس د الت هماد جمال 
مبلغ  مقابل  فراح  خي  يصلح  حص  

50000 درهم
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
 500 لاسر  اي6ردي  ايس د  تف6يت 
مبلغ  مقابل  فراح  خي  يصلح  حص  

50000 درهم
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
تع ين ايس دة خي فراح مسير ايشرك  

ملدة غير محدحدة
قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
جمال  هماد  الت  ايس د  استقاي  
تس ير  من  لاسر  اي6ردي  ايس د  ح 

ايشرك 
قرار رقم 5: ايذي لنص على ماللي: 
تغ ير اينشاط من نقل املستخدمين 
االشغال  مقاحل   , االي ات  كراء  الى 

املختلف  , نقل ايبضائع

قرار رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 

تغ ير مقر ايشرك  من دحار ايكرينات 

اي6اد زيرارة س دي قاسم الى قيساري  

 8 رقم    6 عمارة   10 شارع  املهدي 

ايحي ا ذدلد 

قرار رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 

تغ ير ايشكل ايقان6ني من شرك  جات 

جات  شرك   الى  محدحدة  مسؤحي   

مسؤحي   محدحدة ايشريك اي6ح د

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تغ ير اينشاط من نقل املستخدمين 

االشغال  مقاحل   , االي ات  كراء  الى 

املختلف  , نقل ايبضائع

بند رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

تغ ير ايشكل ايقان6ني من شرك  جات 

جات  شرك   الى  محدحدة  مسؤحي   

مسؤحي   محدحدة ايشريك اي6ح د

بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

تغ ير مقر ايشرك  من دحار ايكرينات 

اي6اد زيرارة س دي قاسم الى قيساري  

 8 رقم    6 عمارة   10 شارع  املهدي 

ايحي ا ذدلد 

بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 

 500 تف6يت ايس د الت هماد جمال 

مبلغ  مقابل  فراح  خي  يصلح  حص  

50000 درهم

بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 

 500 لاسر  اي6ردي  ايس د  تف6يت 

مبلغ  مقابل  فراح  خي  يصلح  حص  

50000 درهم

على  لنص  ايذي   :11 رقم  بند 

ماللي: تع ين ايس دة خي فراح مسير 

ايشرك  ملدة غير محدحدة

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 21 بتاريخ  االبتدائ   بس دي قاسم  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 19و.

72 I

FIDUCIAIRE NAKHIL

 JANA AND JANAT
INCORPORATION

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
قفل ايتصف  

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 JANA AND JANAT

INCORPORATION  شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : رقم 628 
مكتب رقم 1 تجزئ  اركان ك6يف 

ريس6رت جماع  تسلطانت - 0000  
مراكش املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
.117 69

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
 2022 مارس   22 في  املؤرخ 
 JANA AND JANAT حل  تقرر 
جات  شرك     INCORPORATION
رأسمايها  مبلغ  املحدحدة  املسؤحي   
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
 1 رقم  مكتب   628 رقم  اإلجتماعي 
تجزئ  اركان ك6يف ريس6رت جماع  
مراكش املغرب    0000  - تسلطانت 

نت ج  يت6قف نشاط ايشرك .
ح عين:

ح  رجم ل  نعمى    ايس د)ة) 
عن6انه)ا) زنق  رب ع  ايعدحي  ايطابق 
 20000 الجيرحند   ايشق  رقم      2
)ة)  املغرب كمصفي  ايب ضاء   ايدار 

يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
 628 2022 حفي رقم  07 أبريل  بتاريخ 
ك6يف  اركان  تجزئ    1 رقم  مكتب 
ريس6رت جماع  تسلطانت - 0000  

مراكش املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 7056و1.

725I
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ANDERSEN CONSULTING

AZIZA YASMINA SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
AZIZA YASMINA SARL شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 19 زنق  
ا ذبه  اي6طن   ايطابق ايسفلي - 

90000 طنج  املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.2795

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي  0و  في  املؤرخ 

املصادق  على :
ايعراقي  علي  )ة)  ايس د  تف6يت 
حص  اجتماع   من أصل  17و.11 
)ة)  ايس د  يفائدة   حص   6.000و 
رش د ايعراقي بتاريخ 0و ماي 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 255018.
726I

ANDERSEN CONSULTING

AZIZA YASMINA SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
AZIZA YASMINA SARL  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 19 زنق  
ا ذبه  اي6طن   ايطابق ايسفلي - 

90000 طنج  املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.2795

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2022 ماي  0و  في  املؤرخ 

ايس د)ة)   يلشرك   جدلد  مسير 
ايعراقي رش د كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 255018.

727I

FIDUCIAIRE MOLIFID

GLOBAL EXPRESS CASH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
GLOBAL EXPRESS CASH شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 
ايدال ح  ايقالد املركز ق ادة م6الي 
ب6سلهام  - 00و 1 س6ق االربعاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
27709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL EXPRESS CASH
تح6يل   -  : غرض ايشرك  بإلجاز 

األم6ال ح االداء اينقال
االستغالل,  ايتس ير,  اإلنشاء,   -
األص6ل  ايشراء,  ذم ع  ايكراء, 

ايتجاري 

حعم6ما جم ع ايعمل ات ايتجاري , 
غير  أح  ايعقاري ,  املاي  ,  ايصناع  , 
مباشرة  قه  عال  يها  ايتي  ايعقاري  
باألهداف أعاله ح ايتي بإمكانها تط6ير 
أهداف ايشرك , ح كذيك كل مساهم  
مباشرة أح غير مباشرة تحت أي صف  
في ايشركات ايتي يها أهداف مماثل ....
دحار   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايدال ح  ايقالد املركز ق ادة م6الي 
االربعاء  س6ق  00و 1   - ب6سلهام  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايهالف  عي�سى  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايهالف  عي�سى  ايس د 
اس6ان  عمارة  زياد  بن  طارق  زنق  
بل6ك   رقم 0و 00و 1 س6ق االربعاء 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايهالف  عي�سى  ايس د 
اس6ان  عمارة  زياد  بن  طارق  زنق  
بل6ك   رقم 0و 00و 1 س6ق االربعاء 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايغرب   االربعاء  بس6ق  االبتدائ   
رقم  تحت   2022 ل6ن 6   20 بتاريخ 

11و.
728I

عادل ايزم ت  - محاسب-

TAZA SAC ECOLOGIQUES
شرك  ايتضامن

قفل ايتصف  

عادل ايزم ت  - محاسب-
250 حي االدارس  بل6ك 2 تازة ، 

5000و، تازة املغرب
 TAZA SAC ECOLOGIQUES

شرك  ايتضامن
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : حــــي 

ايتقدم 2  مجم6عــــ  س رقـــــم 8  - 
5000و تازة املغرب.

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1 9و.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  و1 دجنبر  املؤرخ في 
TAZA SAC ECOLOGIQUES شرك  
 10.000 رأسمايها  مبلغ  ايتضامن 
درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي حــــي 
 -   8 مجم6عــــ  س رقـــــم    2 ايتقدم 
5000و تازة املغرب نت ج  ل-انعدام 

املردحدل .
ح عين:

ح  ا خرباحي   عادل    ايس د)ة) 
عن6انه)ا) حي ايتقدم 2 مجم6ع   س 
تــازة املغرب كمصفي  8  5000و  رقم 

)ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
بتاريخ 06 أبريل 2022 حفي حي ايتقدم 
2 مجم6ع   س رقم 8  - 5000و تــازة 

املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بتازة   االبتدائ   

2022 تحت رقم 291/2022.
729I

AA CONSULTING S.A.R.L

MARODEL CHEMICALS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شارع  باريس ايطابق ايثاني 
رقم 22 ، 20000، ايدار ايب ضاء 

املغرب
MARODEL CHEMICALS شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي املنطق  
ايصناع   صابين6 املذمع 121 
اين6اصر - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 1 201

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 شتنبر 2021 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
املذمع  ايصناع   صابين6  »املنطق  
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ايدار   20000  - اين6اصر   121
إلى »اقام  لاسمين  ايب ضاء املغرب« 
 - ايباب د زنق  ايبنفسج حي ايراح  

20000 ايدار اي  ضاء  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 12 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أكت6بر 2021 تحت رقم 7 7962.
0Iو7

ASMAA MEDIA GROUP

 SOCIETE IMMOBILIERE
NZAHA

إعالن متعدد ايقرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صه ب ايرحمي بل6ك 9و ايرقم 

20 ايبرن6�سي ايب ضاء، 20000، 
ايب ضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE
NZAHA »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: 5 1 شارع 

ابن سينا  - - ايب ضاء  املغرب .
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
.89915

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 29 ل6ن 6 2020

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
امال  عقدايس دة  تجدلد  ماللي: 
حح دة  مسيرة  بصفتها  بناني  غزالن 
انعقاد  اي  حين  ثالث سن6ات  ملدة 
يلمصادق   و202  ا ذمع ايعام سن  
1و دجنبر  على ا حسابات املنته   في 

.2022
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
بناني  ف صل  ايسادة  عق6د  تجدلد 
كمف6ضين  اسميرس  بناني  فريد  ح 
انعقاد  اي  حين  ثالث سن6ات  ملدة 
يلمصادق   سن و202  ايعام  ا ذمع 
1و دجنبر  على ا حسابات املنته   في 

.2022
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
تع ين ايس د  حسن بناني اسميرس 
ا حقل   15 ايقاطن بزنق  املنارة رقم 
كمف6ض  ايب ضاء  ايدار  ايط6يل 

انعقاد  اي  حين  ثالث سن6ات  ملدة 
يلمصادق   و202  ا ذمع ايعام سن  
1و دجنبر  على ا حسابات املنته   في 

.2022
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :15 رقم  بند 

ماللي: ايتس ير 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  0  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

غشت 2020 تحت رقم  172 7.

1Iو7

OSCAR MANAGEMENT

 OMARI عمري عبدو ترافو
ABDOU TRAVAUX

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

OSCAR MANAGEMENT
 NOUVELLE CITE ERFOUD
 N°107 ARFOUD ، 52200،

ERFOUD MAROC
 OMARI ABDOU 6عمري عبدح تراف

TRAVAUX شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 
حناب6  فزن  عرب ايصباح غريس 
ا ذرف - 52200 ا ذرف املغرب 
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
160 1

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  1و 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
عمري   : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 
 OMARI ABDOU تراف6  عبدح 

.TRAVAUX

-اشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايبناء

-اشغال ايفالح  
- حس ط عقاري .

قصر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
غريس  ايصباح  عرب  فزن   حناب6  

ا ذرف - 52200 ا ذرف املغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
اي6هاب  عبد  عماري  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .
 : اي6هاب   عبد  عماري  ايس د 

1000 بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
اي6هاب  عبد  عماري  ايس د 
عرب  فزنا  حناب6  قصر  عن6انه)ا) 

ايصباح 52200 ا ذرف املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عبداي6هاب  عماري  ايس د 
عرب  فزنا  حناب6  قصر  عن6انه)ا) 

ايصباح 52200 ا ذرف املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايرش دل    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 255.

2Iو7

  CENTRE ALAZHAR  DE LA COMPTABILITE  ET

GESTION

إلفي دسطريبيسيو
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

 CENTRE ALAZHAR  DE LA
COMPTABILITE  ET  GESTION

 HAY ALAZHAR PI4  RUE 3 BAT
 150 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
إيفي دسطريبيس 6 شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 19 مكرر 
زنق  أ حاجب ب6رك6ن ايدارايب ضاء 

19 مكرر زنق  أ حاجب ب6رك6ن 
ايدارايب ضاء 200600 ايدارايب ضاء 

املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.270585

ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 
فبرالر   28 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
ايشرك   رأسمال  رفع  تم   2022
درهم«   5.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«  »000.000.و1  من  أي 
طريق  عن  درهم«   18.000.000«
ايشرك   دل6ن  مع  مقاص   إجراء    :

املحددة املقدار ح املستحق .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

مارس 2022 تحت رقم 8966.
Iوو7

Aïd comptable

STE ALLAL TRANS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
STE ALLAL TRANS شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 0و2 
مج 7 حي االمل تازة - 5000و تازة 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
6565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   18
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
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عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALLAL TRANS

نقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االمتع  غير املصح6ب  / نقل ايبضائع 

ن اب  عن ايغير/االستيراد -ايتصدلر.

عن6ان املقر االجتماعي : رقم 0و2 

تازة  5000و   - تازة  االمل  حي   7 مج 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : عالل  مخفي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  عالل  مخفي  ايس د 

فرنسا 5000و تازة املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  عالل  مخفي  ايس د 

فرنسا 5000و تازة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   15 بتاريخ  بتازة   االبتدائ   

2022 تحت رقم 275.

I و7

s1 consulting

برستيج ايفنت صفرو
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

برست ج الفنت صفرح شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 510 

بل6ك و حي ايرفالف صفرح صفرح 

1000و صفرح املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1و7و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   25
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
اإلقتضاء بمختصر تسم تها : برست ج 

الفنت صفرح.
مم6ن   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ا حفالت 
.

عن6ان املقر االجتماعي : رقم 510 
ايرفالف صفرح صفرح  حي  و  بل6ك 

1000و صفرح املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د ح6رات ا حبيب 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ح6رات ا حبيب عن6انه)ا) 
رقم 510 بل6ك و حي ايرفالف صفرح 

1000و صفرح املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ح6رات ا حبيب عن6انه)ا) 
رقم 510 بل6ك و حي ايرفالف صفرح 

1000و صفرح املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  بصفرح   االبتدائ   

2022 تحت رقم 20و.
5Iو7

GROUPE ADENATRACTION

CLISS PRIVE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

GROUPE ADENATRACTION
شارع س دي محمد ابن عبد هللا 
117 رقم 17 طنج  ، 90000، 

طنج  املغرب
CLISS PRIVE شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دلار طنج  

مجم6ع  6 عمارة   رقم 15 حي 
مسنان   - 9000 طنج  املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
1و 106.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 مارس 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
عمارة     6 مجم6ع   طنج   »دلار 
9000 طنج    - 15 حي مسنان    رقم 
 2 ايسالم  تجزئ    80« إلى  املغرب« 
 90000  -  - ايعمران  االحل  ايطابق 

طنج   املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 689 .
6Iو7

ILIAS BOUJIDA

 MARSEILLE CONSEPT
TRAVAUX DIVERS

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
قفل ايتصف  

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA
MAROC

 MARSEILLE CONSEPT
TRAVAUX DIVERS  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : مكناس  
ايغرب   املركز  - 5000و تازة املغرب.

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 7و.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر   2022 لنالر  و1  في  املؤرخ 
 MARSEILLE CONSEPT حل 
جات  شرك     TRAVAUX DIVERS

رأسمايها  مبلغ  املحدحدة  املسؤحي   
مقرها  حعن6ان  درهم   10.000
املركز   ايغرب    مكناس   اإلجتماعي 
يعدم  نت ج   املغرب  تازة  5000و   -

املردحدل .
ح عين:

ح  محمد  قرماطي    ايس د)ة) 
عن6انه)ا) اال قام  املهن   مدرس  الال 
سال املغرب كمصفي   11000 مريم  

)ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
حفي مكناس    2021 لنالر  و1  بتاريخ 
ايغرب   املركز  - 5000و تازة املغرب.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بتازة   االبتدائ   

2022 تحت رقم 288.
7Iو7

ايفا�سي حسناء

RIF SOLUTION
إعالن متعدد ايقرارات

ايفا�سي حسناء
27 زنق  انفا ا حس م  ، 2000و، 

ا حس م  املغرب
RIF SOLUTION »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 
اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: ايطابق 
ايثاني دائرة بني حرياغل اينك6ر - 

2000و ا حس م  املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
551و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 08 أبريل 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
يلشرك   ايتجاري  اينشاط  ت6س ع 
األم6ال  تح6يل  نشاط  باضاف  

يلنشاط ايتجاري يلشرك 
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
الى  يلشرك   االجتماعي  املقر  تح6يل 
ايطابق ايسفلي دائرة بني   : ايعن6ان 

حرياغل اينك6ر
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
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بند رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

/1  : ه6  يلشرك   ايتجاري  اينشاط 

2/مقاحي  يلتشذير ح  تح6يل األم6ال 

مقاحي   و/  ص ان  املناطق ا خضراء 

يألعمال ا حرة ح أشغال ايبناء 

بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

ايسفلي  ايطابق   : ه6  ايشرك   مقر 
دائرة بني حرياغل اينك6ر

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 06 بتاريخ  با حس م    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 8 1.

8Iو7

CABINET BENHASSAN SARL AU

CNIA IMMOBILIER
إعالن متعدد ايقرارات

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خايد زنق  و  رقم 5 ق.ج ، 

0  20، ايدارايب ضاء املغرب

CNIA IMMOBILIER  »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: حي األيف  

مجم6ع  بي زنق  76 رقم 15 ايطبق 

األحل  - 20202 ايب ضاء املغرب .

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و07و2.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 10 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

حصص  تف6يت  رقم  قرار 

ماللي:  على  لنص  ايذي  اجتماع  : 

حصص    10 تف6يت   امل6افق  على 

رش د  ايس د  طرف  من  إجتماع   

ايتعريف  يبطاق   ا حامل  ايزحيتر   

يفائدة     BK8 512و رقم  اي6طن   

ايس د مبارك ايزحيتر  ا حامل يبطاق  

. B217501 ايتعريف اي6طن   رقم

قرار رقم ايتس ير : ايذي لنص على 

ايزحيتر    مبارك  ايس د  تع ين  ماللي: 

 , كمسير   يشرك  ملدة غير محدحدة  

حبايتالي ، فإن ايشرك  ملزم  بت6ق ع 

اي6ح د يس د  مبارك ايزحيتر .

قرار رقم تغ ير ايشكل اإلجتماعي  
: ايذي لنص على ماللي: تغ ير ايشكل 
محدحدة  شرك   من  اإلجتماعي 
محدحدة  شرك   الى  املسؤحي   

املسؤحي   دات ايشريك اي6ح د . 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
ح  ايشرك   رأسمال  رقم  بند 
ايذي لنص على ماللي:   : املساهمات 
رأسمال ايشرك  10000 درهم مقسم 
الى 100 حص  إجتماع   100 درهم 
:ايس د   كايتالي  مقسم  حص   يكل 
مبارك ايزحيتر     10000  درهم يعني 

100 حص  اجتماع   .
لنص  ايذي   : ايتس ير  رقم  بند 
ايشرك  تس ير من طرف  على ماللي: 
ملدة  مبارك ايزحيتر    ايس د ايس د  

غير محدحدة.
بند رقم  ايشكل اإلجتماعي : ايذي 
محدحدة  شرك   ماللي:   على  لنص 

املسؤحي   دات ايشريك اي6ح د . 
بند رقم اإلمضاء: ايذي لنص على 
ماللي: ايشرك  ملزم  بت6ق ع اي6ح د 

يس د  مبارك ايزحيتر .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828265.
9Iو7

FIDUMED CONSULTING

BOUTCASH   S.A.R.L
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FIDUMED CONSULTING
 19 ,  شارع ايزيراحي ايطابق و رقم 
و1 ، 20020، ايدار ايب ضاء املغرب
BOUTCASH   S.A.R.L شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار حالد 
ط ب با حالد ط ب. - و002و فاس 

احالد ايط ب املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72809
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   10

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUTCASH   S.A.R.L

غرض ايشرك  بإلجاز : 

- تح6يل األم6ال؛

- اي6ساط  املاي  ؛

ايعمل ات  جم ع  عام،  بشكل   -

ح  االستيراد  ح  املاي    ح  ايتجاري  

ايتصدلر أح املعامالت املنق6ي  أح غير 

املنق6ي  املتعلق  بشكل مباشر أح غير 

أح  أعاله  املذك6رة  باألنشط   مباشر 

ايتي لحتمل أن تعزز تط6ير ايشرك ..

: دحار حالد  عن6ان املقر االجتماعي 

فاس  و002و   - با حالد ط ب.  ط ب 

احالد ايط ب املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 500   : مصطفى ب6طارة  ايس د  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : ن6ر ايدلن ب6طارة  ايس د  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د مصطفى ب6طارة عن6انه)ا)   
رقم   5 ايزنق   إقام  صدري بل6ك   

80 20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

ايس د ن6ر ايدلن ب6طارة عن6انه)ا) 

102 شارع 2 مارس ايطابق   ايشق  

9 20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ن6ر ايدلن ب6طارة عن6انه)ا) 

102 شارع 2 مارس ايطابق   ايشق  

9 20000 ايدار ايب ضاء املغرب

ايس د مصطفى ب6طارة عن6انه)ا)   
رقم   5 ايزنق   إقام  صدري بل6ك   

80 20000 ايدار ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   07 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 7  2.
7 0I

LH COMPTA SARL

RICHMAN TRAVAUX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

RICHMAN TRAVAUX شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ل6سف بن تاشفين رقم 5 ايطابق 
ايتاني رقم و - 90000 طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
128001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   19
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RICHMAN TRAVAUX
اشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء بصف  عام .
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطابق   5 رقم  تاشفين  بن  ل6سف 
ايتاني رقم و - 90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عتمان رش د :  100 حص  

بق م  1.000 درهم يلحص  .
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حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  رش د  عتمان  ايس د 

 90000  806 حي املرس دهاري رقم 

طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  رش د  عتمان  ايس د 

 90000  806 حي املرس دهاري رقم 

طنج  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   08 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 577 25.

7 1I

LH COMPTA SARL

HAVAL TRANS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

LH COMPTA SARL

 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER

MAROC

HAVAL TRANS شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ل6سف بن تاشفين ايطابق ايتاني 

رقم و - 90000 طنج  املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.109681

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2022 أبريل   29 في  املؤرخ 

املصادق  على :

بن  احمد   )ة)  ايس د  تف6يت 

ايبشير  50 حص  اجتماع   من أصل 

100 حص  يفائدة  ايس د )ة) احمد 

ايهرحاتي بتاريخ 29 أبريل 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

ماي   11 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و07 .

7 2I

CABINET BENHASSAN SARL AU

DAR DARNA IMMOBILIER
إعالن متعدد ايقرارات

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خايد زنق  و  رقم 5 ق.ج ، 
0  20، ايدارايب ضاء املغرب

 DAR DARNA IMMOBILIER
»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: حي األيف  
مجم6ع  بي زنق  76 رقم 15 ايطبق 

األحل - 20202 ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
5و2867.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 10 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
حصص  تف6يت  رقم  قرار 
ماللي:  على  لنص  ايذي  اجتماع  : 
حصص    50 تف6يت   امل6افق  على 
ايزحيتر  ايس د  إجتماع   من طرف 
ايتعريف  يبطاق   ا حامل  رش د   
يفائدة    BK8 512و رقم  اي6طن   
ايس د ايزحيتر مبارك   ا حامل يبطاق  

.B217501 ايتعريف اي6طن   رقم
قرار رقم ايتس ير : ايذي لنص على 
تع ين ايس د ايزحيتر مبارك ح  ماللي: 
ايس د ط6ن�سي عبد ايكبير   كمسيران  

يشرك  ملدة غير محدحدة.
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
ح  ايشرك   رأسمال  رقم  بند 
ايذي لنص على ماللي:   : املساهمات 
درهم   10000 ايشرك   رأسمال 
إجتماع    حص    100 الى  مقسم 
100 درهم يكل حص  مقسم كايتالي 
درهم    5000 :ايس دايزحيتر مبارك   
.ايس د  اجتماع    حص    50 يعني 
درهم    5000 ايكبير  عبد  ط6ن�سي 

يعني 50 حص  اجتماع   
لنص  ايذي   : ايتس ير  رقم  بند 
ايشرك  تس ير من طرف  على ماللي: 
ح  مبارك  ايزحيتر  ايس د  مس يران  
ايس د ط6ن�سي عبد ايكبير ملدة غير 

محدحدة..

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828266.
Iو 7

Go Consulting Services

DARKOM DISTRIBUTION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

Go Consulting Services
01و بل6ك 7 اي6حدة ايتان   
ايداحدلات ، 0000 ، مراكش 

املغرب
 DARKOM DISTRIBUTION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
املسار 1091 طريق اسفي - 0000  

مراكش املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
71و 11.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس  1و  في  املؤرخ 

املصادق  على :
)ة) حسام شهب6ن  تف6يت ايس د 
أصل  من  اجتماع    حص    500
1.000 حص  يفائدة  ايس د )ة) بدر 

ايشراط بتاريخ 1و مارس 2022.
)ة) حسام شهب6ن  تف6يت ايس د 
أصل  من  اجتماع    حص    500
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    1.000
مارس  1و  بتاريخ  ايرايس  هشام 

.2022
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 0 68و1.
7  I

FIDUCIAIRE 2006

AXTEL MAROC
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

AXTEL MAROC شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

املستقبل ج ه وأ عمارة ل98 ايطابق 
2 ايشق  6 س دي معرحف تجزئ  
أمين رقم 115 ايطابق 2 س دي 
معرحف 20280 ايدارايب ضاء 

املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.171891

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تح6يل   تم    2022 ماي   27 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
»تجزئ  املستقبل ج ه وأ عمارة ل98 
س دي معرحف   6 ايشق    2 ايطابق 
 2 ايطابق   115 رقم  أمين  تجزئ  
س دي معرحف 20280 ايدارايب ضاء 
املغرب« إلى »تجزئ  املستقبل زنق  و 
رقم 68 مكازة رقم 15 س دي معرحف 
 2 ايطابق   115 رقم  أمين  تجزئ  
س دي معرحف 20280 ايدارايب ضاء  

املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827915.

7 5I

مكتب املحاسب  ايصايحي

TRANSPORT FAFA EXPRESS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

مكتب املحاسب  ايصايحي
زنق  املدلن  املن6رة عمارة اي عق6بي 
ايطابق ايثايث ايشق  رقم 6 حجدة ، 

60000، حجدة ااملغرب
 TRANSPORT FAFA EXPRESS

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  
املدلن  املن6رة عمارة اي عق6بي 
ايطابق ايثاني ايشق  رقم و - 

60000 حجدة املغرب.
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تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5و 6و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تح6يل   تم    2022 ماي   09 املؤرخ في 

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
»زنق  املدلن  املن6رة عمارة اي عق6بي 

ايطابق ايثاني ايشق  رقم و - 60000 
»تجزئ  بنم م6ن  إلى  حجدة املغرب« 
زنق  ا حمراء رقم و2 مسذد عمر بن 

ايعاص - 60000 حجدة  املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 907.

7 6I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

صوالتراماكس
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH

 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC

ص6التراماكس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 17 

بل6ك 01 زنق  01 حي احجعا ت ك6ين 

- 80000 اكادلر املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و2178.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي   18 في  املؤرخ 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د ص6التراماكس  مبلغ 
حعن6ان  درهم   10.000 رأسمايها 

 01 بل6ك   17 مقرها اإلجتماعي رقم 
 80000 01 حي احجعا ت ك6ين -  زنق  

اكادلر املغرب نت ج  ل : عدم ايقدرة 

على تحق ق االهداف.

 17 ح حدد مقر ايتصف   ب رقم 
01 حي احجعا ت ك6ين  01 زنق   بل6ك 

- 80000 اكادلر املغرب. 
ح عين:

ح  بنصا ح  عادل   ايس د)ة) 
حي اي6فا    77 بل6ك د رقم  عن6انه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  اكادلر   80000

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
: رقم 17 بل6ك 01 زنق  01 حي احجعا 

ت ك6ين اكادلر
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم 110001.
7 7I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

DETROIT COPIUER
شرك  ايتضامن

حل شرك 

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

DETROIT COPIUER  شرك  
ايتضامن)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 
االدريس   زنق  16 رقم 10 - 90000 

طنج  املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و و25.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر   2022 ماي   12 في  املؤرخ 
 DETROIT ايتضامن  شرك   حل 
COPIUER   مبلغ رأسمايها 100.000 
اإلجتماعي حي  درهم حعن6ان مقرها 
االدريس   زنق  16 رقم 10 - 90000 
استمرار   : ل  نت ج   املغرب  طنج  

ت6قف اينشاط االجتماعي يلشرك .
حي  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
االدريس   زنق  16 رقم 10 - 90000 

طنج  املغرب. 

ح عين:
ايس د)ة) ل6نس  املل6لي ح عن6انه)ا) 
7و1 تجزئ  ايشرحق مسنان  90000 

طنج  املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6085.
7 8I

STE FIDLAMIAE SARL

 STE D›ETUDES DE
 PROTECTION ET DE

 LA SECURITE CONTRE
L›INCENDIE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
 STE D›ETUDES DE

 PROTECTION ET DE
 LA SECURITE CONTRE

L›INCENDIE شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 16 زنق  
ميشلفن شق  10 أكدال - 10000 

ايرباط املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 2861

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 ل6ن 6 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
أكدال   10 زنق  ميشلفن شق    16«
 8« إلى  املغرب«  ايرباط   10000  -
شارع ايض6يب سكت6ر   بل6ك 1 حي 

ايرياض - 10000 ايرباط  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم 125689.
7 9I

FC PLUS

 TRANSAFRICAINE DE
TRAVAUX

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تف6يت حصص

FC PLUS
 BOURGOGNE RUE RAGRAGA

 RES LA CORNICHE APPT
 N°1 RDC IMM 2 ، 20100،
CASABLANCA MAROC
 TRANSAFRICAINE DE

TRAVAUX شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 
إم ل زحال ايطابق 9 - 20000  ايدار 

ايب ضاء املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.21155

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 

املصادق  على :
 KAWTHAR )ة)  ايس د  تف6يت 
حص    HOLDING SARL 1.000
حص    1.000 أصل  من  اجتماع   
املقريني  محمد   )ة)  ايس د  يفائدة  

بتاريخ 1و ماي 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 2 8281.
750I

MEXCO

LAHACH SARL 
إعالن متعدد ايقرارات

MEXCO
 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
 BEN ABDELLAH IMM. C BUR

53، 30000، FES MAROC
 LAHACH SARL »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: شارع عبد 
ايكريم ا خطابي – عمارة  بن م6�سى 
ايك6اش   ايطابق 2 - 0000و فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«
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رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
.51265

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 09 مارس 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
يلشرك   ايسابق  املسير  استقاي  
ايس د عبد ايرحمن حساني , حتع ين  
محمد  ايس د  مسير جدلد : 
 حل6, مغربي ا ذنس   , املزداد بتاريخ 
ا حامل  بفاس,   ل6ي 6ز  198   25
C 9  2 6  ح  يلبطاق  اي6طن   رقم 
ايساكن ب إقام  حدائق  املنار محج 
ايدار  ايشق      1 ايطابق  طانطان 

ايب ضاء
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
من  يلشرك   االجتماعي  املقر  تح6يل 
شارع محمد ا خامس - مكتب سلمى 
بفاس إلى شارع   9 رقم  و  ايطابق   2-
بن  عمارة    – ا خطابي  ايكريم  عبد 

م6�سى ايك6اش   ايطابق 2 - فاس
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
شارع عبد   : املقر االجتماعي يلشرك  
ايكريم ا خطابي – عمارة  بن م6�سى 

ايك6اش   ايطابق 2 - فاس
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايتجاري  بفاس  بتاريخ 19 ماي 2022 

تحت رقم 6و26.

751I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

H.T IMMOBILIER SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 165av Tanger 1er etage apt 3
nador، 62000، Nador maroc

H.T IMMOBILIER SARL شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي احالد 
م م6ن  زنق  105 رقم  و 62000  

ايناض6ر املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
185و1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   20
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 H.T  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER SARL
منعش   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
عقاري - ب ع حشراء االرا�سي - تصدلر 

حاستراد.
: حي احالد  عن6ان املقر االجتماعي 
  62000 رقم  و   105 زنق   م م6ن  

ايناض6ر املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
  00   : عز ايدلن  ايس د خلخالي  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
00و    : حسن   مجاهد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
00و    : ت6ري   خلخالي  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايدلن  عز  خلخالي   ايس د 
 62000 براق    ابنعيساتا  عن6انه)ا) 

ايناض6ر  املغرب.
عن6انه)ا)  ايس د مجاهد حسن  
ايناض6ر    62000 م م6ن   احالد  حي 

املغرب.
عن6انه)ا)  ت6ري   ايس دة خلخالي 
ايناض6ر    62000 م م6ن   احالد  حي 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايدلن  عز  خلخالي   ايس د 
 62000 براق    ابنعيساتا  عن6انه)ا) 

ايناض6ر املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 21 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 00و1.

752I

EUREXMA

LOGISTICAMED MAROC
إعالن متعدد ايقرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
  LOGISTICAMED MAROC

»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 
جات ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: زاحي  
شارع ايك6رنيش حزنق  أب6 اي6قت 

إقام  اي خت عمارة F ايطابق 
ايرابع ايدار ايب ضاء - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
7و505 .

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 10 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
ماللي: ت6س ع نشاط ايشرك  بإضاف  

اينشاط ايتالي: حك ل ايشحن ايدحلي
على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 
تح6يل املقر ايتجاري يلشرك   ماللي: 
زنق   زاحي   ايتالي:  ايعن6ان  الى 
ماسن  ح زنق  ب6رب6ني ايطابق األحل 

ايدارايب ضاء  
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

تحدلث اينضام األسا�سي يلشرك 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 1 8286.

Iو75

AKDIM DISTRIBUTION

AKDIM DISTRIBUTION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

AKDIM DISTRIBUTION

 RES BAYTI 06 IMM 9 APP 351

SALA AL  JADIDA ، 11000، سال 

املغرب

AKDIM DISTRIBUTION شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  ب تي 

6 عمارة 9 ايشق  51و سال ا ذدلدة 

- 11000 سال املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

9و9 و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2021 شتنبر   09

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKDIM DISTRIBUTION

ت6زيع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

منت6جات غذائ   حغير ايغذائ  .

تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

سال  51و  ايشق    9 عمارة   6 ب تي 

ا ذدلدة - 11000 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

بلع د:   الت  سع دة  ايس دة 

درهم   100 بق م   حص    1.000

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
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بلع د  الت  سع دة  ايس دة 
ي6فاي6ن    97 رقم  عن6انه)ا) 

ايقن طرة 000 1 ايقن طرة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
بلع د  الت  سع دة  ايس دة 
ي6فاي6ن    97 رقم  عن6انه)ا) 

ايقن طرة 000 1 ايقن طرة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ن6نبر   22 بتاريخ  بسال   االبتدائ   

2021 تحت رقم 1168.
75 I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

ريبراند
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

GLOBAL FINANCE ADVISORS
 MARRAKECH  10AVENUE
 MOHAMED ZERKTOUNI
  GUELIZ MARRAKECH
 10AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ريبراند شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املنطق  
ايصناع   س دي غانم  رقم 208 
مكتب رقم DH7 - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

125725
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   05
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
اإلقتضاء بمختصر تسم تها : ريبراند.

تصم م   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ا ذراف ك حايطباع 

 اينص ح  حاسترات ج   ح اإلتصال
 ايتس6يق ايرقمي

املتحرك   ايرس6م  كبس6الت   
تصم م ا حرك .

املنطق    : عن6ان املقر االجتماعي 
 208 رقم  غانم   س دي  ايصناع   
مراكش   DH7 - 40000 مكتب رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
حص    50   : ايس دة ضحى نجاء 

بق م  100 درهم يلحص  .
50 حص     : ايس دة هدى بنزك6ر 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة ضحى نجاء عن6انه)ا) حي 
املنار رقم  و 0000  مراكش املغرب.
ايس دة هدى بنزك6ر عن6انه)ا) 99 
شارع ب6رك6ن طابق 1 شق  1 ب6رك6ن  

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة ضحى نجاء عن6انه)ا) حي 
املنار رقم  و 0000  مراكش املغرب
ايس دة هدى بنزك6ر عن6انه)ا) 99 
شارع ب6رك6ن طابق 1 شق  1 ب6رك6ن  

20000 ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  بتاريخ  2  بمراكش   ايتجاري  

2022 تحت رقم 6029و1.

755I

FITICOF

GOLD DESIGN
إعالن متعدد ايقرارات

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقام  نب ل  ، 

0000و، فاس املغرب
GOLD DESIGN »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي:  و 

ايطابق ايسفلي برج فاس شارع 
عالل ايفا�سي  - 0000و فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

7و08 .
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 21 فبرالر 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

اإلجتماعي  املقر  تح6يل  رقم  قرار 
ماللي:  على  لنص  ايذي  يلشرك : 
إلى  يلشرك   اإلجتماعي  املقر  تح6يل 
ايفا�سي  عالل  شارع  فاس   برج   15

فاس
ايذي  حصص:  تف6يت  رقم  قرار 
00و حص   تف6يت  لنص على ماللي: 
عماري  ادري�سي  ايس دة  طرف  من 
ماريا  ح 00و حص  من طرف ايس دة 
هاجريفائدة  حسني  مجدحب  ابن 
محمد  حسني  مجدحب  ابن  ايس د 

أمين
ايذي  حصص:  تف6يت  رقم  قرار 
20و حص   تف6يت  لنص على ماللي: 
من طرف  ايس د ابن مجدحب حسني 
ف6ز  ايتدالحي  يلس دة  أمين  محمد 

إلمان
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :7 رقم  بند 
حسني  مجدحب  ابن  ايس د  ماللي:  
محمد أمين:68.000 درهم / ايس دة 

ايتدالحي ف6ز إلمان: 2.000و درهم 
بند رقم 8: ايذي لنص على ماللي: 
محمد  حسني  مجدحب  ابن  ايس د 
أمين: 680 حص  / ايس دة ايتدالحي 

ف6ز إلمان: 20و  حص 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 16/2022وو.
756I

ABDENBIMSAADI

 STE EL MERRASSI TRAVAUX
IMPORT EXPORT

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
قفل ايتصف  

ABDENBIMSAADI
EME ETAGE BD HASSAN IIو 

 N° 188 (AU DESSUS DE CAFE

 SANABIL( ، 23020، BENI
MELLAL MAROC

 STE EL MERRASSI TRAVAUX
IMPORT EXPORT شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : حي بام 
فم ايعنصر تاكزيرت  - 22000 بني 

مالل  املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
9و16.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 10 مارس  املؤرخ في 
 STE EL MERRASSI TRAVAUX
جات  شرك    IMPORT EXPORT
رأسمايها  مبلغ  املحدحدة  املسؤحي   
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
ايعنصر  فم  بام  حي  اإلجتماعي 
تاكزيرت  - 22000 بني مالل  املغرب 

نت ج  يقرار ايشريك.
ح عين:

ح  كريم  املرا�سي    ايس د)ة) 
الطاي ا   22000 الطاي ا  عن6انه)ا) 

الطاي ا كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
بتاريخ 10 مارس 2022 حفي حي بام فم 
ايعنصر تاكزيرت  - 22000 بني مالل  

املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   ببني مالل  بتاريخ 02 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 507.
757I

MOUKDIM CONSULTING

كازيت ترانس
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
إغالق فرع تابع يشرك  تجاري  ل6جد 

مقرها االجتماعي باملغرب

MOUKDIM CONSULTING
 BD ZERKTOUNI 3EME  6

 ETAGE APPT 6 46 BD
 ZERKTOUNI 3EME ETAGE

 APPT 6، 20500، CASABLANCA
MAROC

كازيت ترانس »شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة«
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حعن6ان مقرها االجتماعي: مركب 
املهدي زاحي  شارع إم ل زحال ح شارغ 
شاريف ل  - - 00و20  ايدار ايب ضاء 

املغرب.
»إغالق فرع تابع يشرك  تجاري  
ل6جد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

77و97.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 17 ماي 2022 تقرر إغالق 
ترانس  كازيت  يشرك   تابع  فرع 
تسم ته كازيت ترانس حايكائن عن6انه 
إم ل  شارع  زاحي   املهدي  مركب  في 
زحال ح شارغ شاريف ل ايطابق األحل - 

00و20  ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828557.

758I

MATCOMPTA SNC

CHOUCHE D›OR CAR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
CHOUCHE D›OR CAR شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 18 زنق  
بئر أنزران عمارة اي6ردة املحل وو - 

90000 طنج  املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.112555

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 أبريل   29 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) ي6بن   رحيض   
100 حص  اجتماع   من أصل 100 
عبد ايغني  )ة)  ايس د  حص  يفائدة  

املرابط بتاريخ 29 أبريل 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 792 .
759I

اتمان   حداد

 SOCIETE ECOLE EL OUALI
 DE COIFFURE ET LA

BEAUTE E.E.C.B
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

اتمان   حداد
 AV 79 79 شارع محمد ا خامس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلع  ايسراغن 
 SOCIETE ECOLE EL OUALI

 DE COIFFURE ET LA BEAUTE
E.E.C.B  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي املركب 
االقتصادي  رقم  67 ايطابق ايرابع 
ايشق  7 - 000و  قلع  ايسراغن   

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ECOLE EL OUALI
 DE COIFFURE ET LA BEAUTE

. E.E.C.B
مدرس    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ا حالق  ح ايتجم ل.
املركب   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطابق ايرابع   67 رقم   االقتصادي  
قلع  ايسراغن    000و    -  7 ايشق  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 20.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة فت ح  امين عن6انه)ا) حي 
قلع   000و    122 رقم   02 اينخل  

ايسراغن  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة فت ح  امين عن6انه)ا) حي 
قلع   000و    122 رقم   02 اينخل  

ايسراغن   املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بقلع  ايسراغن   بتاريخ 16 
ل6ن 6 2022 تحت رقم 265/2022.

760I

اتمان   حداد

SOCIETE EXPOFARM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

اتمان   حداد
 AV 79 79 شارع محمد ا خامس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلع  ايسراغن 
SOCIETE EXPOFARM شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
االبطال رقم   اكدال ايرباط - 

10080 ايرباط املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
159209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر   22
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE EXPOFARM
تس ير   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

املزارع ايفالح  .
15 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
 - ايرباط  اكدال  رقم    االبطال 

10080 ايرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايزحزي  ايعاطي  عبد  ايس د 
 109 عمارة  بريست ج ا  عن6انه)ا) 
  01 0 ط6باز  مدخل  و0  شق   ا 

مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايزحزي  ايعاطي  عبد  ايس د 
 109 عمارة  بريست ج ا  عن6انه)ا) 
  01 0 ط6باز  مدخل  و0  شق   ا 

مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل   05 بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم و50و12.
761I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

TARHTRANS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
TARHTRANS شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مجمع 
اينخ ل بنال  5 ايدحر ايثاني رقم 

82 طنج  ايباي   - 90000 طنج  
املغرب
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تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

128191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TARHTRANS

اينقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

اي6طني ح ايدحلي يلسلع

ايدحلي  ح  اي6طني  ايبري  اينقل 

يلسلع بصف  عام .

مجمع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

رقم  ايثاني  ايدحر   5 بنال   اينخ ل 

طنج     90000  - ايباي    طنج    82

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 100   : ايتغزحتي  حمزة  ايس د 

حص  بق م  1.000 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د حمزة ايتغزحتي عن6انه)ا) 
اقام  مارك6ني، و شارع أب6 بكر ايرازي 

90000 طنج   املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د حمزة ايتغزحتي عن6انه)ا) 
اقام  مارك6ني، و شارع أب6 بكر ايرازي 

90000 طنج   املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  بتاريخ  1  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 781 25.

762I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

SANDECO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

 CASA CONSULTING

ACCOMPAGNEMENT

و1 شارع أحمد املذاطي إقام  

األيب ايطابق األحل رقم 8 

معاريف ايدارايب ضاء ،  2010، 

ايدارايب ضاء املغرب

SANDECO  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

األمان 7  ايعاي ا املحمدل   - 28810 

املحمدل  املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.18965

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 أبريل   01 املؤرخ في 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

مبلغ     SANDECO ايشريك اي6ح د 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

  7 األمان  تجزئ   اإلجتماعي  مقرها 

ايعاي ا املحمدل   - 28810 املحمدل  

املغرب نت ج  ل : عذز مالي.

تجزئ   ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

األمان 7  ايعاي ا املحمدل   - 28810 

املحمدل  املغرب. 

ح عين:

ايش6يخ  امل6لى   عبد  ايس د)ة) 
  5 رقم    2 اينصر  حي  عن6انه)ا)  ح 

كمصفي  املغرب  املحمدل    28810

)ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ و2 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 0 12.

Iو76

EL MAQHOR ABDELHAK

STE GREEN TISSA SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع ايفداء تجزئ  سميرة تاحنات  
000 و  املغرب تاحنات، 000 و، 

تاحنات املغرب
STE GREEN TISSA SARL شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 

ايريالن  عين معط6ف تيس  تاحنات - 
000 و تاحنات املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
25و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN TISSA SARL
غرض ايشرك  بإلجاز : ايفالح  .

دحار   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايريالن  عين معط6ف تيس  تاحنات - 

000 و تاحنات املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
0 و    : ايعمراني  ادريس  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د عبد ايعالي فراق�سي :  0وو 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
0وو    : ايسيري   محمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ادريس ايعمراني عن6انه)ا) 
عل ان  احالد  ايهاشم    تعارن    دحار 
تيس  تاحنات 000 و تارنات املغرب.

فراق�سي  ايعالي  عبد  ايس د 
و2 زنق  ابن ماج  ايشق   عن6انه)ا) 

فاس  0000و  فاس  ايدكارات   5

املغرب.

عن6انه)ا)  ايس د محمد ايسيري  

مكناس  ايبساتين  حي لي  تجزئ     8

50000 مكناس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ادريس ايعمراني عن6انه)ا) 

عل ان  احالد  ايهاشم    تعارن    دحار 

تيس  تاحنات 000 و تاحنات املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  االبتدائ   بتاحنات  

2022 تحت رقم 20.

76 I

MATCOMPTA SNC

COUCHE D›OR CAR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

COUCHE D›OR CAR  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 18 زنق  

بئر أنزران عمارة اي6ردة محل وو - 

90000 طنج  املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.112555

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تع ين   2022 أبريل   29 املؤرخ في 

ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

املرابط عبد ايغني  كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   26 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 792 .

765I
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MOUKDIM CONSULTING

كازيت ترانس
إعالن متعدد ايقرارات

MOUKDIM CONSULTING

 BD ZERKTOUNI 3EME  6

 ETAGE APPT 6 46 BD

 ZERKTOUNI 3EME ETAGE

 APPT 6، 20500، CASABLANCA

MAROC

كازيت ترانس »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: مركب 

املهدي زاحي  شارع إم ل زحال ح شارغ 

شاريف ل  - 00و20 ايدار ايب ضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

77و97.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 27 ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تحدلث ايقان6ن األسا�سي يلشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تح6يل املقر االجتماعي ا حالي يلشرك  

إم ل  شارع  زاحي   املهدي  ركب  من 

 - زحال ح زنق  شاريدحف ل انترحس6ل 

إلى  املغرب«  ايب صاء  ايدار  00و20 

»مركب املهدي زاحي  شارع إم ل زحال 

 - األحل  ايطابق  شاريدحف ل  زنق   ح 

00و20 ايدار ايب صاء املغرب

بند رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

يلشرك   األسا�سي  ايقان6ن  تحدلث 

مقتض ات  تعدلل  تم  يذيك  حتبعا 

اينظام األسا�سي

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828556.

766I

hhamid001@gmail.com

JANA IMMO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

hhamid001@gmail.com

شارع ايقدس اقام  ام ن  5 احالد 

طايب حي ايعمري  تجزئ  ايسكن 
االن ق عين ايشق ايطابق االحل 

ايشق  2 ، 00وو2، ايب ضاء املغرب

JANA IMMO شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 0و رحال 

املسك ني ايطابق 2 ايرقم 5 - 200وو 

ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1و67 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و2 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 JANA  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.IMMO

منعش   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عقاري.
عن6ان املقر االجتماعي : 0و رحال 

املسك ني ايطابق 2 ايرقم 5 - 200وو 

ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د سع د خل ف  :  00  حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

  00 ايس د عبد ايفتاح خل ف  :  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 200   : تفاحي  فاطم   ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  خل ف   سع د  ايس د 
ط   10 ر   10 ع   2 تجزئ  ايعاي   مج 
00وو2  2 س دي حذاج ت ط مل ل  

ايب ضاء املغرب.
خل ف   ايفتاح  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) س دي م6من تجزئ  ايبرك  
ايب ضاء  و  00وو2  18 رقم  زنق    2

املغرب.
عن6انه)ا)  تفاحي  فاطم   ايس دة 
س دي م6من تجزئ  ايبرك  2 زنق  18 

رقم و  00وو2 ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  خل ف   سع د  ايس د 
ط   10 ر   10 ع   2 تجزئ  ايعاي   مج 
00وو2  2 س دي حذاج ت ط مل ل  

ايب ضاء املغرب
خل ف   ايفتاح  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) س دي م6من تجزئ  ايبرك  
ايب ضاء  و  00وو2  18 رقم  زنق    2

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 15 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و82765.
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AM CONSULTING

MT BTP SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

MT BTP SARL شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 ,زنق  
مرس ايسلطان، ايشق  و،ايطابق 
األحل - 90 20 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و667 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 MT  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BTP SARL
أشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء، منعش عقاري.
26 ,زنق    : عن6ان املقر االجتماعي 
و،ايطابق  ايشق   ايسلطان،  مرس 
األحل - 90 20 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : م6دج6  عزايدلن  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
500 حص     : ايس د محمد ثالث 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د عزايدلن م6دج6 عن6انه)ا) 
فرنسا 00000 ايدار ايب ضاء املغرب.
عن6انه)ا)  ثالث  محمد  ايس د 
تجزئ  ايس6ق ايقدلم ايرقم  5 حد 

ايس6ايم 00000 برش د املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د عزايدلن م6دج6 عن6انه)ا) 
فرنسا 00000 ايدار ايب ضاء املغرب

عن6انه)ا)  ثالث  محمد  ايس د 
تجزئ  ايس6ق ايقدلم ايرقم  5 حد 

ايس6ايم 00000 برش د املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 - بتاريخ  ايب ضاء   بايدار  ايتجاري  

تحت رقم -.

768I

AM CONSULTING

STARZONE SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC
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STARZONE SARL شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 ,زنق  
مرس ايسلطان، ايشق  و،ايطابق 
األحل - 90 20 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
27و6 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STARZONE SARL
: ب ع امل6اد  غرض ايشرك  بإلجاز 

ايغدائ   مطعم .
26 ,زنق    : عن6ان املقر االجتماعي 
و،ايطابق  ايشق   ايسلطان،  مرس 
األحل - 90 20 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عبدايرح م م ل6دي :  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : يعم6ق  ل6سف  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
م ل6دي  عبدايرح م  ايس د 
عن6انه)ا) تجزئ  اينصر زنق  22 رقم 
2و عين ايشق 70 20 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
يعم6ق عن6انه)ا)  ايس د ل6سف 
اقام  تسن م عمارة ب شق  12 طابق 
 20 70 شارع ح فا عين ايشق     و 

ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
م ل6دي  عبدايرح م  ايس د 
عن6انه)ا) تجزئ  اينصر زنق  22 رقم 
2و عين ايشق 70 20 ايدار ايب ضاء 

املغرب

يعم6ق عن6انه)ا)  ايس د ل6سف 
اقام  تسن م عمارة ب شق  12 طابق 
 20 70 شارع ح فا عين ايشق     و 

ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 - بتاريخ  ايب ضاء   بايدار  ايتجاري  

تحت رقم -.
769I

AM CONSULTING

ABY FOOD SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

ABY FOOD SARL شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 ,زنق  
مرس ايسلطان، ايشق  و،ايطابق 
األحل - 90 20 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
25و6 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 ABY  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOOD SARL
: ب ع امل6اد  غرض ايشرك  بإلجاز 

ايغدائ   مطعم .
26 ,زنق    : عن6ان املقر االجتماعي 
و،ايطابق  ايشق   ايسلطان،  مرس 
األحل - 90 20 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عبدايرح م م ل6دي :  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 500   : يعم6ق  ل6سف  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

م ل6دي  عبدايرح م  ايس د 
عن6انه)ا) تجزئ  اينصر زنق  22 رقم 
2و عين ايشق 70 20 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
يعم6ق عن6انه)ا)  ايس د ل6سف 
اقام  تسن م عمارة ب شق  12 طابق 
 20 70 ايشق  عين  ح فا  شارع  و 

ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
م ل6دي  عبدايرح م  ايس د 
عن6انه)ا) تجزئ  اينصر زنق  22 رقم 
2و عين ايشق 70 20 ايدار ايب ضاء 

املغرب
يعم6ق عن6انه)ا)  ايس د ل6سف 
اقام  تسن م عمارة ب شق  12 طابق 
 20 70 ايشق  عين  ح فا  شارع  و 

ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 - بتاريخ  ايب ضاء   بايدار  ايتجاري  

تحت رقم -.

770I

AM CONSULTING

 NOUVELLE TECHNOLOGIE
DE BATIMENT

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

رفع رأسمال ايشرك 

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

 NOUVELLE TECHNOLOGIE DE
BATIMENT  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  201، 
زنق  ايزبير بن ايع6ام، ايصخ6ر 

ايس6داء، - 20290 ايدار ايب ضاء 
املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و9وو18.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2021 دجنبر  1و  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
»00.000  درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
دل6ن  مع  مقاص   إجراء    : طريق 
ايشرك  املحددة املقدار ح املستحق .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و 8277.
771I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE VIGNOBLE RAS EL
OUED SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع ايفداء تجزئ  سميرة تاحنات  
000 و  املغرب تاحنات، 000 و، 

تاحنات املغرب
 STE VIGNOBLE RAS EL OUED

SARL شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 
ايريالن  عين معط6ف تيس  تاحنات - 

000 و تاحنات املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و211
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   09
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
.VIGNOBLE RAS EL OUED SARL
غرض ايشرك  بإلجاز : ايفالح .

دحار   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايريالن  عين معط6ف تيس  تاحنات - 

000 و تاحنات املغرب.
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أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

  00   : فراق�سي  خل ل  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د عبد ايعالي فراق�سي :  200 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 200   : ايعمراني  ادريس  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

 200   : ايسيري   محمد  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  فراق�سي  خل ل  ايس د 
تيس   املعط6في  عين  ايريالن   دحار 

تاحنات 000 و تاحنات املغرب.
فراق�سي  ايعالي  عبد  ايس د 
و2 زنق  ابن ماج  ايشق   عن6انه)ا) 
فاس  0000و  فاس  ايدكارات   5

املغرب.
ايس د ادريس ايعمراني عن6انه)ا) 
عل ان  احالد  ايهاشم    تعاحن    دحار 
تيس  تاحنات 000 و تاحنات املغرب.

عن6انه)ا)  ايس د محمد ايسيري  
مكناس  ايبساتين  حي لي  تجزئ     8

50000 مكناس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  فراق�سي  خل ل  ايس د 
تيس   املعط6في  عين  ايريالن   دحار 

تاحنات 000 و تاحنات املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  االبتدائ   بتاحنات  

2022 تحت رقم   و.
772I

TH CONSULTING

قصر الحفالت سوس
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

قصر ا حفالت س6س شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

ح عن6ان مقرها االجتماعي شارع 

اإلنب ات - 80020 اكادلر .

تح6يل ايشكل ايقان6ني يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و0و1.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تح6يل   2022 لنالر  املؤرخ في  2 

ايشكل ايقان6ني يلشرك  من »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة« إلى »شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل   18 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم 88و109.

Iو77

TH CONSULTING

قصر الحفالت سوس

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

قصر ا حفالت س6س  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

االنب ات - 80020 أكادر املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و0و1.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تع ين   2022 لنالر  املؤرخ في  2 

ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

املسع6دي فاطم   كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل   18 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم 88و109.

77 I

TH CONSULTING

قصر الحفالت سوس
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

قصر ا حفالت س6س شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
االنب ات  - 80020 أكادلر املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و0و1.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 لنالر  في  2  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) مريم املسع6دي 
أصل  من  اجتماع    حص    1.5 7
)ة)  ايس د  يفائدة   حص    1.5 7
لنالر  بتاريخ  2  املسع6دي  فاطم  

.2022
محمد  م6الي  )ة)  ايس د  تف6يت 
اجتماع    حص   املسع6دي  09.و 
يفائدة   حص   أصل  09.و  من 
فاطم  املسع6دي بتاريخ  )ة)  ايس د 

 2 لنالر 2022.
فضن  ركراكي  )ة)  تف6يت ايس د 
812 حص  اجتماع   من أصل 812 
فاطم   )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

املسع6دي بتاريخ  2 لنالر 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
أبريل   18 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم 88و109.
775I

IBRA MANAGEMENT

TECHNOMETIS-DEV
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05  - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc

TECHNOMETIS-DEV شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي م6الي 
رش د بل6ك 12 رقم 2 ايع 6ن 
ايع 6ن 70000 ايع 6ن املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 21 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHNOMETIS-DEV
خدم    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االستشاراة املعل6مات  .
عن6ان املقر االجتماعي : حي م6الي 
رش د بل6ك 12 رقم 2 ايع 6ن ايع 6ن 

70000 ايع 6ن املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : شالب  اسام   ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 1000  : شالب  اسام   ايس د 

بق م  1.000.000 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  شالب  اسام   ايس د  
 12 02 حي م6الي ايرش د بل6ك  رقم 

ايع 6ن 70000 ايع 6ن املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  شالب  اسام   ايس د  
 12 02 حي م6الي ايرش د بل6ك  رقم 

ايع 6ن 70000 ايع 6ن املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1790/2022.

776I
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SOCIETE  JADE LOCA  

STE L.AMODA PRODUCT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

SOCIETE  L.AMODA PRODUCT

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC

 STE L.AMODA PRODUCT

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي محل 1 
رقم 98 تجزئ  املنزه جنان اي6رد - 

0000و فاس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

011و7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   09

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L.AMODA PRODUCT

صنع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

األحذل  

ايتصدلر ح اإٍلستيراد

أعمال مختلف .

 1 محل   : عن6ان املقر االجتماعي 
 - اي6رد  جنان  املنزه  تجزئ    98 رقم 

0000و فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د أنس فريد :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

أحالد  ايس د أنس فريد عن6انه)ا) 

0000و  ايط ب ايعل ا أحالد ايط ب  

فاس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

أحالد  ايس د أنس فريد عن6انه)ا) 

0000و  ايط ب ايعل ا أحالد ايط ب  

فاس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 22وو.

777I

ERRIFAI MOHAMMED

H.B COIN D›OR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

ERRIFAI MOHAMMED

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 APPT N°10 RUE SIOUL HAY

 OUAFAE 2 ROUTE SEFROU ،

0000و، فاس املغرب

H.B COIN D›OR شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم  60 

حي جدلد زحاغ  ايعل ا - 0000و 

فاس املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.5 207

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ل6ن 6   01 املؤرخ في 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

  H.B COIN D’OR ايشريك اي6ح د 

درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 

رقم  60  اإلجتماعي  حعن6ان مقرها 

حي جدلد زحاغ  ايعل ا - 0000و فاس 

املغرب نت ج  ل : االزم  االقتصادل  

ح ارتفاع االثمن  ايباهض يلسلع.

ح حدد مقر ايتصف   ب رقم  60 

0000و   - ايعل ا  زحاغ   جدلد  حي 

فاس املغرب. 

ح عين:
بنيس  هشام   محمد  ايس د)ة) 
شارع  داححد  زنق    16 عن6انه)ا)  ح 
فاس املغرب  0000و  امللكي  ا ذيش 

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و2  بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2711.
778I

FIDUCIAIRE MOLIFID

DEPANNAGE MAKDAD
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
DEPANNAGE MAKDAD شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

املغرب ا ذدلد رقم 2096ا - 92000 
ايعرائش املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و692

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEPANNAGE MAKDAD
اغاث    •  : بإلجاز  ايشرك   غرض 
أح  م كان ك ا  املعطل   املركبات 

ايناجم  عن ح6ادث ايسير.
صباغ   ح  ايس ارات  م كان ك   •

ه اكل املركبات 

االستغالل,  ايتس ير,  اإلنشاء,    •
األص6ل  ايشراء,  ذم ع  ايكراء, 

ايتجاري 
حعم6ما جم ع ايعمل ات ايتجاري , 
غير  أح  ايعقاري ,  املاي  ,  ايصناع  , 
مباشرة  قه  عال  يها  ايتي  ايعقاري  
باألهداف أعاله ح ايتي بإمكانها تط6ير 
أهداف ايشرك , ح كذيك كل مساهم  
مباشرة أح غير مباشرة تحت أي صف  
في ايشركات ايتي يها أهداف مماثل ..

تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
املغرب ا ذدلد رقم 2096ا - 92000 

ايعرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د محمد مقداد :  180 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د ادريس مقداد :  180 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د صا ح مقداد :  180 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د م ل6د مقداد :  180 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
و9 حص   ايس دة لامن  مقداد :  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة عائش  مقداد :  و9 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة حسناء مقداد :   9 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  مقداد  محمد  ايس د 
رقم 100 ايط6 رادل6 92000 ايعرائش 

املغرب.
عن6انه)ا)  مقداد  ادريس  ايس د 
تجزئ  املنظر ا ذم ل رقم 529 ق ادة 
م6الي ب6سلهام  00و 1 س6ق االبعاء 

ايغرب املغرب.
عن6انه)ا)  مقداد  صا ح  ايس د 
 2096 رقم  ا ذدلد  املغرب  تجزئ  

92000 ايعرائش املغرب.
عن6انه)ا)  مقداد  م ل6د  ايس د 
188 تجزئ  ايسالم 92000 ايعرائش 

املغرب.
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عن6انه)ا)  مقداد  لامن   ايس دة 
ا ذدلد  املغرب  تجزئ    576 رقم 

 92000 رقم01  االحل  ايطابق 

ايعرائش املغرب.

ايس دة عائش  مقداد عن6انه)ا) 

فرنسا 92500 رحيل مامليزحن فرنسا.

مقداد عن6انه)ا)  ايس دة حسناء 
ا ذدلد  املغرب  تجزئ    576 رقم 

92000 ايعرائش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  مقداد  لامن   ايس دة 
ا ذدلد  املغرب  تجزئ    576 رقم 

 92000 رقم01  االحل  ايطابق 

ايعرائش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايعرائش  بتاريخ 21 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 675.

779I

FIGET SARL

AAOUIN AFFAIRECOM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

AAOUIN AFFAIRECOM شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع حي 

ب6زغالل مض ق - 000و9 تط6ان 

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

17291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن  مارس  201   11

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AAOUIN AFFAIRECOM
إدارة   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايساندلك - االلجار.
عن6ان املقر االجتماعي : شارع حي 
تط6ان  000و9   - مض ق  ب6زغالل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
 100   : أع6ين  امحمد  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  أع6ين  امحمد  ايس د 
 05 رقم  ايطرانكات  األمين  إقام  

ايفن دق 100و9 ايفن دق املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  أع6ين  امحمد  ايس د 
 05 رقم  ايطرانكات  األمين  إقام  

ايفن دق 100و9 ايفن دق املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
مارس   25 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

 201 تحت رقم 2898و.
780I

Miss Caprice Fashion

Miss Caprice Fashion
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

Miss Caprice Fashion
ايدحر األر�سي تجزئ  رياض حيد 

مطاع قطاع 1 رقم 26و ، 10160 ، 
تمارة املغرب

ميس كابريش فاشن
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايدحر 
األر�سي تجزئ  رياض حيد مطاع 
قطاع 1 رقم 26و ، 10160

، تمارة املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
6567و1

في  1  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشرك   املحدحدة.تسم    املسؤحي   
بمختصر  اإلقتضاء  عند  متب6ع  

Miss Caprice Fashion : تسم تها
شركات   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايب ع بايتجزئ   في املتاجر املتخصص 
دحر  االجتماعي  املقر  عن6ان   ,   
األر�سي تجزئ  رياض حيد مطاع قطاع 

1 رقم 26و ، 10160 
 تمارة املغرب

أجلها  من  تأسست  ايتي  .املدة 
رأسمال  مبلغ  سن    99  : ايشرك  
مقسم  درهم،   100.000 ايشرك : 

كايتالي 
 : ابتسام   بنحدحا  الت  ايس دة 
500 حص  بق م  100 درهم يلحص  
حص    500 ايباز:  جمال  ايس د 

بق م  100 درهم يلحص  
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء 
ابتسام   بنحدحا   الت  ايس دة 
ايعذ ب   ا حدئق  إقامتها  عن6انه 
ايرقم 18 ايصخيرات ايشاطئ املغرب 
عن6انه20   ايباز  جمال  ايس د 
شق   ايدلن  تاج  ج اللي  بن  شارع 
ايدار ايب ضاء  70و20  16 معاريف أ 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه20   ايباز  جمال  ايس د 
شق   ايدلن  تاج  ج اللي  بن  شارع 
ايدار ايب ضاء  70و20  16 معاريف أ 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  بتمارة  االبتدائ   

2022 تحت رقم 1و12

781I

EVOLUTION CONSEIL

OMAYA CALL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

EVOLUTION CONSEIL

 N2 IMM EL MASSOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OMAYA CALL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 02 

ايعمارة املسع6دي شاريع م6ريطان ا 

جليز مراكش 0000  مراكش املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

126677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و2 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMAYA CALL

مركز   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

اتصال.
 02 رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 

ايعمارة املسع6دي شاريع م6ريطان ا 

جليز مراكش 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حص    500   : عباد  ال   ايس دة 

بق م  100 درهم يلحص  .

ايس دة ام م  بالدح :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة ال  عباد عن6انه)ا) عمارة 

 1  ايشق  212 اكدال  اس ل ماكش 

0000  مراكش املغرب.
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عن6انه)ا)  بالدح   ام م   ايس دة 

 09 اقام  نرجس عمارة اش ايشق  

0000  مراكش  شارع عالل ايفا�سي  

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة ال  عباد عن6انه)ا) عمارة 

 1  ايشق  212 اكدال  اس ل ماكش 

0000  مراكش املغرب

عن6انه)ا)  بالدح   ام م   ايس دة 

 09 اقام  نرجس عمارة اش ايشق  

0000  مراكش  شارع عالل ايفا�سي  

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم وو70و1.

782I

HADDAD CONSULTING

 PRISMA FACILITY
MANAGEMENT

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

HADDAD CONSULTING

 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

 PRISMA FACILITY

MANAGEMENT  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  ابن 

منير، إقام  ايزرقاء، ايطابق 1، 
رقم 2، املعاريف،  - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

 87617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2021 لنالر   02

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

متب6ع   ايشرك   تسم   
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 PRISMA FACILITY  : تسم تها 

. MANAGEMENT
اعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االنشائات.
: زنق  ابن  عن6ان املقر االجتماعي 
1، رقم  منير، إقام  ايزرقاء، ايطابق 
2، املعاريف،  - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
700 حص     : ايس د بداز لاسين 

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة لاسين ك6ثر :  00و حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  لاسين  بداز  ايس د 
شارع   5 ب  و2  اقام  انفا بالص ش 
الك6رنيش عين ايدلاب 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
عن6انه)ا)  ك6ثر  لاسين  ايس دة 
 12 شق   ا ذ6هرة ط2  اقام    108
زنق  اب6 اي6قت ب6رك6ن 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  لاسين  بداز  ايس د 
شارع   5 ب  و2  اقام  انفا بالص ش 
الك6رنيش عين ايدلاب 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 01 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

فبرالر 2021 تحت رقم -.
Iو78

BEN.COMPTA

 STE ELHORE MOHAMMED
TRAVAUX

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

رفع رأسمال ايشرك 

BEN.COMPTA

شارع ايدرف6في عمارة اإلتحاد 
ايسكن   ايطابق ايثاني رقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ، حجدة
 STE ELHORE MOHAMMED
TRAVAUX شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع عمار 
بن لاسر عمارة ايفالقي ايطابق ايثني 

رقم 6 - 60000 حجدة املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.278 5

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 ل6ن 6  في  1  املؤرخ 
بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
أي  درهم«   10.000.000« قدره 
إلى  درهم«   10.000.000« من 
طريق  عن  درهم«   20.000.000«
ايشرك   دل6ن  مع  مقاص   إجراء    :

املحددة املقدار ح املستحق .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 1880.
78 I

AMDE

ANTROPY
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

AMDE
تقاطع زنق  سم   حشارع عبد 

امل6من ، 20000، ايدار ايب ضاء 
املغرب

ANTROPY شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنق  م6زار حشارع انفا،إقام  ي6ب6تي 
بارادي،ايطابق 07، ايدارايب ظاء - 

20000 ايدارايب ظاء املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

75و  5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و1 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANTROPY

استيراد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حتصدلر، استشارات اداري .

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
زنق  م6زار حشارع انفا،إقام  ي6ب6تي 

 - ايدارايب ظاء   ،07 بارادي،ايطابق 

20000 ايدارايب ظاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

  0.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

  ND ENGINEERING : ايشرك  

200 حص  بق م  100 درهم يلحص  

  HURRICANE INVEST : .ايشرك  

200 حص  بق م  100 درهم يلحص  

حايعائل    ايشخص    األسماء   -.

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 ND ENGINEERING ايشرك  

زنق  م6زار حشارع  تقاطع  عن6انه)ا) 

بارادي،ايطابق  ي6ب6تي  انفا،إقام  

 20000 ايدارايب ظاء   ،07

ايدارايب ظاء املغرب.

 HURRICANE INVEST ايشرك  

زنق  م6زار حشارع  تقاطع  عن6انه)ا) 

بارادي،ايطابق  ي6ب6تي  انفا،إقام  

 20000 ايدارايب ظاء   ،07

ايدارايب ظاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

 DRONIOU NICOLAS ايس د 

فرنسا   20000 فرنسا  عن6انه)ا) 

فرنسا

 GUILLON ADRIEN ايس د 

فرنسا  عن6انه)ا)   PIERRE JOSEPH

20000 فرنسا فرنسا

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 26 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 9و8252.

785I
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FIDUCIAIRE NOUACEUR

MM HANDASSA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE NOUACEUR
LOT EL MADINA 1 N 81-و8 
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
MM HANDASSA شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم و1 

شارع محمد ا خامس ايطابق ايثايث 
يسار تجزئ  اييسر 26100 برش د  

برش د 26100 برش د املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
16729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 MM  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANDASSA
مكتب   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

دراسات .
و1  رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 
شارع محمد ا خامس ايطابق ايثايث 
برش د    26100 اييسر  تجزئ   يسار 

برش د 26100 برش د املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايسان    م6ل  محمد  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايسان    م6ل  محمد  ايس د 

/162 رقم  املسيرة  تجزئ   عن6انه)ا) 

  26200 ايدرحة   1 1 شق   ايطابق  ا5 

ايدرحة املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايسان    م6ل  محمد  ايس د 

/162 رقم  املسيرة  تجزئ   عن6انه)ا) 

  26200 ايدرحة   1 1 شق   ايطابق  ا5 

ايدرحة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  االبتدائ   ببرش د  

2022 تحت رقم  61.

786I

fhm conseil sarl

مسحوتي ديزاين
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حل شرك 

fhm conseil sarl

 rue el yemen rsd la cote 10

 10 rue el yemen rsd la cote،

90000، tanger maroc

مسح6تي دلزالن شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 97 شارع 

إشبل    - 000و9 تط6ان املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

069و1.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

2016 تقرر حل  28 دجنبر  املؤرخ في 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

دلزالن   مسح6تي  اي6ح د  ايشريك 

مبلغ رأسمايها 10.000 درهم حعن6ان 

إشبل     شارع   97 اإلجتماعي  مقرها 

 : تط6ان املغرب نت ج  ل  000و9   -

ضعف املردحدل  .

ح حدد مقر ايتصف   ب 97 شارع 

إشبل    - 000و9 تط6ان املغرب. 

ح عين:

ايسح6ت  محمد    ايس د)ة) 

إقام   ا ذ6الن  شارع  عن6انه)ا)  ح 

000و9    19 رقم  ايفردحس طابق   

تط6ان املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

لنالر  و2  بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2017 تحت رقم 782086.

787I

ائتمان   ل6سف ايبشاري مرتين

ABOUSSEMDAI

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تع ين مسير جدلد يلشرك 

ائتمان   ل6سف ايبشاري مرتين

شارع ا حسن ايثاني عمارة يت6ي ب 

ايطبق األحل رقم و ايعرائش ، 

92000، ايعرائش املغرب

ABOUSSEMDAI  شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

املغرب ا ذدلد رقم 5 7 - 92000 

ايعرائش املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و8 5.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تع ين   2022 ل6ن 6   15 املؤرخ في 

مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) افردن 

خدلج   كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايعرائش  بتاريخ 22 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 681.

788I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

AGRI SAKI

إعالن متعدد ايقرارات

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc

AGRI SAKI »شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة جات ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 82 

ايطابق ايسفلي تجزئ  ايصن6بر - 

000 2 ا ذدلدة املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.15805

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 16 ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تف6يت ايس د مبارك ايساكي  20000 

حص  يفائدة ايس د ا حسين ايساكي 

بق م  2000.000 درهم.

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تغ ير ايشكل ايقان6ني من شرك  جات 

الى شرك  جات  املسؤحي   املحدحدة 

ايشريك  جات  املحدحدة  املسؤحي   

اي6ح د

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 

ا حسين  االجماي    حص   ايق م  

ايساكي 000.000  درهم

بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 

  000.000 في  محدد  ايرأسمال 

حص     0.000 من  لتك6ن  ح  درهم 

بق م  100درهم يكل حص  يلشريك 

اي6ح د ايس د ا حسين ايساكي

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   با ذدلدة  بتاريخ  1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 8و279.

789I
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HADDAD CONSULTING

 PRISMA FACILITY
MANAGEMENT
إعالن متعدد ايقرارات

HADDAD CONSULTING
 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

 PRISMA FACILITY
MANAGEMENT  »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: زنق  ابن 
منير، إقام  ايزرقاء، ايطابق 1، 

رقم 2، املعاريف،  - 20000 ايدار 
ايب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

. 87617
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في  2 ماي 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
00و حص  اجتماع    تف6يت  ماللي: 
ممل6ك  يلس دة لاسين ك6ثر يفائدة 

ايس د بداز لاسين
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
تبعا يعمل   تف6يت ا حصص حح ث 
اصبحت  االجتماع    ا حصص  ان 
تقرر  لاسين  بداز  ايس د  لد  في  كلها 
يلشرك   ايقان6ني  ايشكل  تغ ير 
املسؤحي    محدحدة  شرك   يتصبح 

جات ايشريك اي6ح د
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
رفع ايراسمال االجتماعي يلشرك  من 
درهم   1000000 درهم الى   100000
حص    9000 استصدار  طريق  عن 
درهم   100 اجتماع   ق م  ا حص  
بداز  ايس د  من طرف  نقدا  دفعت 

لاسين
قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

تح ين اينظام االسا�سي يلشرك 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
شرك    : يلشرك   ايقان6ني  ايشكل 
ايشريك  جات  املسؤحي    محدحدة 

اي6ح د

بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
مساهمته  تبلغ  لاسين  بداز  ايس د 
من  نقدا  محررة  درهم   1000000

طرف ايس د بداز لاسين
بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 
لبلغ  يلشرك   االجتماعي  ايراسمال 
1000000 مقسم  الى 10000 حص  
اي6احدة  ا حص   ق م   اجتماع    
من  كلها  ممل6ك   درهم   100 تبلغ 

طرف ايس د بداز لاسين
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 02 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 6 8662.
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FNMCOMPTA

SAAD ABBOUDI
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
SAAD ABBOUDI شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و2 شارع 

أن6ال إقام  فل6ري 11 مكتب 
رقم   م م6زة ايقن طرة. - 020 1 

ايقن طرة  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و6568
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   27
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 SAAD  : اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

.ABBOUDI
نقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
املستخدمين حاينقل اي6طني يلبضائع.
و2 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 

أن6ال إقام  فل6ري 11 مكتب رقم   
م م6زة ايقن طرة. - 020 1 ايقن طرة  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د سعد عب6دي :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : ايس دة مجدحيين  حرحر 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د سعد عب6دي : 500 بق م  

100 درهم.
 500  : مجدحيين  حرحر  ايس د 

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  عب6دي  سعد  ايس د 
ايطابق   5 س  ايب6غاز  دلار  مجمع 
 90000 طنج    - كزنال   و1  رقم  و 

طنج  املغرب.
مجدحيين  حرحر  ايس دة 
تجزئ   ابن خلدحن  اقام   عن6انه)ا) 
طنج    -  27 رقم  اح  بل6ك  ايع 6ن 

90000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  عب6دي  سعد  ايس د 
ايطابق   5 س  ايب6غاز  دلار  مجمع 
 90000 طنج    - كزنال   و1  رقم  و 

طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ  1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 08 2.
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FNMCOMPTA

S.2H.T.I
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

S.2H.T.I شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
م6الي إسماع ل  1 إقام  م6الي 

إسماع ل ايطابق و رقم 9 - طنج  - 
90000 طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
128 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.2H.T.I
حس ط   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
يلبضائع,  حايدحلي  اي6طني  يلنقل 

حاينقل اي6طني حايدحلي يلبضائع..
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
م6الي  إقام   إسماع ل  1  م6الي 
إسماع ل ايطابق و رقم 9 - طنج  - 

90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د  حسين  وذطري :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 1000  : ايس د  حسين  وذطري 

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د  حسين  وذطري 
و5   رقم  اي من  تجزئ   عن6انه)ا) 

املض ق  200و9  املض ق املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د  حسين  وذطري 
و5   رقم  اي من  تجزئ   عن6انه)ا) 

املض ق  200و9  املض ق املغرب
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6216.
792I

tob travaux divers

 NOUH TRAVAUX DIVERS
ET COMMERCE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تف6يت حصص

tob travaux divers
حي حلي ايعهد زنق  ايل م6ن رقم 

ايدار 11 ايع 6ن ايع 6ن، 70000، 
ايع 6ن املغرب

 NOUH TRAVAUX DIVERS
ET COMMERCE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مدلن  

اي6حدة بل6ك س رقم 707  - 70000 
ايع 6ن املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و2857.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   25 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) محمد  ب6سالم  
أصل  من  اجتماع    حص    1.000
1.000 حص  يفائدة  ايس د )ة) عمار 

قدحري بتاريخ 25 أبريل 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6  و2  بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1879/2022.
Iو79

STE FURAMIC SARL

 STE SPECIALITE INFRA
 RESEAU TELECOM SARL

A/U
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

STE FURAMIC SARL
زاحي  شارع ايفت6اكي حابن ا خط ب 
عمارة مختاري ايطابق 6 رقم ايشق  

و ، 60000، حجدة املغرب

 STE SPECIALITE INFRA RESEAU
TELECOM SARL A/U شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد ا خامس اقام  صفاء ايطابق 
  رقم 9 - 60000 حجدة املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و2و1و.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي   12 في  املؤرخ 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
 STE SPECIALITE اي6ح د  ايشريك 
 INFRA RESEAU TELECOM SARL
درهم   50.000 مبلغ رأسمايها    A/U
شارع  اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 
محمد ا خامس اقام  صفاء ايطابق 
املغرب  حجدة   60000  -  9 رقم    
كثرة املنافس  قل  امل6ارد   : نت ج  ل 

املاي   االزم  االقتصادل  ......
شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
محمد ا خامس اقام  صفاء ايطابق 

  رقم 9 - 60000 حجدة املغرب . 
ح عين:

ح  بلعرش   كريم   ايس د)ة) 
باريس  20وو9  فرنسا  عن6انه)ا) 

فرنسا كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  بتاريخ  2  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 1و7.
79 I

STE FURAMIC SARL

 STE ASSURANCE FARAJI
SARL A/U

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

STE FURAMIC SARL
زاحي  شارع ايفت6اكي حابن ا خط ب 
عمارة مختاري ايطابق 6 رقم ايشق  

و ، 60000، حجدة املغرب

 STE ASSURANCE FARAJI SARL
A/U  شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10 زنق  

بركان  - 60000 حجدة املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
59و25.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تح6يل   تم    2022 ماي   25 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
حجدة   60000  - بركان   زنق    10«
ايفت6اكي  شارع  »زاحي   إلى  املغرب« 
حزنق  مل ل   رقم 18 - 60000 حجدة  

املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 892.

795I

STE FURAMIC SARL

 STE JUMP IN TO THE
FUTURE SARL

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

STE FURAMIC SARL
زاحي  شارع ايفت6اكي حابن ا خط ب 
عمارة مختاري ايطابق 6 رقم ايشق  

و ، 60000، حجدة املغرب
 STE JUMP IN TO THE FUTURE

SARL  شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10 زنق  
س  تجزئ  ايسالم  27 - 60000 

حجدة املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و957و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  و1 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JUMP IN TO THE FUTURE SARL

تقدلم   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ا خدمات )ايبحث عن مكافأة اخت ار 

امل6ظفين  )م داني - مكتب - مب عات) 

ايتنسيب ا خارجي.

زنق    10  : عن6ان املقر االجتماعي 

 60000  -  27 ايسالم   تجزئ   س  

حجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

600 حص     : ايس دة عرابي فرح 

بق م  100 درهم يلحص  .

 LEIJTEN MONIQUE ايس دة 

  ADRIANA CATHARINA  MARIA

درهم   100 بق م   حص    :  200

يلحص  .

ايس د عرابي فتحي  :  200 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  فرح  عرابي  ايس دة 

 18 رقم  تجزئ  ايسالم  زنق  اي6فاء 

60000 حجدة املغرب.

 LEIJTEN MONIQUE ايس دة 

  ADRIANA CATHARINA  MARIA

ه6الندا    00000 ه6الندا  عن6انه)ا) 

ه6الندا .

عن6انه)ا)  فتحي   عرابي  ايس د 

بلذ كا  0و29 براسشات  بلذ كا .

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  فرح  عرابي  ايس دة 

 18 رقم  تجزئ  ايسالم  زنق  اي6فاء 

60000 حجدة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 912.

796I
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STE FURAMIC SARL

STE SOFIEX SARL A/U
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

STE FURAMIC SARL
زاحي  شارع ايفت6اكي حابن ا خط ب 
عمارة مختاري ايطابق 6 رقم ايشق  

و ، 60000، حجدة املغرب
STE SOFIEX SARL A/U  شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 15 عمارة 
يعلج زنق  بني مرين ايطابق 2  - 

60000 حجدة املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
9567و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOFIEX SARL A/U
تصن ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
هندس    / ايصناع    املنتجات 
حايدعم  ايتدريب   - اآللي  ا حاسب 
يلشركات - تجارة  أجهزة ايكمب 6تر / 

ب ع األدحات ايصغيرة حامل6اد ا خام..
عن6ان املقر االجتماعي : 15 عمارة 
 -   2 ايطابق  مرين  بني  زنق   يعلج 

60000 حجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايدلن:   صالح  بنعائش   ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايدلن   صالح  بنعائش   ايس د 
املذد  زنق   االنديس  حي  عن6انه)ا) 

رقم 5  60000 حجدة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايدلن   صالح  بنعائش   ايس د 
املذد  زنق   االنديس  حي  عن6انه)ا) 

رقم 5  60000 حجدة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 900.
797I

L EXPERT DE GESTION

  ITALIAN  FOOD CONCEPT
SARL.AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  ITALIAN  FOOD CONCEPT
SARL.AU شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
م6الي عبد هللا ايت6ف ق إقام  
ايسفير شق  رقم  2 ايطابق 
ا خامس ايسمالي   مراكش. - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   20
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

  ITALIAN  FOOD CONCEPT

.SARL.AU

-مقهى   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ح  ا حل ب    املشرحبات  الستهالك 

املشرحبات ايغير كح6ي  .

-مطعم -سناك.

املنشآت  يتس ير  -مقاحل 

ايس اح  ..

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

م6الي عبد هللا ايت6ف ق إقام  ايسفير 

ا خامس  ايطابق  رقم  2  شق  

ايسمالي   مراكش. - 0000  مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 FOOD CONCEPT ايشرك  

بق م   حص    FACTORY :  1.000

100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 FOOD CONCEPT ايشرك  

 Via Giacomo (عن6انه)ا FACTORY

 Leopardi, 7  20100 MILANO

.ITALIE

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

 FANTI MARCO ايس د 

 ITALIE 20100 LUGO عن6انه)ا) 

ITALIE

 ENEA GAGGINO ايس د 

 ITALIE 20100 عن6انه)ا) 

ALESSANDRIA ITALIE

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 7068و1.

798I

AMGHAR MOHAMED

EUROTUIL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

EUROTUIL  شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي جماع  
آلت ايسبع إلم6زار كندر - 1000و  

إلم6زار كندر  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

721و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   10
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EUROTUIL
أشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ايبناء ح مختلف  ب ع ح ايشراء مف6ض 

تجاري ايتسدلر ح ايإلستراد.
جماع    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
1000و    - إلم6زار كندر  آلت ايسبع 

إلم6زار كندر  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د   مشه6ر علي :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : طارق  مشه6ر   ايس د  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  علي  مشه6ر  ايس د   
1000و    جماع  آلت ايسبع   ذرحف 

إلم6زار كندر  املغرب.
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طارق عن6انه)ا)  مشه6ر   ايس د  
آلت  جماع   امحمد  عب6  آلت  دحار 
إلم6زار  1000و    ايسبع   ذرحف 

كندر  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  علي  مشه6ر  ايس د   
1000و    جماع  آلت ايسبع   ذرحف 

إلم6زار كندر  املغرب
طارق عن6انه)ا)  مشه6ر   ايس د  
آلت  جماع   امحمد  عب6  آلت  دحار 
إلم6زار  1000و    ايسبع   ذرحف 

كندر  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  بتاريخ  2  بصفرح   االبتدائ   

2022 تحت رقم  0و.

799I

م6ن ت د

OJOS DE AGUILA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

م6ن ت د
شارع ا ذ6الن حي ايفان6س رقم 12 
ايطابق االر�سي مكتب رقم 2 تط6ان 

، 000و9، تط6ان املغرب
OJOS DE AGUILA شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي غراب6 
ب6جراح رقم 26 تط6ان. - 000و9 

تط6ان املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1781و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   01
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 OJOS  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.DE AGUILA
غرض ايشرك  بإلجاز : ا حراس .

عن6ان املقر االجتماعي : حي غراب6 
000و9   - تط6ان.   26 رقم  ب6جراح 

تط6ان املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايع6ني  ن6صير  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايع6ني  ن6صير  ايس د 
شارع حاد ايدجل  زنق  1 اقام  مرحة 
مرت ل  150و9  مرت ل   25 شق   ط  

املغرب .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايع6ني  ن6صير  ايس د 
شارع حاد ايدجل  زنق  1 اقام  مرحة 
مرت ل  150و9  مرت ل   25 ط   شق  

املغرب 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم 19 1.
800I

LE LEGALISTE

NIDA FOODS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

NIDA FOODS شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 75 

شارع أنفا، زاحي  زنق  كل6س دي 

برحفانس، ايطابق 9، ايشق  ب 8  - 

20000  ايدار ايب ضاء  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

05و7 5

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   19

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 NIDA  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.FOODS

استيراد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حتصدلر

75 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
أنفا، زاحي  زنق  كل6س دي برحفانس، 

  20000  -   8 ايشق  ب   ،9 ايطابق 

ايدار ايب ضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس دة خدلج  ايرسام 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة خدلج  ايرسام عن6انه)ا) 
رقم 92 شارع 2 مارس طابق 2 شق  و 

20000 ايدار ايب ضاء  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة خدلج  ايرسام عن6انه)ا) 
رقم 92 شارع 2 مارس طابق 2 شق  و 

20000 ايدار ايب ضاء  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 57 828.

801I

STE PRESSING LE VILLAGE SARL AU

 STE GLOV HYGIENE SARL
AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

STE GLOV HYGIENE
زنق  مسلم تجزئ  ب6كار ايطابق 
ايثايث شق  رقم  1 باب دكاي  ، 

0000 ، مراكش املغرب
 STE GLOV HYGIENE SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  

مسلم تجزئ  ب6كار ايطابق ايثايث 
شق  رقم  1 باب دكاي   - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOV HYGIENE SARL AU
إبادة   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ا حشرات ح ايتطهيرحايتعق م.
- تنظ ف.

زنق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايثايث  ايطابق  ب6كار  تجزئ   مسلم 
  0000  - باب دكاي    شق  رقم  1 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس دة ه ام ايعمراني 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
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حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس دة ه ام ايعمراني عن6انه)ا) 
راس   22005 املاء  راس  ج6هرة  حي 

املاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة ه ام ايعمراني عن6انه)ا) 
راس   22005 املاء  راس  ج6هرة  حي 

املاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6927و1.

802I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

XP TRAVAUX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنق  مل ل   اقام  اطلس ايطابق 

ايثايث شق  رقم  1 حمري  ، 

50000، مكناس املغرب

XP TRAVAUX شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

 و زنق  5 حي اي6حدة 1 - 50070 

مكناس املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 9805

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2022 ل6ن 6  في  1  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 

»500.000 درهم« أي من »500.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم  2و2.

Iو80

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

CAMINO DISTRIBUTION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنق  مل ل   اقام  اطلس ايطابق 

ايثايث شق  رقم  1 حمري  ، 

50000، مكناس املغرب

  CAMINO DISTRIBUTION

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 2 
زنق  17 رقم 12 ت6الل  - 0 500 

مكناس املغرب .

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 9615

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 ل6ن 6   15 في  املؤرخ 

جات مسؤحي   محدحدة  حل شرك  

 CAMINO اي6ح د  ايشريك  جات 

رأسمايها  مبلغ     DISTRIBUTION

مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
 12 رقم   17 زنق    2 اإلجتماعي شارع 

املغرب   مكناس   500 0  - ت6الل  

نت ج  ل : جائح  ك6رحنا.

شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
 500 0  - ت6الل    12 رقم   17 زنق    2

مكناس املغرب . 

ح عين:

امل6من  ادعبد  محمد   ايس د)ة) 
رقم   17 زنق    2 شارع  عن6انه)ا)  ح 

املغرب  مكناس   500 0 ت6الل    12

كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 85و.

80 I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

RIWAQ EL-ETQAAN
إعالن متعدد ايقرارات

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

زنق  مل ل   اقام  اطلس ايطابق 

ايثايث شق  رقم  1 حمري  ، 

50000، مكناس املغرب

RIWAQ EL-ETQAAN  »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: ايطابق 

األر�سي تجزئ  املنتزه ايشطر 1 بل6ك 

1 رقم 26 مجاط - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.51817

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في و1 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تف6يت جم ع ا حصص )2500) ايتي 

لمتلكها ايس د ساس6ي عبد اي6هاب 

يفائدة ايشريك  ايس د طاهري عل6ي 

ايشريف 

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

ايس د  دمت املسير املستق ل   ابراء 

ساس6ي عبد اي6هاب

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

تع ين ايس د طاهري عل6ي ايشريف 

كمسير حح د يلشرك 

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

على  لنص  ايذي  و1:  رقم  بند 

ماللي: تسير ايشرك  من طرف ايس د 

ا حامل  ايشريف  عل6ي  طاهري 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

UC1225 و

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و2  بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 81و2.

805I

ste el ghazal consulting

 ste AMJ FIDELOI TRAVAUX
DIVERS SARL

إعالن متعدد ايقرارات

ste el ghazal consulting
ايطابق و رقم  6 تجزئ  ايفرح بل6ك 

  ، 000 5، خن فرة املغرب
 ste AMJ FIDELOI TRAVAUX
DIVERS SARL »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: حي 

املسيرة ايسفلى  زنق  26 - 000 5 
خن فرة املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.  19
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 20 ل6ن 6 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

ايبطاق   رقم  تصح ح  رقم  قرار 
ماللي:  على  لنص  ايذي  اي6طن  : 
ايزطن    ايبطاق   رقم  تصح ح 
يلشريك املسير ايس د احماد امزيان 

 VA11861 الى VA 118611 من
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :12 رقم  بند 
ماللي: تسير ايشريك  من طرف ايس د 
امزيان احماد رقم ايبطاق  اي6طن     

   VA11861
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و2 ل6ن 6  بتاريخ  االبتدائ   بخن فرة  

2022 تحت رقم 262.

806I

STE PRESSING LE VILLAGE SARL AU

PRESSING LE VILLAGE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

 STE PRESSING LE VILLAGE
SARL AU

متجرار�سي MGCB 18 شارع محمد 
 K2A ايسادس مراكش ك6يف ستي
مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022)الجريدة الرسمية   12514

PRESSING LE VILLAGE  شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 

52 درب م6الي رش د شق  رقم 7 
ايطابق ايرابع كليز - 0000  مراكش 

املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.121927

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي   19 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
شق   رش د  م6الي  درب   52 »رقم 
  0000  - ايطابق ايرابع كليز   7 رقم 
»متجرار�سي  إلى  املغرب«  مراكش 
ايسادس  محمد  شارع   MGCB 18
K2A مراكش   -  مراكش ك6يف ستي 

0000  مراكش  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6976و1.
807I

nabiq mohammed

WORK FOOD
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
WORK FOOD شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي رياض 
ايسالم رقم 166 - 000و2 بني مالل 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

12857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   16
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 WORK : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.FOOD
مطعم   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

بسعر ثابت / مقهى.
عن6ان املقر االجتماعي : حي رياض 
000و2 بني مالل   -  166 ايسالم رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : عت ق   فدلرك  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د ايفقير سف ان :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة فدلرك عت ق  عن6انه)ا) 
166  000و2  حي رياض ايسالم رقم 

بني مالل املغرب.
عن6انه)ا)  سف ان  ايفقير  ايس د 
166  000و2  حي رياض ايسالم رقم 

بني مالل املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة فدلريك عت ق  عن6انه)ا) 
166  000و2  حي رياض ايسالم رقم 

بني مالل املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   ببني مالل  بتاريخ و2 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 599.
808I

FARAH CONSEILS

OSMAR IMMO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FARAH CONSEILS
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 11

 2éme ETAGE ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OSMAR IMMO شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 2 زنق  

صبري ب6جمع  ايطابق 1 رقم 6 - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

529789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 لنالر   1 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OSMAR IMMO

االنعاش   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايعقاري..
زنق    2  : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 -  6 رقم   1 ايطابق  ب6جمع   صبري 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د احسام   وذ6جي :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د احسام   وذ6جي عن6انه)ا) 

 20150 و9 تجزئ  حمري  كاي ف6رن ا 

ايدار ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د احسام   وذ6جي عن6انه)ا) 

و9 تجزئ  حمري  كاي ف6رن ا  20150 

اتدار ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 26 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

لنالر 2022 تحت رقم  80999.

809I

fiduciaire amaali sarl  ائتمان   امعلي ش.م.م

 BOUZIANI IMPORT
EXPORT

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

 fiduciaire  ائتمان   امعلي ش.م.م
amaali sarl

رقم 1و  ايطابق االحل  شارع االمام 
ايبخاري   الراك ب6اركان اكادلر ، 

0 800، اكادلر املغرب
 BOUZIANI IMPORT EXPORT

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي بل6ك ج 2 
رقم 79 حي تمدلد ايداخل  - 80060 

اكادلر املغرب 
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و5180
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   28
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUZIANI IMPORT EXPORT
: تصدلر ح  غرض ايشرك  بإلجاز 

استيراد.
عن6ان املقر االجتماعي : بل6ك ج 2 
رقم 79 حي تمدلد ايداخل  - 80060 

اكادلر املغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 50.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د ب6زياني عبد ايعزيز :  250 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د ب6زياني بدر  :  250 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايعزيز  عبد  ب6زياني  ايس د 
حي   79 رقم   2 ج  بل6ك  عن6انه)ا) 
اكادلر    80060 ايداخل   تمدلد 

املغرب .
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عن6انه)ا)  بدر  ب6زياني  ايس د 

فرنسا 1000  بل6ا  فرنسا .

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايعزيز  عبد  ب6زياني  ايس د 
حي   79 رقم   2 ج  بل6ك  عن6انه)ا) 

اكادلر    80060 ايداخل   تمدلد 

املغرب 

عن6انه)ا)  بدر   ب6زياني  ايس د 

فرنسا  1000  بل6ا  فرنسا 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  باكادلر   ايتجاري  

2022 تحت رقم 62و110.

810I

ائتمان   ميس 6ن ك6نساي

 MODULART INDUSTRIE    م

BOIS
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

ائتمان   ميس 6ن ك6نساي

9 ، زنق  ي6ريي رحز، عين ايسبع ، 

20590، ايدار ايب ضاء املغرب

 MODULART INDUSTRIE    م

BOIS شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 11 ممر  لي 

س6ج عين ايسبع - 20250  ايب ضاء   

املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري -.

ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 

دجنبر   10 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

ايشرك   رأسمال  رفع  تم   2018

درهم«   6.000.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«    .000.000« من  أي 

طريق  عن  درهم«   10.000.000«

ايشرك   دل6ن  مع  مقاص   إجراء    :

املحددة املقدار ح املستحق .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 71 827.

811I

FLASH ECONOMIE

SABELY
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

قفل ايتصف  

SABELY
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

قفل ايتصف  
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

1191
ICE:001867111000067

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
ح املسذل  ل6ن 6    05 املؤرخ بتاريخ  
با ذدلدة   2022 ل6ن 6   07 بتاريخ 
حسابات  حأعطت   ، امل6افق   تمت 
ايس د  املصفي  جم   إبراء  ايتصف   
أعفاه   ، إلدارته  ايصباغ،  املصطفى 
تصف    إغالق  حأعلن  حاللته  من 

ايشرك 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   با ذدلدة بتاريخ  1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم وو279
812I

FLASH ECONOMIE

INFINE 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

INFINE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
مقرها اإلجتماعي : 17 ساح  

شارل ن ك6ل ايطابق 7 رقم 1 مركز 
األعمال. 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
15و01 

املؤرخ  ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 
تمت   2021 دجنبر  و0  بتاريخ  
ا ختام    ا حسابات  على  امل6افق  
يلتصف   - أفرغ املصفي ايس د بحري 

عبد اي6احد إلدارته حتف6يضه -
أعلن إغالق عمل ات ايتصف     -

اعتباًرا من ل6م ا ذمع املذك6ر.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم 1152 1
Iو81

FLASH ECONOMIE

SOCIETE RAKHA ELITE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

قفل ايتصف  

SOCIETE RAKHA ELITE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

مقرها اإلجتماعي : ايحي اإلداري ، 

مجمع ايشرحق مدخل ب ، ايطابق 2 

، ايشق  و . - خريبك  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

7087

قفل ايتصف  

املؤرخ  ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 

بتاريخ  17 ل6ن 6 2022 تمت

ا حسابات  على  -امل6افق  

ا ختام   يلتصف   ،

-أفرغ املصفي ايس د ختام كمال 

إلدارته حتف6يضه ،

ايتصف    عمل ات  إغالق  -أعلن 

اعتباًرا من ل6م ا ذمع املذك6ر.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 االبتدائ   بخريبك  بتاريخ 

2022 تحت رقم  28

81 I

م6ثق 

نجمة بوسكرة  ش.م.م

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

دل6ان األستاجة كنزة مسفر

 شرك   نجم  ب6سكرة  ش.م.م

تأسيس شرك  محدحدة املسؤحي   

تلقاه  ت6ث قي  عقد  بمقت�سى 

م6ثق   مسفر  كنزة  األستاجة  دل6ان 

بايدار ايب ضاء بتاريخ    19 ح20 ماي 

محدحدة  تأسيس شرك   تم    2022

املسؤحي   مميزاتها كايتالي: 

نجم  ب6سكرة   -ايتسم   شرك   

ش.م.م

-ايهدف:                                                                                                  

- شراء ح بناء جم ع املمتلكات من 

منق6ل ح عقار بغرض استغاليها.    

ايشرك   ممتلكات  -استغالل 

أ  كراء  مباشرة  غير  مباشرة  بصف 

-بناء  االستغالل  طرق  من  غيرها  ح 

بصف  مباشرة أح عن طر ق ايتف6يت 

منشئات.

املعامالت  كل  عام   بصف   ح 

جات  املاي    ح  ايتجاري   ايصناع   

ايعالق  املباشرة أح غير املباشرة ايتي 

لمكنها املساهم  في تط6ير ايشرك .

املقر االجتماعي: مكتب رقم و زنق  

رقم 10 حاد زم ايدار ايب ضاء.

املدة: 99 سن .

حدد  االجتماعي  ايرأسمال   

في.  يلشرك   االجتماعي  ايرأسمال 

100.000درهم مقسم  على ايشكل 

ايتالي:

ايس دة ن6فيس  ايعرا�سي 10.000 

درهم.

ايس د عبد ايسالم اجانا  50.000 

درهم.

ايس دة امال اجانا 10.000  درهم 

.

ايس دة منى اجانا  10.000  درهم. 

 10.000 اجانا  زينب  ايس دة 

درهم.

اجانا  ل6سف  محمد  ايس د 

10.000  درهم.

املذم6ع 100.000 درهم. 

ح1000 حص  اجتماع   من فئ  

100درهم يلحص  على ايشكل ايتالي:

 100 ايعرا�سي  ن6فيس   ايس دة 

درهم.

 500 اجانا  ايسالم  عبد  ايس د 

درهم.

ايس دة امال اجانا 100 درهم. 

ايس دة منى اجانا  100 درهم. 

ايس دة زينب اجانا 100 درهم. 
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 100 ايس د محمد ل6سف اجانا  
درهم.

املذم6ع 1000 درهم.
ملدة  حجيك  ايشرك   تسير  اإلدارة 
عبد  ايس د  غير محدحدة من طرف 

ايسالم اجانا.
ايسن  املاي   تبتدئ من فاتح لنالر 

إلى 1و دجنبر من كل سن . 
تم تق  د ايشرك  باملركز ا ذه6ي 
و1  بتاريخ  ايب ضاء  يلدار  يالستثمار 

ل6ن 6 2022 تحت رقم 75 6 5
815I

AAC AFRIC EXPERTISE

TENOR MANAGEMENT
إعالن متعدد ايقرارات

TENOR MANAGEMENT »شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 22 شارع 
م6الي ل6سف ايطابق ايرابع - 
20220 ايدار ايب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.157571
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 15 أبريل 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  :

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
حص  يفائدة  50و2  تف6يت مجم6ع 
شرك  TENOR GROUP SAباينسب 

ايتاي   :
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
 MOVEO شرك   من  حص   00و2 
TENOR GROUP شرك   يفائدة 
ح50 حص  من ايس د محمد لاسين 
 TENOR شرك   يفائدة  متجن6ش 

GROUP
على  لنص  ايذي  و:  رقم  قرار 
ايعام  بايتالي حسب ا ذمع  ح  ماللي: 
حايس د   MOVEO شرك   تصبح 
غير  متجن6ش  لاسين  محمد 
 TENOR شريكين في راسمال شرك  

MANAGEMENT SARL
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  :
بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تعدلل  ح  االسا�سي  اينظام  تح ين 
املادة 7 من اينظام االسا�سي

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 15 بتاريخ  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827851
816I

CABINET CONSEIL ACHOURI

 LCC PHARMA :
 LABORATOIRE CENTRAL

  DE CONTRÔLE
PHARMACEUTIQUE

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

 LCC PHARMA : LABORATOIRE
  CENTRAL DE CONTRÔLE

PHARMACEUTIQUE شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  182 
جن6ب غرب املنطق  ايصناع   
ايدحر االحل املحمدل  - 28810 

املحمدل  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

0859و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   20
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 LCC  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMA : LABORATOIRE
  CENTRAL DE CONTRÔLE

.PHARMACEUTIQUE
معمل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايتحل ل ايك م ائي حايصناعي.
 182   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايصناع    املنطق   غرب  جن6ب 
 28810  - املحمدل   االحل  ايدحر 

املحمدل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 10   : محمد  ا وذاجي  ايس د  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د سع د جم6ح :  150 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

ايشرك  lc2a :  840 حص  بق م  

100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د  ا وذاجي محمد عن6انه)ا) 

املحمدل    .10 ف ال رقم   02 ايكل ات 

28810 املحمدل  املغرب.

عن6انه)ا)  جم6ح  سع د  ايس د 

املبنى E شق  و شارع محمد ايسادس 

 28810 ،املحمدل   املحمدل  

املحمدل  املغرب.

عمارة  عن6انه)ا)   lc2a ايشرك  

ا ح6ر شارع عبد ايرحمن ايسرغ ني 

املحمدل   و  شق .  ايثايث  ايطابق 

28810 املحمدل  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د  ا وذاجي محمد عن6انه)ا) 

املحمدل    .10 ف ال رقم   02 ايكل ات 

28810 املحمدل  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   باملحمدل   بتاريخ 20 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1208.

817I

CAB ASSISTANCE

 MASSANA TANGER S.A.R.L
AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 MASSANA TANGER S.A.R.L AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي طريق 
ايع6امه اقام   املذد 859 ايطابق 
ايسفلى طنج  - 90000 طنج  

املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و1519.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2021 دجنبر   21 في  املؤرخ 
بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«  »5.000و5  قدره 
»2.580.000 درهم« إلى »115.000.و 
درهم« عن طريق :  إدماج احت اطي أح 
أرباح أح عالحات إصدار في رأس املال.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
لنالر   07 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 9727 2.
818I

HADDAD CONSULTING

FATIHISTIRADE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

HADDAD CONSULTING
 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

FATIHISTIRADE شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي اقام  

ايفتح 217 شارع ابراه م ايرحداني 
ايطابق 1 رقم و املعاريف 20000 

ايدار ايب ضاء املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
99125و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2019 لنالر   29 املؤرخ في 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
رأسمايها  مبلغ    FATIHISTIRADE
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
شارع   217 ايفتح  اقام   اإلجتماعي 
و  رقم   1 ايطابق  ايرحداني  ابراه م 
ايب ضاء  ايدار   20000 املعاريف 
اينشاط  اانعدام   : ل  نت ج   املغرب 

ايتجاري.
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اقام   ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
ايرحداني  ابراه م  شارع   217 ايفتح 
 20000 املعاريف  و  رقم   1 ايطابق 

ايدار ايب ضاء املغرب. 
ح عين:

ح  فت ح  ا حك م   عبد  ايس د)ة) 
عن6انه)ا) حي عمر بن ا خطاب زنق  1 
رقم 65 20000 ايدار ايب ضاء املغرب 

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 26 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

فبرالر 2020 تحت رقم 21و2و7.
819I

CAGECO

HIGH POTENTIAL SEARCH
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

CAGECO
29 شارع محمد ايسادس عمارة ف2 
ايرقم 10 ايدار ايب ضاء ، 20500، 

ايدارايب ضاء املغرب
 HIGH POTENTIAL SEARCH
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي مجم6ع  
ايتقدم ايعمارة 2-17 ايطابق 
2 س دي ايبرن6�سي - 20600 

ايدارايب ضاء  املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و2 8و .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   07 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة)  غ ت  بناني 500 
 1.000 أصل  من  اجتماع    حص  
حص  يفائدة  ايس د )ة) فؤاد   ناجي 

ايدلن بتاريخ 07 أبريل 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 05 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 5و8229.
820I

CAGECO

ATLAS DISTI HUB
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

CAGECO
29 شارع محمد ايسادس عمارة ف2 
ايرقم 10 ايدار ايب ضاء ، 20500، 

ايدارايب ضاء املغرب
ATLAS DISTI HUB  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 

آنفا ايطابق رقم 09 شق  رقم 
91 إقام   ايرب ع آنفا - 50 20 

ايدارايب ضاء  املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
7و927 .

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 أبريل   26 املؤرخ في 
مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) عب6د 

رجاء  كمسير آخر
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 11 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 729و82.
821I

شرك  محاسب  صالم

 VOCATIO TELESERVICES
SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

شرك  محاسب  صالم
شارع ايدرف6في عمارة ايسعادة 
ايطابق ايثايث رقم 6 ، 60000، 

حجدة مغرب
 VOCATIO TELESERVICES SARL
AU شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 15 زنق  
جمال ايدلن األفغاني ايطابق األحل 

رقم و  - 60000 حجدة املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
وو 6و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 21 فبرالر 2022 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
األفغاني  ايدلن  جمال  زنق    15«

ايطابق األحل رقم و  - 60000 حجدة 
رشد ساح   ابن  »زنق   إلى  املغرب« 

 6 ايطابق  املهندسين  عمارة  املار�سي 
رقم و  حجدة املغرب - 60000 حجدة  

املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل   08 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 68 .

822I

ste controle balance sarl

COMPTOIR  AL FADILIA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

COMPTOIR  AL FADILIA شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة ا 10 

متجر 5 تجزئ  ايفاضل   1 مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.52771

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   12 في  املؤرخ 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

مبلغ    COMPTOIR  AL FADILIA
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

مقرها اإلجتماعي عمارة ا 10 متجر 5 

تجزئ  ايفاضل   1 مكناس - 50000 

مكناس املغرب نت ج  ل : املنافس  في 

ايقطاع .

عمارة  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

 1 ايفاضل    تجزئ    5 متجر   10 ا 

مكناس - 50000 مكناس املغرب. 

ح عين:

ح  ايس د)ة) بشيري  عبد ايهادي  
االحل  ايطابق    65 رقم  عن6انه)ا) 

مكناس   50000 اطلس   مرجان 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

ح  محي ايدلن   بشيري   ايس د)ة) 
اطلس   مرجان   65 رقم  عن6انه)ا) 

)ة)  50000 مكناس املغرب كمصفي 

يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ماي   20 بتاريخ  بمكناس   ايتجاري  

2022 تحت رقم  18.

Iو82

Fiduciaire jazouli mohammed

ENINOR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع اب6 بكر ايصدلق فاس، 

0000و، فاس املغرب

ENINOR شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  51  

ل ايطابق األر�سي رقم      تجزئ  

ايزيت6ن 1 ايضحى  0000و فاس 

املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

72999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   19

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
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عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENINOR

أشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

عام .

ل    51   : عن6ان املقر االجتماعي 
ايطابق األر�سي رقم      تجزئ  ايزيت6ن 

1 ايضحى  0000و فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايغرباحي  ايس د عالل 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايغرباحي عن6انه)ا)  ايس د عالل 

االفق  تجزئ   ف  عمارة   12 ايشق  

املرج  0000و فاس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايغرباحي عن6انه)ا)  ايس د عالل 

االفق  تجزئ   ف  عمارة   12 ايشق  

املرج  0000و فاس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم و269.

82 I

املغتي سع دة

شركة الحاج عبد هللا
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

املغتي سع دة

17 زنق  شنك ط شق    ص.ب 

261 ايراشدل  ، 52000، ايراشدل  

املغرب

شرك  ا حاج عبد هللا   شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي قصر 

امس في ايغرف  ايريصاني عماي  

ايرش دل  -  50 52 ايريصاني 

املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5و122.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   05 في  املؤرخ 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
شرك  ا حاج عبد هللا    مبلغ رأسمايها 
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
ايغرف   امس في  قصر  اإلجتماعي 
ايريصاني عماي  ايرش دل  -  50 52 
عدم   : ل  نت ج   املغرب  ايريصاني 

مزاحي  اي  نشاط منذ تاسيسها.
قصر  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
عماي   ايريصاني  ايغرف   امس في 
ايريصاني   52 50   - ايرش دل  

املغرب. 
ح عين:

املذ د   عبد  ايس د)ة) • 
امس في  قصر  عن6انه)ا)  ح  حذ 6ي 
 52 50 ايريصاني عماي  ايرش دل    
)ة)  كمصفي  املغرب  ايريصاني  

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايرش دل   بتاريخ 25 ماي 

2022 تحت رقم 17/2022و.
825I

ف ك6ساج ك6ن�سي

STE AUTO 11 MAROC SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

ت6س ع نشاط ايشرك  

ف ك6ساج ك6ن�سي
 triangle  و شارع الي  أم ن  اقام
d›or ايطابق   مكتب 8  املدلن  
ا ذدلدة فاس، 0000و، فاس 

املغرب
 STE AUTO 11 MAROC SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها االجتماعي رقم 5 ايحي 
ايصناعي اي6فاء مبرحك  55 بنس6دة 

فاس 0000و فاس املغرب.

ت6س ع نشاط ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و7195.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  ايتاي    األنشط   إضاف  

ايشرك  ا حالي :
املطاي   ايصف ح  صناع  

،امل كان ك،اصالح املركبات.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ايتجاري  بفاس  بتاريخ 20 ماي 2022 

تحت رقم 6/022 22.
826I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

LE FARRE IMMO
إعالن متعدد ايقرارات

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

LE FARRE IMMO »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: تجزئ  
ا خير اقام  بدر رقم    - 90000 

طنج  املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
1 و95.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 27 أبريل 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
اي6ح د  ايشريك  اسم  تغ ير  ماللي: 
عن  ايصادر  ا حكم  على  بناء 
بتاريخ  بطنج   االبتدائ    املحكم  
بازاي   ايقا�سي  ح   08/09/2021

االسم ايعائلي ايثاني 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :6 رقم  بند 
اي6ح د  ايشريك  اسم  تغ ير  ماللي: 
ح جيك بازاي  االسم ايعائلي ايثاني ح 

استبدال االسم من : محمد ايلنجري 
ايقنف6د الى محمد ايلنجري.

بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 
تغ ير اسم ايشريك اي6ح د من محمد 
ايلنجري ايقنف6د الى محمد ايلنجري 
على  لنص  ايذي  و1:  رقم  بند 
محمد  من  املسير  اسم  تغ ير  ماللي: 
ايلنجري ايقنف6د الى محمد ايلنجري 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   06 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 72  25.
827I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

MENORCA IMMO
إعالن متعدد ايقرارات

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

MENORCA IMMO »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: تجزئ  
ا خير اقام  بدر رقم   - 90000 

طنج  املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
و8686.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 27 أبريل 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
اي6ح د  ايشريك  اسم  تغ ير  ماللي: 
عن  ايصادر  ا حكم  على  بناء 
بتاريخ  بطنج   االبتدائ    املحكم  
بازاي   ايقا�سي  ح   08/09/2021

االسم ايعائلي ايثاني 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
جيك  ح  اي6ح د  ايشريك  اسم  تغ ير 
بازاي  االسم ايعائلي ايثاني ح استبدال 
ايلنجري  ايلط ف  عبد   : من  االسم 

ايقنف6د الى عبد ايلط ف ايلنجري.
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بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 
تغ ير اسم ايشريك اي6ح د من عبد 
عبد  الى  ايقنف6د  ايلنجري  ايلط ف 

ايلط ف ايلنجري 
على  لنص  ايذي  و1:  رقم  بند 
عبد  من   املسير  اسم  تغ ير  ماللي: 
عبد  الى  ايقنف6د  ايلنجري  ايلط ف 

ايلط ف ايلنجري 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   06 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 71  25.

828I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE NSF MARRAKECH
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE NSF MARRAKECH شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
ج6هر 2 تارك     - 0000  مراكش 

املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
797و8.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2021 غشت   19 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) خايد عبد امل6لى 
00و  حص  اجتماع   من أصل  8و 
حص  يفائدة  ايس د )ة) منصف بن 

خل ف  بتاريخ 19 غشت 2021.
ايدلن  عز  )ة)  ايس د  تف6يت 
من  اجتماع    حص   7و  ب6زغار 
)ة)  ايس د  00و حص  يفائدة   أصل 
19 غشت  منصف بن خل ف  بتاريخ 

.2021
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   09 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 8و66و1.

829I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

LOUVER IMMO
إعالن متعدد ايقرارات

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

LOUVER IMMO »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 

اي6ح د«
حعن6ان مقرها االجتماعي: زاحي  زنق  

ايفن ق ين ح زنق  غاندي ايطابق 
ايثايث رقم 9  - 90000 طنج   

املغرب .
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
9و5و9.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 27 أبريل 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
اي6ح د  ايشريك  اسم  تغ ير  ماللي: 
عن  ايصادر  ا حكم  على  بناء 
بتاريخ  بطنج   االبتدائ    املحكم  
بازاي   ايقا�سي  ح   08/09/2021

االسم ايعائلي ايثاني 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
جيك  ح  اي6ح د  ايشريك  اسم  تغ ير 
بازاي  االسم ايعائلي ايثاني ح استبدال 
االسم من : ا حسن ايلنجري ايقنف6د 

الى ا حسن ايلنجري.
بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 
من  اي6ح د  ايشريك  اسم  تغ ير 
ا حسن  ايلنجري ايقنف6د الى ا حسن  

ايلنجري 
على  لنص  ايذي  و1:  رقم  بند 
تغ ير اسم املسير من  ا حسن   ماللي: 
ا حسن   الى  ايقنف6د  ايلنجري 

ايلنجري.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و0  بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 50  25.
0Iو8

NOVATIS

SARAY IMMO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

NOVATIS
 Jeesr Industries – Lot Al Baraka
 – Rue Al Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

SARAY IMMO شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  شارع 
سم   إقام  شهرزاد و ايطابق 5  
شق  22    - 20000 ايدارايب ضاء 

املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 18 59

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 أبريل   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«    .900.000«
 5.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاص   إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع دل6ن ايشرك  املحددة املقدار ح 

املستحق .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 18 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 522 82.
1Iو8

QUALICIA CONSULTING

HIDAYA PRESTIGE SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

QUALICIA CONSULTING
اقام  أمين ايطابق ايتاني رقم  1 
زنق  طرفال ، م6الي علي ايشريف 

املدلن  ا ذدلدة مكناس. ، 50000، 
مكناس املغرب

 HIDAYA PRESTIGE SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ا حسن ايتاني ايطابق 2 رقم 166 

ا حاجب - 51000 ا حاجب املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
56 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   16
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIDAYA PRESTIGE SARL AU
تأجير   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس ارات بدحن سائق.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 166 رقم   2 ايطابق  ايتاني  ا حسن 

ا حاجب - 51000 ا حاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
1.000 حص     : ايس د عال رضا  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
شارع  عن6انه)ا)  رضا  عال  ايس د 
ا حاجب   18 رقم  امللكي  ا ذيش 

51000 ا حاجب املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
شارع  عن6انه)ا)  رضا  عال  ايس د 
ا حاجب   18 رقم  امللكي  ا ذيش 

51000 ا حاجب  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2219.
2Iو8

اغيز يلحسابات

ARINACEED
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
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تأسيس شرك 

اغيز يلحسابات
27  شق  2 رياض االسماع ل   

شطر ح  مكناس مكناس، 50000، 
مكناس املغرب

ARINACEED شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 96 

شارع انفا. ايطابق ايسابع ، شق  
رقم 71 ، ايدارايب ضاء - و2005  

ايدارايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 5099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   20
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARINACEED
في  تاجر   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مستلزمات املكاتب.
96 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
انفا. ايطابق ايسابع ، شق  رقم 71 ، 
ايدارايب ضاء - و2005  ايدارايب ضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د محمد فؤاد :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  فؤاد  محمد  ايس د 
تجزئ  ايرياض شارع املح ط ايهادي 
فاس  0000و   62 طريق صفرح  رقم 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  فؤاد  محمد  ايس د 
تجزئ  ايرياض شارع املح ط ايهادي 
فاس  0000و   62 طريق صفرح  رقم 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 01 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم  و187.
Iوو8

ELMOLUM امل6ي م

ELMOLUM  املوليم
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ELMOLUM امل6ي م
 QUARTIER BENI SAID N° 86

 TANGER Quartier Aharrariene
 bir chifa، 90000، TANGER

MAROC
ELMOLUM  امل6ي م شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
 Quartier حعن6ان مقرها اإلجتماعي

 Aharrariene bir chifa Tanger
Tanger 90000 املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
6و0 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2021 دجنبر   12
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ELMOLUM  امل6ي م.
غرض ايشرك  بإلجاز :  

Travaux de finition
Travaux de plâtrerie

Travaux de menuiserie
 Travaux de revêtement des

sols et des murs

 Miroiterie de bâtiment,
vitrerie

Travaux de peinture
Autres travaux de finition

االنتهاء من ايعمل
أعمال ايتجص ص

أعمال اينجارة
أعمال تغط   األرض ات حا ذدران

مرآة املبنى ، ايزجاج
أعمال ايدهان

أعمال تشط ب أخرى
 Quartier : عن6ان املقر االجتماعي
 Aharrariene bir chifa Tanger

Tanger 90000 املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  امل6دن  محمد  ايس د 

.00 00 00 00
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)   MOHAMED ايس د 
TANGER 90000 Tanger MAROC
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   10 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 127057.
I و8

FACE FIDUCIAIRE

WAUWTEC.MA
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني ايطابق 

ايثايث رقم 6 ، 0و201، ايدار 
ايب ضاء املغرب

WAUWTEC.MA شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 201 

شارع مصطفي املعاني ط 2 ش 9  - 
0و201 ايدارايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5 6675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WAUWTEC.MA

ماسك   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ح  ،ايتحق قات  ايدراسات  مكتب 

ايبح6ث ،مبرمج ، محلل ، مصمم في 

اإلعالم ات.

 201  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 -   9 2 ش  شارع مصطفي املعاني ط 

0و201 ايدارايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : محمد  ايهرش  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  محمد  ايهرش  ايس د 
ط    ب6كانف ل  زنق    2 رقم 

 20000 ب6رك6ن  اييسرى  ايشق  

ايدارايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  محمد  ايهرش  ايس د 
ط    ب6كانف ل  زنق    2 رقم 

 20000 ب6رك6ن  اييسرى  ايشق  

ايدارايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

بتاريخ  1  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم -.

5Iو8
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UNIVERS GESTION CONSEILS

STE NSF MARRAKECH
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE NSF MARRAKECH شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 
تحت ار�سي رقم 2 تارك  زداغ   
منارة - 0000  مراكش املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
797و8.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 غشت 2021 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
تارك    2 رقم  ار�سي  تحت  »ايطابق 
مراكش    0000  - منارة  زداغ   
تارك    2 »تجزئ  ج6هر  إلى  املغرب« 
االم6م   ملصح   االر�سي  )ايطابق 
مراكش     0000  - االستقبال)  يسار 

املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   09 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 8و66و1.
6Iو8

O’GESTION & CONSEIL

 STE ORIENTAL TRAINING
ET SERVICES

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حل شرك 

O›GESTION & CONSEIL
شق  12 ايطابق ايثايث 18 مكرر 
زنق  محمد عبدح إقام  حمزة ، 
OUJDA MAROC ،60000

 STE ORIENTAL TRAINING ET
SERVICES شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  حي 

املستقبل زنق  محمد قه6اجي رقم 
و7 - 60000 حجدة املغرب.

حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
697 و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   18 املؤرخ في 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
 STE ORIENTAL TRAINING ET
 80.000 مبلغ رأسمايها    SERVICES
حي  درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي  
رقم  قه6اجي  محمد  زنق   املستقبل 
60000 حجدة املغرب نت ج  ل   - و7 

: ت6قف نشاط ايشرك .
حي  ب   ايتصف    مقر  حدد  ح 
رقم  قه6اجي  محمد  زنق   املستقبل 

و7 - 60000  حجدة  املغرب. 
ح عين:

ح  مسع6دي  منير   ايس د)ة) 
ظهر املحل  تجزئ  ايسالم  عن6انه)ا) 
حجدة    60000  9 رقم  س1  زنق    2

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
حي املستقبل زنق  محمد قه6اجي    :

رقم و7
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  بتاريخ  0  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 17 1.

7Iو8

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

ALIRKA IMPORT
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
ALIRKA IMPORT  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

اي6حدة ايطابق االر�سي رقم 2 اقام  
مرحة -مرت ل- - 150و9 مرت ل 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1719و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   09
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALIRKA IMPORT
استيراد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ا ذمل   ذم ع  بنصف  ايب ع  مع 

ايبضائع .
تصن ع ح تس6يق جم ع املنتجات 

ايغذائ  .
تصدلر جم ع ايبضائع.

تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
اي6حدة ايطابق االر�سي رقم 2 اقام  
مرحة -مرت ل- - 150و9 مرت ل املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د محمد ايعربي املرابط:  0 و 

حص  بق م  100 درهم يلحص .
0وو    : ايس د امل م6ني نصر هللا 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
0وو    : اينجمي  رض6ان  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
املرابط  ايعربي  محمد  ايس د 
عن6انه)ا) ف ال 16 شارع اشب ل   كاب6 

ن غرح  9150و مرت ل املغرب.
ايس د امل م6ني نصر هللا عن6انه)ا) 
شارع حاد زيز عمارة 10 طابق   رقم 9  

9000و تط6ان املغرب.
ايس د رض6ان اينجمي عن6انه)ا) 
حي راس ي6طا شارع محمد ايسادس 
ايفن دق  9102و  رقم      1 د  زنق  

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

املرابط  ايعربي  محمد  ايس د 
عن6انه)ا) ف ال 16 شارع اشب ل   كاب6 

ن غرح  9150و مرت ل املغرب
ايس د امل م6ني نصر هللا عن6انه)ا) 
شارع حاد زيز عمارة 10 طابق   رقم 9  

9000و تط6ان املغرب
ايس د رض6ان اينجمي عن6انه)ا) 
حي راس ي6طا شارع محمد ايسادس 
ايفن دق  9102و  رقم      1 د  زنق  

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   09 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم 58و1.

8Iو8

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

BOUMASSAY TRANS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
ت6س ع نشاط ايشرك  

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

BOUMASSAY TRANS  شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها االجتماعي و18 شارع 

حلي ايعهد مركز نيرلا مكتب رقم 
15 ايطابق االر�سي  - 9000 طنج   

املغرب .
ت6س ع نشاط ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.1112 7

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 15 ماي 2022 تمت إضاف  
إلى نشاط ايشرك   ايتاي    األنشط  

ا حالي :
حك ل ايشحن .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   08 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 568 25.

9Iو8
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SOCIWIMA

IT BABAR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

IT BABAR
CASA ، 20330، ايدار ايب ضاء 

maroc
IT BABAR شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 2وو شارع 
إبراه م رحداني ط 5 ش 21 إقام  
ايريحان - 0وو20 ايدار ايب ضاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

65و6 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 IT  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BABAR
غرض ايشرك  بإلجاز : املعل6م ات 

االستشارات املاي  
عن6ان املقر االجتماعي : 2وو شارع 
إقام    21 ش   5 إبراه م رحداني ط 
ايب ضاء  ايدار  0وو20   - ايريحان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
حص    85   : ايس د عمر مقب6ل 

بق م  100 درهم يلحص  .
 15   : ايس د محمد امين بنحيي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
1و  ايس د عمر مقب6ل عن6انه)ا) 
2 ش10 ب6رك6ن  زنق  لبن ا حكم ط 

و2005 ايدار ايب ضاء املغرب.

بنحيي  امين  محمد  ايس د 
عن6انه)ا) زنق  فالمان عمارة 1 شق  
ايب ضاء  ايدار   20 10 ريف يرا    9

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
1و  ايس د عمر مقب6ل عن6انه)ا) 
2 ش10 ب6رك6ن  زنق  لبن ا حكم ط 

و2005 و2005 املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 91و827.
8 0I

SOCIWIMA

SOCIWIMA
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

****
CASA ، 20330، ايدار ايب ضاء 

maroc
SOCIWIMA شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 9و شارع 

يال اي اق6ت ايطابق 5 ايشق  د 
10 زنق  ا حري  ايطابق و شق  5 

20080 ايدار ايب ضاء املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
7 667و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   26 املؤرخ في 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
SOCIWIMA  مبلغ رأسمايها 10.000 
9و  اإلجتماعي  درهم حعن6ان مقرها 
ايشق    5 شارع يال اي اق6ت ايطابق 
 5 و شق   زنق  ا حري  ايطابق   10 د 
ايدار ايب ضاء املغرب نت ج    20080

ل : إنعدام نشاط يلشرك .
ح حدد مقر ايتصف   ب 9و شارع 
د  ايشق    5 ايطابق  اي اق6ت  يال 
املغرب 20080 ايدار ايب ضاء املغرب. 

ح عين:
ح  امغار  محمد    ايس د)ة) 
 2 هكتار قطار  تجزئ   2  عن6انه)ا) 
ايدار  تمارة   12000 تمارة   82 رقم 

ايب ضاء كمصفي )ة) يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   
 5 ايطابق  اي اق6ت  يال  شارع  9و   :

ايشق  د
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 55 827.
8 1I

CABINET RAMI EXPERTISE

NAJI POTTERY & TILES
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

NAJI POTTERY & TILES  شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 20 
شارع 1 حي  الي  لاق6ت عين اينقبي 

فاس - 0000و فاس املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و 729
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 NAJI  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. POTTERY & TILES
صانع   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

خزف
- تاجر خزف با ذمل 

ايذي لق6م  اي6س ط  أح  ايتاجر   -
باالستيراد حايتصدلر.

 20 رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 
1 حي  الي  لاق6ت عين اينقبي  شارع 

فاس - 0000و فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

ايس د ناجي فخاري :  500 حص  
بق م  50.000 درهم يلحص  .

ايس د حمزة فخاري :  00و حص  
بق م  0.000و درهم يلحص  .

 200   : فخاري  عثمان  ايس د 
حص  بق م  20.000 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
 1 ناجي فخاري عن6انه)ا)  ايس د 
زنق  الي  فاطم  ايزهراء شق   05 م 

ج 0000و فاس  املغرب.
عن6انه)ا)  فخاري  حمزة  ايس د 
و0  ايطابق  ايزهراء  زنق  يال فاطم  
ايشق  05 شارع عالل بن عبد هللا  م 

ج  0000و فاس  املغرب.
عن6انه)ا)  فخاري  عثمان  ايس د 
و  ايطابق  ايزهراء  فاطم   يال  زنق  
5 شارع عالل بن عبد هللا  م  ايشق  

ج 0000و فاس  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  فخاري  حمزة  ايس د 
و0  ايطابق  ايزهراء  زنق  يال فاطم  
ايشق  05 شارع عالل بن عبد هللا  م 

ج  0000و فاس  املغرب 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 198و.
8 2I

ML EXPERTS

AURA DEVELOPPEMENT
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
AURA DEVELOPPEMENT  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي  اسباس 

باب انفا ، شارع باب املنص6ر ،
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عمارة و - 20000 ايدار ايب ضاء 
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و711 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 AURA  : اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

. DEVELOPPEMENT
اقتناء   •  : بإلجاز  غرض ايشرك  

حتشي د املباني بقصد تأجيرها.
تم  ايتي  املباني  حتجهيز  تنظ م   •

اقتناؤها أح تشي دها.
• إدارة تأجير أي مبنى تم شراؤه أح 

تشي ده.
املعامالت  جم ع   ، عام  بشكل   •
ايتجاري  أح املاي   أح األحراق املاي   
أح ايعقارات املتعلق  بشكل مباشر أح 
غير مباشر بغرض ايشرك  أح ايتي قد 

تعزز تط6ير ايشرك  أح ت6سعها.
اسباس    : عن6ان املقر االجتماعي 
باب انفا ، شارع باب املنص6ر ، عمارة 

و - 20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كايتالي:
 NEA FONCIERE  : ايشرك  

9500 بق م  100 درهم.
ايشرك  JEDEN : 500 بق م  100 

درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
  NEA FONCIERE ايشرك  
املنص6ر  باب  شارع  و  عن6انه)ا) 
ايدار   ***** انفا   باب  اسباس    ،

ايب ضاء املغرب.
 59 عن6انه)ا)   JEDEN ايشرك  
ايسادس  ايطابق  ايزرقط6ني  شارع 
1859 شارع ايزرقط6ني ايطابق  رقم 
ايدار   *****  18 رقم  ايسادس 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايعلمي  ادريس  م6الي  ايس د 

عن6انه)ا) 2 شارع جزر ايكاريبي، عين 

دلاب ***** ايدار ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828281.

Iو 8

BENIDER ZINEB CONSULTING

 Société Maghrébine
 de Distribution
Agroalimentaire
إعالن متعدد ايقرارات

BENIDER ZINEB CONSULTING

 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1

 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

 GAUTHIER 6EME ETG APT 17،

20000، CASABLANCA MAROC

 Société Maghrébine de

 Distribution Agroalimentaire

»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: دحار أحالد 

عزحز R.P 8 طريق ا ذدلدة ايدار 

ايب ضاء - - ايدار ايب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

وو681و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 0و دجنبر 2021

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تف6يت ا حصص االجتماع   يشرك  

THE SEA  يصا ح شرك GAGST

قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

انس  محمد  ايس د  املسير  استقاي  

 حل6

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

ف صل  ايس د  جدلد  مسير  تع ين 

ايسعدي ملدة غير محدحدة

قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

حاعتماد  األسا�سي  اينظام  تح ين 

اينظام األسا�سي ا ذدلد

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

ايذي   :7 ح   6 رقم  بند  رقم  بند 

ا حصص  تف6يت  ماللي:  على  لنص 

االجتماع  

ايذي لنص   :12 بند رقم بند رقم 

على ماللي: تغ ير املسير 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

مارس 2022 تحت رقم 817957.

8  I

BENIDER ZINEB CONSULTING

 Société Maghrébine

 de Distribution

Agroalimentaire
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

رفع رأسمال ايشرك 

BENIDER ZINEB CONSULTING

 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1

 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

 GAUTHIER 6EME ETG APT 17،

20000، CASABLANCA MAROC

 Société Maghrébine de

  Distribution Agroalimentaire

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار أحالد 

عزحز R.P 8 طريق ا ذدلدة ايدار 

ايب ضاء - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

وو681و.

ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 

دجنبر  1و  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

ايشرك   رأسمال  رفع  تم   2021

درهم«   200.000.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   20.000.000« من  أي 

  : عن طريق  درهم«   220.000.000«

.-

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827978.

8 5I

PRESTACOMPTA

ALL THEARAPY MOBILE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

PRESTACOMPTA
ايطابق األحل ,تجزئ  املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 70و,  شيشاحة

1000 ، شيشاحة املغرب
ALL THEARAPY MOBILE  شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 
االحل حي املسيرة رقم 70و شيشاحة  

- 1000  شيشاحة املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
5و16.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 26 أبريل 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
70و  »ايطابق االحل حي املسيرة رقم 
شيشاحة  - 1000  شيشاحة املغرب« 
إلى »محل رقم 1 عمارة احالد باني حي 
شيشاحة     1000  - ايزهرة شيشاحة  

املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بامنتان6ت  بتاريخ و2 ماي 

2022 تحت رقم 170/2022.
8 6I

Cke Consulting

KIFAL SERVICES
إعالن متعدد ايقرارات

Cke Consulting
 boulevard mohamed ,21

 zerktounia, Résidence Al Borj,
 6éme étage, casablanca ،
20000، casablanca maroc

KIFAL SERVICES »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 9 زنق  أب6 
معشر - - ايدار ايب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.17956
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بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 15 أبريل 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
999 سهم ممل6ك  إعالن باقتراح ب ع 
من قبل ايس د نزار عبدالحي معان 

يصا ح شرك  أحت6مارك ت ملتد
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
 ممل6ك  

ً
إعالن باقتراح ب ع 282 سهما

يشرك  سدج انفست يصا ح شرك  
أحت6مارك ت ملتد

على  لنص  ايذي  و:  رقم  قرار 
 125 يـ  املقترح  بايب ع  إعالن  ماللي: 
 ممل6ك  يشرك  افري م6ب ل تي 

ً
سهما

يصا ح شرك  أحت6مارك ت ملتد
قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 

إعادة ص اغ  ايق6انين
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
لنص  ايذي   :6 رقم  بند 
شركاء  من  كل  قدم  ماللي:  على 
اينقدل   املساهمات  ايشرك  
00و70  ملتد  ايتاي  :أحت6مارك ت 
درهم يلس د نزار عبدالحي معن ق م  

ا حص  50 درهم
بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 
تم تحدلد رأس املال بمبلغ سبعين أيًفا 
حثالثمائ  حخمسين درهًما مقسًما إلى 
أيف حأربعمائ  حسبع  أسهم بق م  
 ، ا حص   خمسين درهًما يكل سهم 
حجم عها مكتتب بها نقًدا حمدف6ع  
بايكامل حمخصص  يلشركاء ايتاي ين 
سهم.ايس د   1 06 أحت6مارك ت ملتد 

نزار عبدالحي معان 1 أسهم
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 25 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم  82519.
8 7I

ائتمان   حك م ايرج6اني ش.م.م جات ايشريك 

اي6ح د

 SOCIETE BELGHALI شركة
IMPORT ET EXPORT

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 

ائتمان   حك م ايرج6اني ش.م.م 
جات ايشريك اي6ح د

شارع محمد ايزرقط6ني درب11 رقم 
16 حي ايسالم حيسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
 SOCIETE BELGHALI  شرك

IMPORT ET EXPORT شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة دال 

 ، رقم 9، املنص6ر 5، مكناس. - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
27و56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   27
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
شرك    : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 
 SOCIETE BELGHALI IMPORT ET

.EXPORT
 1-  : بإلجاز  ايشرك   غرض 

االستيراد حايتصدلر. 
2 - ب ع بايتقس ط خارج املحل.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
5، مكناس.  املنص6ر   ،9 دال  ، رقم 

- 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د بايغالي معاد :  100 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  معاد  بايغالي  ايس د 
 ،5 املنص6ر   ،9 رقم  دال  ،  عمارة 

مكناس. 50000 مكناس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  معاد  بايغالي  ايس د 

 ،5 املنص6ر   ،9 رقم  دال  ،  عمارة 

مكناس. 50000 مكناس املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   06 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 2090.

8 8I

FINANCE CENTER

LA FABRICA STUDIO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

LA FABRICA STUDIO شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  ت ك 

يلمعدات عمارة 0و شق  8 حي 

م6الي احمد حك لي حسن  - 10000 

ايرباط املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.12 657

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 10 شتنبر 2021 تم  تح6يل  

املقر االجتماعي ا حالي يلشرك  من » 

8 حي  0و شق   ت ك يلمعدات عمارة 

 10000  - م6الي احمد حك لي حسن  

2 حي  ايرباط املغرب« إلى »محل رقم 

تسلطانت  ي6دال   ايشريف   جماع  

مراكش     0000  - امزميز  طريق 

املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل   18 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 876 و1.

8 9I

FINANCE CENTER

 PARADIS INVEST »LE
« CALYPSO

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حل شرك 

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 PARADIS INVEST »LE CALYPSO
»  شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

جات ايشريك اي6ح د)في ط6ر 
ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايبستان 2 
رقم 7  شارع عالل ايفا�سي  - 0000  

مراكش املغرب .
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.10 971

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي   17 في  املؤرخ 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
 PARADIS INVEST ايشريك اي6ح د
رأسمايها  مبلغ     «  »LE CALYPSO
مقرها  حعن6ان  درهم   100.000
شارع    7 رقم   2 اإلجتماعي ايبستان 
مراكش    0000  - ايفا�سي   عالل 
اينشاط  ت6قف   : ل  نت ج   املغرب  

ايتجاري يشرك .
ح حدد مقر ايتصف   ب ايبستان 
2 رقم 7 شارع عالل ايفا�سي - 0000  

مراكش املغرب . 
ح عين:

ف اللي   حسن   مرشد  ايس د)ة) 
ا حرام  مشعر   10 رقم  عن6انه)ا)  ح 
املغرب  مراكش    0000 اس ل 

كمصفي )ة) يلشرك .
حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  و2  بتاريخ  بمراكش   ايتجاري  

2022 تحت رقم 5990و1.
850I
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إئتمان ات ايدري6ش

 Société ASSURANCE
BOUFROURI RAIS

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

إئتمان ات ايدري6ش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب 682، 92000، ايعرائش املغرب

 Société ASSURANCE
BOUFROURI RAIS  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

ا خضراء م د زنق  و رقم و1 - 
92150 ايقصر ايكبير املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

91و128.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 أبريل 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
»حي املسيرة ا خضراء م د زنق  و رقم 
ايقصر ايكبير املغرب«   92150  - و1 
إلى »شارع يشب6ن  اقام  هناء ايطابق 
األر�سي عمارة رقم 2 - 90000 طنج    

املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6156.

851I

SOCOGESE

MAISON BENCHERIF
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تجدلد مدة مزاحي  مهام املسيرلن

SOCOGESE
شارع حلي ايعهد إقام  م6الي ايكامل 

فاس ، 0000و، فاس املغرب
MAISON BENCHERIF »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: شارع 
امللك حسين اقام  مالك طريق 
الم6زار - 0000و فاس املغرب.

»تجدلد مدة مزاحي  مهام املسيرلن«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.2 009

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 07 ل6ن 6 2022

مهام  مزاحي   مدة  تجدلد  تقرر 

املسيرلن ملدة: غير محدحدة سن6ات.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   17 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2022/2617.

852I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

BIG MAREES

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

  CABINET KOLINZ CONSEILS

SARL

 RUE ABOUDARDAE

 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

BIG MAREES شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ساح  

االمم زنق  ابي  ايدرداء اقام  بشرى 

ايطابق 1 مكتب 21 - 90000 طنج   

املغرب.

تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

821و8.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 08 أبريل 2022 تم  تح6يل  

من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 

ايدرداء  ابي   زنق   االمم  »ساح  

 -  21 مكتب   1 اقام  بشرى ايطابق 

90000 طنج   املغرب« إلى »18زنق  

 90000  -  288 9 ب6س ج6ر ايقطع  

طنج    املغرب«.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6106.

Iو85

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ازيوبرو
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
ازي6برح شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  رقم 
2وو س تجزئ  رياض اي اسمين 

طريق عين ايشقف فاس  - 0000و 
فاس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
72975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
اإلقتضاء بمختصر تسم تها : ازي6برح.
غرض ايشرك  بإلجاز : االستشارة 

ح ايتس ير ح مركز االتصال ح االشهار.
شق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
2وو س تجزئ  رياض اي اسمين  رقم 
0000و   - طريق عين ايشقف فاس  

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1000  : ايزحاق   جمال  ايس د 

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايزحاق   ايس د جمال 
فاس  اس  نرجس  حاد  حل6  زنق    8

0000و فاس املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء 
حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ايزحاق   ايس د جمال 
فاس  اس  نرجس  حاد  حل6  زنق    8

0000و فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 251و.
85 I

HELP ENTREPRISE

MANUSTOCK
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
MANUSTOCK شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي س دي 

معرحف فل6ريدا مركز منتزه 2 اقام  
6 طابق   مكتب رقم وو عين ايشق 

- و2015 ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

21و7 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   17
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANUSTOCK
تاجر   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
االدحات  ايكبيرة  االالت  في  مقاحل 

زاالالت ايصناع  .
س دي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
2 اقام   معرحف فل6ريدا مركز منتزه 
6 طابق   مكتب رقم وو عين ايشق - 

و2015 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
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ايشرك :   رأسمال  مبلغ 
1.000.000 درهم، مقسم كايتالي:

 7.000   : أن6ار  ا حريزي  ايس د 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د جرنيت اسماع ل :  000.و 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  أن6ار  ا حريزي  ايس د 
ا خضراء  ايعمارة  ايك6يف  مدلن  
ايب ضاء  ايدار   27182 ب6سك6رة  

املغرب.
اسماع ل  جرنيت  ايس د 
ايدار   27182 كاي ف6رن ا   عن6انه)ا) 

ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  أن6ار  ا حريزي  ايس د 
ا خضراء  ايعمارة  ايك6يف  مدلن  
ايب ضاء  ايدار   27182 ب6سك6رة  

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 65 828.
855I

شرك  محاسب  صالم

RAYANE ORIENT SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

شرك  محاسب  صالم
شارع ايدرف6في عمارة ايسعادة 
ايطابق ايثايث رقم 6 ، 60000، 

حجدة مغرب
 RAYANE ORIENT SARL AU

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  57 شارع 
درف6في عمارة دححي ايطابق األحل 
شق  رقم 2 حجدة - 60000 حجدة 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
97 9و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   18

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAYANE ORIENT SARL AU

-منعش   :  : غرض ايشرك  بإلجاز 

عقاري

-أشغال ايبناء ح أشغال مختلف 

-تاجر.

عن6ان املقر االجتماعي :  57 شارع 

األحل  ايطابق  دححي  عمارة  درف6في 

حجدة   60000  - حجدة   2 شق  رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس دة جمع  ايبرلم�سي :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايبرلم�سي  جمع   ايس دة 

1 رقم  عن6انه)ا) حي ايض ف ايبكاي 

حجدة  لحيى  س دي   272 ايقطع  

60000 حجدة املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د جمع  ايبرلم�سي عن6انه)ا) 

ايقطع   رقم   1 ايبكاي  ايض ف  حي 

 60000 حجدة  لحيى  س دي   272

حجدة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و1  بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم وو8.

856I

fiduazizi

SOUTH EXPRESS
إعالن متعدد ايقرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي ايقدس شارع 
عمر املختار حي ايقدس، 7000، 

ايع 6ن املغرب
SOUTH EXPRESS »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: زنق  حي لي 
رقم 228 حي خط ايرمل  02 زنق  
حي لي رقم 228 حي خط ايرمل  02 

70000 ايع 6ن املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
019وو.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 18 فبرالر 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
ايذي لنص   :1-2-3-4-5 قرار رقم 
تف6يت ايس د بع طا   1- على ماللي: 
ايس د  يفائدة  حص    500 ايسايك 
ايشكل  -2تغ ير  زريكنات  محمد 
جات  شرك   الى  يلشرك   ايقان6ني 
ايشريك  جات  ا حدحدة  املسؤحي   
انشط   عدة  اضاف    3- اي6ح د 
ايس د  استقاي    4- يلشرك   جدلدة 
كمسير  منصبه  من  ايسايك  بع طا 
زريكنات  محمد  ايس د  حتع ين 
تح6يل املقر   5- مسير حح د يلشرك  
ايبئر  شارع  الى  يلشرك   االجتماعي 
ا ذدلد رقم 1 2 حي خط ايرمل  02 

ايع 6ن
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
ايذي لنص   :1-2-3-4-5 بند رقم 
تف6يت ايس د بع طا   1- على ماللي: 
ايس د  يفائدة  حص    500 ايسايك 
ايشكل  -2تغ ير  زريكنات  محمد 
جات  شرك   الى  يلشرك   ايقان6ني 
ايشريك  جات  ا حدحدة  املسؤحي   
انشط   عدة  اضاف    3- اي6ح د 
ايس د  استقاي    4- يلشرك   جدلدة 
كمسير  منصبه  من  ايسايك  بع طا 
زريكنات  محمد  ايس د  حتع ين 
تح6يل املقر   5- مسير حح د يلشرك  

ايبئر  شارع  الى  يلشرك   االجتماعي 
ا ذدلد رقم 1 2 حي خط ايرمل  02 

ايع 6ن
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
08 مارس  بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 7/2022و6.
857I

sahel issticharat

SAHARA ZONE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

sahel issticharat
شارع مك  طريق ايسمارة عمارة رقم 

78 ، 70000، ايع 6ن املغرب
SAHARA ZONE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 127 
شارع ابن بط6ط  حي ايفداء ايع 6ن. 

- 70000 ايع 6ن املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
ووو6.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ل6ن 6   20 املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
  SAHARA ZONE اي6ح د  ايشريك 
درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 
 127 رقم  اإلجتماعي  حعن6ان مقرها 
شارع ابن بط6ط  حي ايفداء ايع 6ن. 
 : ايع 6ن املغرب نت ج  ل   70000  -

قرار ايشريك اي6ح د.
ح حدد مقر ايتصف   ب رقم 127 
شارع ابن بط6ط  حي ايفداء ايع 6ن. 

- 70000 ايع 6ن املغرب. 
ح عين:

ح  اينبط  اسك ح ل   ايس د)ة) 
رقم  د  بل6ك  املطار  حي  عن6انه)ا) 
املغرب  ايع 6ن   70000 ايع 6ن   26

كمصفي )ة) يلشرك .
حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
املخابرة ح محل تبل غ ايعق6د حاي6ثائق 

املتعلق  بايتصف   : 
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1816/2022.

858I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 STE ALHOURRIYA ET
SALAM DE TR DIV

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تف6يت حصص

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM HAMMOUTI 4EME 18

 ETAGE NUMERO 8 BD IMAM
 GHAZALI OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
 STE ALHOURRIYA ET SALAM
DE TR DIV شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  
حمص رقم 160 الزاري حجدة  - 

60000 حجدة املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و 7 2.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2019 فبرالر   27 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) ا حسن هادل6ي 
ووو حص  اجتماع   من أصل ووو 
حص  يفائدة  ايس د )ة) عبدا ذبار 

هادل6ي بتاريخ 27 فبرالر 2019.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
مارس   19 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2019 تحت رقم و0و.

859I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

F-STEPS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير م6الي عبد هللا ، 
000 5، خن فرة املغرب

F-STEPS شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي : رقم 
 102 زنق  املرابطين حي غرناط  - 

50  5 مريرت املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
.1699

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ل6ن 6   02 املؤرخ في 
مسؤحي    جات  شرك    F-STEPS
محدحدة جات ايشريك اي6ح د مبلغ 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
زنق   رقم  102  اإلجتماعي  مقرها 
 5  50  - غرناط   حي  املرابطين 
مريرت املغرب نت ج  اللقاف نشاط 

ايشرك .
ح عين:

ح  فرحقي  ايس د)ة)  حسن  
حي   1207 رقم   29 زنق   عن6انه)ا) 
املغرب  مريرت   5  50 غرناط  

كمصفي )ة) يلشرك .
ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
بتاريخ 02 ل6ن 6 2022 حفي رقم  102 
 5  50  - زنق  املرابطين حي غرناط  

مريرت املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
20 ل6ن 6  بتاريخ  االبتدائ   بخن فرة  

2022 تحت رقم 250.
860I

CLAIR FINANCE COMPTA

ANOUAR BAALABAK
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CLAIR FINANCE COMPTA
زنق  7 1 رقم 16 طابق 2 شارع حاد 
سب6 االيف  ، 0 202، ايدار ايب ضاء 

املغرب
ANOUAR BAALABAK شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

 16LOT حعن6ان مقرها اإلجتماعي
 SELOUANE ETG RDC  - 20220

ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

527859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2021 ن6نبر   11

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANOUAR BAALABAK

 CAFE ET  : غرض ايشرك  بإلجاز 

.RESTAURANT

 16LOT  : عن6ان املقر االجتماعي 

 SELOUANE ETG RDC  - 20220

ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د ابن ايصحراحي املصطفى:  

درهم   100 بق م   حص    1.000

يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ابن ايصحراحي املصطفى 

 16LOT SELOUANE ETG (عن6انه)ا

RDC 20220 ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ابن ايصحراحي املصطفى 

 16LOT SELOUANE ETG (عن6انه)ا

RDC 20220 ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 05 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

لنالر 2022 تحت رقم 807265.

861I

KAMAR BENOUNA

R.LARAKI ش م م
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، و 

20160، Casablanca MAROC
R.LARAKI ش م م  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 15 زنق  
امام االندي�سي ايطابق ايسفلي حي 
ب6رك6ن  - 20050 ايدارايب ضاء 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و720 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

R.LARAKI ش م م .
استراد   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
تس6يق  ح  ت6زيع  ب ع  شراء  تصدلر 
املصنع   اح  ايطب ع    امل6اد  جم ع 
ايصناع    باملذاالت  املتعلق  
اينس ج    ح  ايزراع    ايغدائ   
ح  االطفال  سلع  تس6يق  حالس ما 
ايرضع مثل املالبس ح يعب االطفال 
ح جم ع ما لتعلق بها بها احال عناصر 

ا ح اة..
زنق    15  : عن6ان املقر االجتماعي 
حي  ايسفلي  ايطابق  االندي�سي  امام 
ايدارايب ضاء   20050  - ب6رك6ن  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
بق م    500  : ايس د زحبير ايعراقي 

100 درهم.
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ايس دة مل اء ابن ا خ اط ايزكاري 
ا حسني  : 500 بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د زحبير ايعراقي عن6انه)ا) 26 
ايسفلي  ايطابق   02 حمري   تجزئ  
 20180 انفا  ايرحمان   س دي عبد 

ايدارايب ضاء املغرب.
ايس دة مل اء ابن ا خ اط ايزكاري 
ا حسني  عن6انه)ا) 26 تجزئ  حمري  
عبد  س دي  ايسفلي  ايطابق   02
ايدارايب ضاء    20180 انفا  ايرحمان  

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د زحبير ايعراقي عن6انه)ا) 26 
ايسفلي  ايطابق   02 حمري   تجزئ  
 20180 انفا  ايرحمان   س دي عبد 

ايدارايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828517.
862I

WAD DRADAR SARL A.U

واد داردار
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

WAD DRADAR SARL A.U
دحار ايكرادس  قري  بامحمد س دي 
ايعابد، تاحنات ، 5000و، تاحنات 

املغرب
حاد داردار شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 
ايكرادس  قري  بامحمد س دي 
ايعابد، تاحنات تاحنات 5000و 

تاحنات املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و208

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   07
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

حاد   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

داردار.

غرض ايشرك  بإلجاز : مقاحي  في 

األشغال املختلف .

دحار   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

س دي  بامحمد  قري   ايكرادس  

5000و  تاحنات  تاحنات  ايعابد، 

تاحنات املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس د عماد ب6عي :  1.000 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د عماد ب6عي عن6انه)ا) دحار 

تاحنات  ايقري   اي6 ذ   ايكرادس  

5000و تاحنات املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د عماد ب6عي عن6انه)ا) دحار 

تاحنات  ايقري   اي6 ذ   ايكرادس  

5000و تاحنات املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  االبتدائ   بتاحنات  

2022 تحت رقم 0/22 .

Iو86

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LOCVOITURE
إعالن متعدد ايقرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

LOCVOITURE »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: شارع 
ا ذيش امللكي رقم 8و إقام  ايفضاء 

2000 املكتب رقم 11 - 0000و 
فاس املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

5و90 .
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 01 ل6ن 6 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

ايذي لنص على  قرار رقم األحل: 
من  اإلجتماعي  املقر  تح6يل  ماللي: 
إقام    8و  رقم  امللكي  ا ذيش  شارع 

ايفضاء 2000 املكتب رقم 11
ايذي لنص على  قرار رقم ايثاني: 
عبد  طلحاحي  ايس د  تف6يت  ماللي: 
0وو  حصصه  مجم6ع  ايرحمان 
حص  داخل ايشرك  يفائدة ايس د 

جمال جرار اي6ي دي 
ايذي لنص على  قرار رقم ايثايت: 
تف6يت ايس د طلحاحي حل م  ماللي: 
0 و حص  داخل  مجم6ع حصصه  
جرار  جمال  ايس د  يفائدة  ايشرك  

اي6ي دي 
ايذي لنص على  قرار رقم ايرابع: 
ايسعداني  ايس د  تف6يت  ماللي: 
حسني ا حسن مجم6ع حصصه 0وو 
حص  داخل ايشرك  يفائدة ايس د 

جمال جرار اي6ي دي 
لنص  ايذي  ا خامس:  رقم  قرار 
ايقان6ني  ايشكل  تح6يل  ماللي:  على 
املسؤحي    جات  شرك   من  يلشرك  
إلى شرك  جات املسؤحي    املحدحدة 

املحدحدة من شريك حح د
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي  األحل:  رقم  بند 
من  اإلجتماعي  املقر  تح6يل  ماللي: 
إقام    8و  رقم  امللكي  ا ذيش  شارع 

ايفضاء 2000 املكتب رقم 11
ايذي لنص على  ايثاني:  بند رقم 
عبد  طلحاحي  ايس د  تف6يت  ماللي: 
0وو  حصصه  مجم6ع  ايرحمان 
حص  داخل ايشرك  يفائدة ايس د 

جمال جرار اي6ي دي 

ايذي لنص على  بند رقم ايثايت: 
تف6يت ايس د طلحاحي حل م  ماللي: 
0 و حص  داخل  مجم6ع حصصه  
جرار  جمال  ايس د  يفائدة  ايشرك  

اي6ي دي 
ايذي لنص على  ايرابع:  بند رقم 
ايسعداني  ايس د  تف6يت  ماللي: 
حسني ا حسن مجم6ع حصصه 0وو 
حص  داخل ايشرك  يفائدة ايس د 

جمال جرار اي6ي دي 
لنص  ايذي  ا خامس:  رقم  بند 
ايقان6ني  ايشكل  تح6يل  ماللي:  على 
املسؤحي    جات  شرك   من  يلشرك  
إلى شرك  جات املسؤحي    املحدحدة 

املحدحدة من شريك حح د
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 1 26.
86 I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ALIAS GROUPE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب
ALIAS GROUPE شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  املكتب 
بزنق  اب6 ا حسن املريني ,اقام  أميرة 

2 ,ايشق  20 ,ايطابق 6 ,املدلن  
ا ذدلدة  مكناس - 50050 مكناس 

املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و17و5.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي   26 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
املريني,  ا حسن  اب6  بزنق   »املكتب 
 ,6 ,ايطابق   20 2 ,ايشق   اقام  أميرة 
 50050  - مكناس  املدلن  ا ذدلدة  
ايكائن  »املحل  إلى  املغرب«  مكناس 
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زنق  رين ح الفال ط  ايتجارة   بزنق  
 - ا خامس مكناس  ايطابق   21 رقم 

50050 مكناس  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم  وو2.
865I

CORPORATE AUDIT GROUP

 ATLANTIC EDUCATION
BERRECHID GROUPE PRIVE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد امل6من، ايطابق 
ا خامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
 ATLANTIC EDUCATION

 BERRECHID GROUPE PRIVE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 67، زنق  
عزيز بالل، ايطابق ايثاني، رقم و، 

املعاريف ايدار ايب ضاء 20000 ايدار 
ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 7 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   22
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
تسم تها:  بمختصر  اإلقتضاء 
 ATLANTIC EDUCATION

.BERRECHID GROUPE PRIVE
غرض ايشرك  بإلجاز : - 

ايتدريس، مدرس  خاص 
املنهي  ايتدريب  إجراءات  جم ع   -

األحي   حاملستمرة

عن6ان املقر االجتماعي : 67، زنق  
و،  رقم  ايثاني،  ايطابق  بالل،  عزيز 
املعاريف ايدار ايب ضاء 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 ATLANTIC ايشرك  
 EDUCATION GROUPE PRIVE
درهم   100 بق م   حص    :  1.000

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
 ATLANTIC ايشرك  
 EDUCATION GROUPE PRIVE
بالل،  عزيز  زنق    ،67 عن6انه)ا) 
املعاريف  و،  رقم  ايثاني،  ايطابق 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
اينابغ    ايدلن  صالح  ايس د 
7وو، تجزئ  اين6رس، دار  عن6انه)ا) 
ب6عزة، 20000 ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828558.
866I

BENIDER ZINEB CONSULTING

 Société Maghrébine
 de Distribution
Agroalimentaire

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تع ين مسير جدلد يلشرك 

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR
 GAUTHIER 6EME ETG APT 17،
20000، CASABLANCA MAROC

 Société Maghrébine de
  Distribution Agroalimentaire

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار أحالد 
عزحز R.P 8 طريق ا ذدلدة ايدار 
ايب ضاء - 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

وو681و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تم تع ين   2022 مارس   08 املؤرخ في 

ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

ي6يدل6ه دحف كي ادريان  كمسير حح د

تبعا إلقاي  مسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 16 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 827977.

867I

BENIDER ZINEB CONSULTING

CASAKOOL DISTRIBUTION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تع ين مسير جدلد يلشرك 

BENIDER ZINEB CONSULTING

 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1

 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

 GAUTHIER 6EME ETG APT 17،

20000، CASABLANCA MAROC

   CASAKOOL DISTRIBUTION

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

ايزرقط6ني اقام  شم�سي ايطابق 

ايتاسع رقم 92 ايدار ايب ضاء - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5667و .

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تع ين   2022 لنالر   17 املؤرخ في 

ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

ايسعدي ف صل  كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 02 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

مارس 2022 تحت رقم 815175.

868I

BENIDER ZINEB CONSULTING

CASAKOOL DISTRIBUTION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR
 GAUTHIER 6EME ETG APT 17،
20000، CASABLANCA MAROC
   CASAKOOL DISTRIBUTION
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
ايزرقط6ني اقام  شم�سي ايطابق 
ايتاسع رقم 92 ايدار ايب ضاء - 
20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

5667و .
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 مارس   29 املؤرخ في 
ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 
ي6يدل6ه دحف كي ادريان  كمسير حح د

تبعا إلقاي  مسير.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 11 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

أبريل 2022 تحت رقم 2 8208.
869I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL SARL D’AU

SAM INOX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

 CABINET AFRICAIN DE
CONSEIL SARL D›AU

شارع محمد ا خامس فضاء يسرى 
ايطابق 10 رقم 55و ، 00و20، ايدار 

ايب ضاء املغرب
SAM INOX شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

 LE(م6الي اسماع ل اقام  ي6بارك
PARC(2 متجر رقم 1 ايطابق 

االر�سي ايصخ6ر ايس6داء - 00و20 
ايدارايب ضاء املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 
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رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.192107

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2022 ماي   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال 
 10.000« أي من  درهم«   600.000«
عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 
إدماج احت اطي أح أرباح أح    : طريق 

عالحات إصدار في رأس املال.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828660.
870I

STE FIDU-LIDOU SARL

AFRAH MOUFID
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
قفل ايتصف  

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
AFRAH MOUFID شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي : متجر رقم 
1 رقم و9 تجزئ  جنان ا خير سهب 

اي6رد - 0000و فاس املغرب.
قفل ايتصف  

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5و629.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي   20 في  املؤرخ 
جات  شرك    AFRAH MOUFID
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   
 100.000 رأسمايها  مبلغ  اي6ح د 
درهم حعن6ان مقرها اإلجتماعي متجر 
ا خير  جنان  تجزئ   و9  رقم   1 رقم 
فاس املغرب  0000و   - سهب اي6رد 

نت ج  يغ اب اينشاط.
ح عين:

ايس د)ة) محمد  مف د ح عن6انه)ا) 
16 بالد املكزاري صهريج  زنق    رقم 
كناحة  0000و فاس املغرب كمصفي 

)ة) يلشرك .

ح قد تم انعقاد ا ذمع   ا ختام   
حفي متجر رقم   2022 ماي   20 بتاريخ 
تجزئ  جنان ا خير سهب  و9  رقم   1

اي6رد - 0000و فاس املغرب.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2609/2022.

871I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE BRAVO INDUSTRIE
MAROC

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تع ين مسير جدلد يلشرك 

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE BRAVO INDUSTRIE

MAROC  شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 
يعشاش ق ادة حرب ل - 0000  

مراكش املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.125977

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تع ين  تم   2022 ماي   10 في  املؤرخ 
ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

ايعارضين سمير كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6958و1.

872I

PUSH CENTER

TZ HOLDING
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

TZ HOLDING شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 7 زنق  

احمد ت6كي ايطابق 2 ايشق  
10 ايدار ايب ضاء  ايدار ايب ضاء  

20000 ايدار ايب ضاء  املغرب 
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و719 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر   07
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 TZ  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING
مشارك    : بإلجاز  ايشرك   غرض 
أح في حضع أح   ، ايشرك  في حسابها 
إدارة األحراق املاي   ، أح في املعامالت 
ايس طرة  في  أح  املاي    األحراق  على 

على ايشركات.
زنق    7  : االجتماعي  املقر  عن6ان 
احمد ت6كي ايطابق 2 ايشق  10 ايدار 
ايب ضاء  ايدار ايب ضاء  20000 ايدار 

ايب ضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ت6زاني  ل6نس  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ت6زاني  ل6نس  ايس د 
ايدار  الجيرحند  س6طيرن  زنق   2و 
ايب ضاء   ايدار   20000 ايب ضاء 

املغرب .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ت6زاني  ل6نس  ايس د 
ايدار  الجيرحند  س6طيرن  زنق   2و 
ايب ضاء   ايدار   20000 ايب ضاء 

املغرب 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 58و828.

Iو87

JI  CONSULTING

DISTRITEL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

JI  CONSULTING
رقم 9 زنق  بكري حي ايسعادة فاس 

، 0 00و، فاس املغرب
DISTRITEL شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

 2 ايشق  11 شارع هارحن ايرش د 
مكناس - 50000  مكناس املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.68 97

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 غشت 2020 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
شارع هارحن   11 ايشق   »عمارة  2 
مكناس    50000  - مكناس  ايرش د 
املغرب« إلى »رقم 78-77 ايبرك  متجر 
رقم 8 بن س6دة فاس - 0و00و فاس  

املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2021 تحت رقم  02و.

87 I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

AUTO ECOLE CIEL BLEU
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير م6الي عبد هللا ، 
000 5، خن فرة املغرب
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AUTO ECOLE CIEL BLEU شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  17 
ايطابق االحل حي م6حى حب6عزة  - 

000 5 خن فرة املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

  25
في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.ECOLE CIEL BLEU
مدرس    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

يتعل م ايس اق .
 17 زنق    : عن6ان املقر االجتماعي 
 - حب6عزة   م6حى  حي  االحل  ايطابق 

000 5 خن فرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
0.000و  ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د غانم محسين :  100 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
 100   : ب6شرى  غانم  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة غانم ش ماء :  100 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  محسين  غانم  ايس د 
 5 000 8و حي السيري  و1 رقم  زنق  

خن فرة املغرب.
عن6انه)ا)  ب6شرى  غانم  ايس دة 
متشفسان  حي   152 رقم  زنق   1 

000 5 خن فرة املغرب.
عن6انه)ا)  ش ماء  غانم  ايس دة 
 5 000 8و حي السيري  و1 رقم  زنق  

خن فرة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ب6شرى  غانم  ايس دة 
متشفسان  حي   152 رقم  زنق   1 

000 5 خن فرة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
20 ل6ن 6  بتاريخ  االبتدائ   بخن فرة  

2022 تحت رقم 251.
875I

SERVIAP

ESPACE BAB ZAER
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

SERVIAP
رقم  1 زاحي  شارع طارق بن زياد 
بنسل مان ، 000و1، بنسل مان 

املغرب
ESPACE BAB ZAER شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مركز 

س دي بطاش بنسل مان - 000و1 
بنسل مان املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
7  5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر   11
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE BAB ZAER
محط    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

خدم  ايس ارات.
مركز   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
000و1   - بنسل مان  بطاش  س دي 

بنسل مان املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
  : فدحاش   ايصمد  عبد  ايس د 
درهم  000.وو  بق م   حص   0وو 

يلحص  .

ايس د محمد عمران :  0وو حص  
بق م  000.وو درهم يلحص  .

ايس دة نجاة ا خيري :  0 و حص  
بق م  000. و درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

فدحاش   ايصمد  عبد  ايس د 
ا خير  فتح  ايسالم  تجزئ   عن6انه)ا) 
12000 تمارة   1 حي حادي دهب   رقم 

املغرب.
عن6انه)ا)  عمران  محمد  ايس د 
بطاش  س دي  ب6رزحك  احالد  دحار 

000و1 بنسل مان املغرب.
عن6انه)ا)  ا خيري  نجاة  ايس دة 
و   ايشق   ايرزحق عمارة    تجزئ  

12000 تمارة  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
فدحاش   ايصمد  عبد  ايس د 
ا خير  فتح  ايسالم  تجزئ   عن6انه)ا) 
 12000 دهب   حادي  حي   1 رقم 

بنسل مان املغرب
عن6انه)ا)  عمران  محمد  ايس د 
بطاش  س دي  ب6رزحك  احالد  دحار 

000و1 بنسل مان املغرب
عن6انه)ا)  ا خيري  نجاة  ايس دة 
و   ايشق   ايرزحق عمارة    تجزئ  

12000 بنسل مان املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 02 بتاريخ  سل مان   ببن  االبتدائ   

مارس 2022 تحت رقم 127.

876I

CABINET BOUZIDI

FERRY IMPORT EXPORT
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CABINET BOUZIDI
عند مكتب ايب6زيدي ص.ب 125 
ايناظ6ر ، 62000، ايناظ6ر املغرب

FERRY IMPORT EXPORT  شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 
ححدان  بني انصار ايناظ6ر  ايناظ6ر 

62012 ايناظ6ر املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و29 2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   08
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 FERRY : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

. IMPORT EXPORT
غرض ايشرك  بإلجاز : ايتصدلر حال
استراد                                                                   إستراد 
ا خضر حايف6اكه ا ذاف                                                

 إستراد ا حب6ب.
حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايناظ6ر  ححدان  بني انصار ايناظ6ر  

62012 ايناظ6ر املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : عزيز   شهب6ني  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د مكدار ل6سف :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د شهب6ني عزيز  : 500 بق م  

100 درهم.
ايس د مكدار ل6سف : 500 بق م  

100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ايس د شهب6ني عزيز  

مل ل   اسبان ا 00 مل ل    اسبان ا.
عن6انه)ا)  ل6سف  مكدار  ايس د 
حي دحال  بني انصار  62012 ايناظ6ر 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايس د شهب6ني عزيز  

مل ل   اسبان ا 00 مل ل    اسبان ا
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ و1 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 1101.
877I
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FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MAGHREBSYS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
MAGHREBSYS شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 87 
تجزئ  بلير طريق اك6راي- مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
8129و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   06 املؤرخ في 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
  MAGHREBSYS اي6ح د  ايشريك 
مبلغ رأسمايها 10.000 درهم حعن6ان 
87 تجزئ  بلير  مقرها اإلجتماعي رقم 
 50000  - مكناس  اك6راي-  طريق 
ايتصف     : مكناس املغرب نت ج  ل 

اإلرادل  ح ا حل املسبق يلشرك .
 87 ح حدد مقر ايتصف   ب رقم 
 - مكناس  تجزئ  بلير طريق اك6راي- 

50000 مكناس املغرب. 
ح عين:

ح  ايغماري   عبد هللا   ايس د)ة) 
عن6انه)ا) رقم  16 ايشق  5 ايطابق 
2 تجزئ  ايعثمان   ايشطر 1 مكناس 
)ة)  50050 مكناس املغرب كمصفي 

يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل   06 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 92و.
878I

C E INVEST MAROC 

 STERN REISEN
 TRANSPORT TOURISTIQUE

MARRAKECH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier Centre Affaire
 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STERN REISEN TRANSPORT
 TOURISTIQUE MARRAKECH

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايبهذ  
رقم 51و متجر رقم 86 اقام  رياض 
ايزيت6ن 70 ب 21 مراكش  - 0000  

مراكش  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
981و12

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   15
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STERN REISEN TRANSPORT

.TOURISTIQUE MARRAKECH
اينقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس احي .
حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايبهذ  رقم 51و متجر رقم 86 اقام  
 - مراكش    21 ب   70 رياض ايزيت6ن 

0000  مراكش  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د حرة ن6رايدلن  
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  ايس د حرة ن6رايدلن  
تجزئ  اينخ ل بل6ك 06 رقم و9 سيبع 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ايس د حرة ن6رايدلن  
تجزئ  اينخ ل بل6ك 06 رقم و9 سيبع 

مراكش 0000  مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
مارس   25 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 1 2 و1.

879I

STUDIO LIK

STUDIO LIK
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

STUDIO LIK
تجزئ  املسار رقم 785 ، 0000 ، 

مراكش املغرب
STUDIO LIK شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تجزئ  

املسار رقم 785  ايطابق االحل شق  
1 - 0000  مراكش املغرب 

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و 1266

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO LIK

تصدلر   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حاستيراد.

تجزئ    : االجتماعي  املقر  عن6ان 

ايطابق االحل شق     785 املسار رقم 

1 - 0000  مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

ايس دة كنزة ملهندز عماني :  1.000 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عماني  ملهندز  كنزة  ايس دة 

ف ال  يك6رنيش  تجزئ   عن6انه)ا) 

 16 شارع عبد ايهادي ب6طايب ح ح 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عماني  ملهندز  كنزة  ايس دة 

ف ال  يك6رنيش  تجزئ   عن6انه)ا) 

 16 شارع عبد ايهادي ب6طايب ح ح 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 7007و1.

880I

PUSH CENTER

 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL

MAARIFA PRIVE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL

MAARIFA PRIVE شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  12 

تجزى  ب6ريفاج 2 ب6زن ق  ب6زن ق  

20000 ب6زن ق  املغرب.

تف6يت حصص
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رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.2997

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6  في  1  املؤرخ 

املصادق  على :
ادريس ديدحلي  )ة)  تف6يت ايس د 
50و  حص  اجتماع   من أصل   75
ا حسين  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

املذدحب بتاريخ 07 ل6ن 6 2022.
حم6  مل ك   )ة)  ايس د  تف6يت 
50و  حص  اجتماع   من أصل   75
ا حسين  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

املذدحب بتاريخ 07 ل6ن 6 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 2997.
881I

C E INVEST MAROC 

TAJTOURS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier Centre Affaire
 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TAJTOURS شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي متجر 
01 اسكج6ر معطى هللا رقم 5و5 
محام د مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   01
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAJTOURS
اينقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس احي .
متجر   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
5و5  رقم  هللا  معطى  اسكج6ر   01
مراكش    0000  - مراكش  محام د 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
صامط   ايلط ف  عبد  ايس د 
درهم   100 بق م   حص    1.000   :

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
صامط   ايلط ف  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) درب ايداحدي رقم 8و سيبع 

مراكش 0000  مراكش  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
صامط   ايلط ف  عبد  ايس د 
8و  رقم  ايداحدي  درب  عن6انه)ا) 
سيبع مراكش 0000  مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6 70و1.
882I

CAFIGEC

MAYADINETWORK
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9و
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
MAYADINETWORK شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي اقام  
منظر ايب ضاء مكتب 5 ايطابق 
ايسفلي بناء رقم    شق  1و - 
20100 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
15و7 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   17
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAYADINETWORK
منتج   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
األفالم ايسينمائ   أي شخص لؤيف 
أح يدله سيناري6هات مؤيف  ، يستعين 

بايفنان ين ايالزمين يلت6ج ه.
اقام    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطابق   5 مكتب  ايب ضاء  منظر 
 - 1و  شق   رقم     بناء  ايسفلي 

20100 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:
ايس د مهدي املتقي :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة ال  بن فارس :  500 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  املتقي  مهدي  ايس د 
زاحي  زنقتي معم6رة حاييرم6ك اقام  
ايقن طرة   20100   9 شق    2 امين 

املغرب.
عن6انه)ا)  فارس  بن  ال   ايس دة 
زنق  ايزهراحي اب6 ايقاسم درج ا   67
طابق سفلي شق  1 حي املستشف ات 

20100 ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  املتقي  مهدي  ايس د 
زاحي  زنقتي معم6رة حاييرم6ك اقام  
ايقن طرة   20100   9 شق    2 امين 

املغرب

عن6انه)ا)  فارس  بن  ال   ايس دة 
زنق  ايزهراحي اب6 ايقاسم درج ا   67
طابق سفلي شق  1 حي املستشف ات 

20100 ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 62 828.

Iو88

TT COMPTABILITE

OUME ALBANIN
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

OUME ALBANIN شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايقدس 

مبنى ب و ط6ابق است6دل6 رقم ب 
و1و حجدة - 60000 حجدة املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
8797و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 لنالر   10
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 OUME : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.ALBANIN
محط    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

خدم  يلس ارات.
حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ط6ابق است6دل6  و  ايقدس مبنى ب 
حجدة   60000  - حجدة  و1و  رقم ب 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

ايس دة ايقادري فاطم  ايزهراء:  
درهم   100 بق م   حص    1.000

يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايزهراء   فاطم   ايقادري  ايس دة 
آس6ان  ،زنق    عن6انه)ا) حي ايقدس 

رقم 7 حجدة 60000 حجدة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايزهراء   فاطم   ايقادري  ايس دة 
آس6ان  ،زنق    عن6انه)ا) حي ايقدس 

رقم 7 حجدة 60000 حجدة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
فبرالر   17 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 576.
88 I

TT COMPTABILITE

EL HAJ AISSA SARL/AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

EL HAJ AISSA SARL/AU شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي ايقدس 
ا حدائق ايشرق   مبنى ب است6دل6 
و1و ، حجدة - 60000 حجدة املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
9 و9و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 فبرالر   16
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 EL HAJ : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.AISSA SARL/AU
محط    : بإلجاز  ايشرك   غرض 
لحتل  مقهى   ، يلس ارات  خدم  

شخصين حأكثر ، مطعم.
حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ب  مبنى  ايشرق    ا حدائق  ايقدس 
 60000  - حجدة   ، و1و  است6دل6 

حجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د امساعد محمد 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د امساعد محمد عن6انه)ا) 
حي ايقدس زنق  اس6ان رقم 7 حجدة 

60000 حجدة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د امساعد محمد عن6انه)ا) 
حي ايقدس زنق  اس6ان رقم 7 حجدة 

60000 حجدة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   11 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 77 1.

885I

SOLUCIA EXPERTISE

MOBIWELL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
MOBIWELL شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي  زنق  عزيز 
بالل رقم 11 ايطابق 5 املعاريف 
ايدار ايب ضاء - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 57 19

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6   07 في  املؤرخ 

املصادق  على :
أحمد ب6عب د  )ة)  تف6يت ايس د 
أصل  من  اجتماع    حص    2.000
)ة)  ايس د  يفائدة   حص     .000
 07 بتاريخ  عل6ي  ص6�سي  حسن  

ل6ن 6 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 22 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828772.

886I

TT COMPTABILITE

RAHMA BENYATTO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

RAHMA BENYATTO شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي منطق  

ايقدس مبنى ب و ط6ابق است6دل6 
رقم ب و1و حجدة - 60000 حجدة 

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و880و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 لنالر   10
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAHMA BENYATTO
محط    : بإلجاز  ايشرك   غرض 
حمقهى   ، حمطعم   ، خدم  يلس ارات 

لحتل شخصين حأكثر.
منطق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ط6ابق است6دل6  و  ايقدس مبنى ب 
حجدة   60000  - حجدة  و1و  رقم ب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس دة جمع  ا خارجي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة جمع  ا خارجي عن6انه)ا)  
 7 رقم  اس6ان    زنق    ايقدس  حي 

حجدة 60000 حجدة املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس دة جمع  ا خارجي عن6انه)ا) 
 7 رقم  اس6ان    زنق    ايقدس  حي 

حجدة 60000 حجدة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
فبرالر   17 بتاريخ  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم  58.
887I

TT COMPTABILITE

ISRAE ORIENT
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

ISRAE ORIENT  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي طريق 
ايع6ن   تجزئ  ب6رسع د رقم 27 - 

60000 حجدة املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
2199و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي  1و  في  املؤرخ 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
   ISRAE ORIENT اي6ح د  ايشريك 
درهم   100.000 رأسمايها  مبلغ 
طريق  اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان 
 27 رقم  ب6رسع د  تجزئ   ايع6ن   
 : ل  نت ج   املغرب  حجدة   60000  -

غ اب اينشاط.
طريق  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 
 -  27 رقم  ب6رسع د  تجزئ   ايع6ن   

60000 حجدة املغرب. 
ح عين:

ح  ح6ري  بن 6نس   ايس د)ة) 
تجزئ   ايتحرير  شارع  عن6انه)ا) 
حجدة   60000  61 رقم   2 ايبستان 

املغرب كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  1  ب6جدة   ايتجاري  

2022 تحت رقم 1795.
888I

ف كام د

BLUE SKY TRAVEL AGENCY
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

ف كام د
و، شارع اي6حدة ايطابق األحل رقم 1 

، 000و9، تط6ان املغرب
 BLUE SKY TRAVEL AGENCY
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
9 أبريل زنق  ايسنابل رقم 12 - 

000و9 تط6ان املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.12785

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6   17 في  املؤرخ 

املصادق  على :
ايدلن  ن6ر  )ة)  ايس د  تف6يت 
من  اجتماع    حص   0و  ا حل6زي 
)ة)  ايس د  حص  يفائدة    80 أصل 
ل6ن 6   10 بتاريخ  ا حل6زي  بسام 

.2022
ايدلن  ن6ر  )ة)  ايس د  تف6يت 
من  اجتماع    حص   0و  ا حل6زي 
)ة)  ايس د  حص  يفائدة    80 أصل 
ل6ن 6   10 بتاريخ  ا حل6زي  حسام 

.2022
ايدلن  ن6ر  )ة)  ايس د  تف6يت 
من  اجتماع    حص    20 ا حل6زي 
)ة)  ايس د  حص  يفائدة    80 أصل 
سل6ى  حمر بتاريخ 10 ل6ن 6 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   17 بتاريخ  االبتدائ   بتط6ان  

2022 تحت رقم 10 1.

889I

SOCOGESE

MODE STUDIO FES
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

مالءم  اينظام األسا�سي يلشرك 

SOCOGESE
شارع حلي ايعهد إقام  م6الي ايكامل 

فاس ، 0000و، فاس املغرب
MODE STUDIO FES »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: عند 
شرك  »ط كسن6ر« املنطق  

ايصناع   ايدكارات - 0000و فاس 
املغرب.

»مالءم  اينظام األسا�سي يلشرك «
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.22867
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في و1 ل6ن 6 2022
األسا�سي  اينظام  مالءم   تقرر 
ايقان6ن:  مقتض ات  مع  يلشرك  

األسا�سي

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 7و2022/26.
890I

LB COMPTA

MESAYOU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

MESAYOU شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
ايزرقط6ني ايطابق 9 رقم 92 - 
20500 ايدار ايب ضاء املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 5 801

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 10 ل6ن 6 2022 تم  تح6يل  
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
 9 ايطابق  ايزرقط6ني  شارع   265«
ايب ضاء  ايدار   20500  -  92 رقم 
امل6يد زنق   تجزئ    25« إلى  املغرب« 
ابن كثير ايطابق األر�سي إقام  ا خير 
ايدار  70و20   - ت6سع  املعاريف 

ايب ضاء  املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 22 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و82879.
891I

BMH EXPERTS

بارتنارز اصوصيات ماغرب
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
بارتنارز اص6ص ات ماغرب شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
زركت6ني - ايطابق ايثاني رقم 

6 - 20250 ايدار ايب ضاء اململك  
املغرب  .

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري -.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   21 في  املؤرخ 

املصادق  على :
تف6يت ايس د )ة) إكرام ايزع فري 
00و حص  اجتماع   من أصل 00و 
ريتل ت   )ة)  ايس د  يفائدة   حص  
أبريل   21 بتاريخ  سيرفيس  دلج تال 

.2022
تف6يت ايس د )ة) إكرام ايزع فري 
أصل  من  اجتماع    حص    100
احب   )ة)  ايس د  حص  يفائدة    100

ص6ي6شنز بتاريخ 21 أبريل 2022.
تف6يت ايس د )ة) إكرام ايزع فري 
100 حص  اجتماع   من أصل 100 
أييس 6   )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

فاسان6 بتاريخ 21 أبريل 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
 22 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 21609.
892I

PUSH CENTER

FPM 360
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
FPM 360 شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 

ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الم ل زحال زنق  ريت ل ايطابق 11 
ايشق  29 ايدار ايب ضاء ايدار 
ايب ضاء 20000 ايدار ايب ضاء 

املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و7577 .
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اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ل6ن 6   08 املؤرخ في 

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

مبلغ    FPM 60و اي6ح د  ايشريك 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

زحال  الم ل  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
 29 ايشق    11 ايطابق  ريت ل  زنق  

 20000 ايدار ايب ضاء ايدار ايب ضاء 

 : ل  نت ج   املغرب  ايب ضاء  ايدار 

تداع ات اقتصادل  .

شارع  ب  ايتصف    مقر  حدد  ح 

 11 ايطابق  ريت ل  زنق   زحال  الم ل 

ايدار  ايب ضاء  ايدار   29 ايشق  

ايب ضاء  ايدار   20000 ايب ضاء 

املغرب. 

ح عين:
ايس د)ة) رضا  ايغزحاني عاشق ح 
1و  2 رقم  اقام  دالن6  و1  عن6انه)ا) 
عبد  شارع  زاحي   ايعلج  ايبشير  زنق  

 20000 ايب ضاء   1و  شق   امل6من 

)ة)  كمصفي  املغرب  ايب ضاء  ايدار 

يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   

املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  

تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 

ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 17 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828279.

Iو89

BMH EXPERTS

بارتنارز اصوصيات مغرب
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

بارتنارز اص6ص ات مغرب  شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
زركت6ني - ايطابق ايثاني رقم 

6 - 20250 ايدار ايب ضاء اململك  
املغرب  .

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري -.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تم تع ين   2022 أبريل   21 املؤرخ في 
ايس د)ة)  يلشرك   جدلد  مسير 

زع فري اكرام  كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 22 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 21609.
89 I

fiduciaire espace conseils

RHS SERVICES
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

fiduciaire espace conseils
 tarik el khair rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi casa ، 20600،
casablanca maroc

RHS SERVICES شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م6الي سل مان اقام  االسماعل   و 
ايرقم 1 ايطابق 1 ايصخ6ر ايس6داء 

- و0و20 ايب ضاء املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
969وو5.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 ل6ن 6   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
»00.000و درهم« أي من »00.000و 
عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 22 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و82878.
895I

CAFIGEC

YALLAGEM
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9و
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
YALLAGEM شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي تاجر  حي 
الي  خدلج  زنق  8 رقم 182 عين 

ايشق - 20100 ايدار ايب ضاء 
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و28 57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   09
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YALLAGEM
غرض ايشرك  بإلجاز : تاجر.

تاجر    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 182 رقم   8 زنق   خدلج   الي   حي 
ايدار ايب ضاء   20100  - عين ايشق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:
 700   : ايس د ج6نغ س6نغ ك م 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
00و    : دح  ش6ل  ه6نغ  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د ج6نغ س6نغ ك م عن6انه)ا) 
و شق   1  طريق مك  درج ج طابق 
ايدار   20100   2 كاي ف6رن ا  باب 

ايب ضاء املغرب.

عن6انه)ا)  دح  ش6ل  ه6نغ  ايس د 
ك6ريا   20100 ا ذن6ب    ك6ريا 

ا ذن6ب   ك6ريا ا ذن6ب  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د ج6نغ س6نغ ك م عن6انه)ا) 
و شق   1  طريق مك  درج ج طابق 
ايدار   20100   2 كاي ف6رن ا  باب 

ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 9  828.

896I

LAYEL BUSSINES CENTER

4D SURVEY
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

LAYEL BUSSINES CENTER
 RUE IBNOU MOUNIR 117

 RESIDENCE AZZARKA ETG 2
 N°18 MAARIF CASABLANCA ،

20300، casablanca maroc
D SURVEY  شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ايقادي ايتازي إقام  لاسمين عمارة أ 
شق  5 املحمدل  - 20000 املحمدل  

املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
0289و

 01 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 مارس 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
  D  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SURVEY
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خبير   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
مساح أح ط6ب6غرافي.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايقادي ايتازي إقام  لاسمين عمارة أ 
شق  5 املحمدل  - 20000 املحمدل  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : ايس د محمد تيسفلين 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 1000  : تيسفلين  محمد  ايس د 

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د محمد تيسفلين عن6انه)ا) 
لاسمين  إقام   ايتازي  ايقادي  شارع 
  20000 املحمدل    5 شق   أ  عمارة 

املحمدل  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د محمد تيسفلين عن6انه)ا) 
لاسمين  إقام   ايتازي  ايقادي  شارع 
  20000 املحمدل    5 شق   أ  عمارة 

املحمدل  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائ   باملحمدل   

رقم -.
897I

LB COMPTA

MESAYOU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

MESAYOU شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 25 تجزئ  
امل6يد زنق  إبن كثير ايطابق األر�سي 
إقام  ا خير املعارف ت6سع - 70و20 

ايدار ايب ضاء املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 5 801
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 ل6ن 6   10 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
 50.000« أي من  درهم«   150.000«
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
أح  نقدل   حصص  تقدلم    : طريق 

ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 22 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم و82879.

898I

مكتب ا ذرحدي

CLOUFIL MAROC
إعالن متعدد ايقرارات

مكتب ا ذرحدي
شارع 18 ن6نبر رقم  2 ايناض6ر ، 

62000، ايناض6ر املغرب
CLOUFIL MAROC »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: ح6ض 
بلعباس سل6ان 62000 ايناض6ر 

املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
. 587

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 08 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
ايشرك   حسابات  على  املصادق  

يسن  2021
على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 
ماللي: ايرفع من راسمال ايشرك  من 
00.000و.و  الى  درهم   2.500.000

درهم
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
 1.650.000 نج ب  قضاحي  ايس د 
محمد  قضاحي  ايس د   - درهم 

1.650.000 درهم

بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 
ايس د قضاحي نج ب 16.500 حص  
 16.500 محمد  قضاحي  ايس د   -

حص 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 22 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 79و1.
899I

شرك  ف دحس6

 MZDA CONSTRUCTION ET
TRAVAUX DIVERS

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تجدلد مدة مزاحي  مهام املسيرلن

شرك  ف دحس6
102 شارع امل6حدلن ا حس م  ، 

2000و، ا حس م  املغرب
 MZDA CONSTRUCTION ET
TRAVAUX DIVERS »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة«
 S/SOL :حعن6ان مقرها االجتماعي
 IMM N°69, LOTISSEMENT

 AL HOUDA SAKANE CHAABI
 IMZOUREN, AL HOCEIMA
.32000 AL HOCEIMA MAROC
»تجدلد مدة مزاحي  مهام املسيرلن«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.2699
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 17 ل6ن 6 2022
مهام  مزاحي   مدة  تجدلد  تقرر 

املسيرلن ملدة: 99 سن6ات.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 20 بتاريخ  با حس م    االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 161.
900I

EXPACT PARTNERS

AOUDAGHOST
إعالن متعدد ايقرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 201
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
AOUDAGHOST »شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة جات ايشريك 
اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: 227 
شارع أنفا ايطابق 1 - 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
. 69957

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في و0 لنالر 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

تح6يل املقر اإلجتماعي يلشرك  
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

تغ يرنشاط ايشرك  
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
إلى  يلشرك    ايقان6ني  املقر  تح6يل 
ايدار   ،1 ايطابق  أنفا  شارع   227

ايب ضاء
بند رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
تغ يرنشاط ايشرك   إلى - االستشارات 
االسترات ج   حايتدريب حكذيك كل ما 
 - ايفكري .  ا خدمات  بتقدلم  لتعلق 
تط6ير املنصات ايرقم     - مستشار؛ 
حايبرمج ات ححزم ايبرمج ات ححل6ل 
 - عام.  بشكل  املعل6مات  تكن6ي6ج ا 

تقن ات املعل6مات حاالتصاالت
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 25 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ماي 2022 تحت رقم 17987.

901I

fiduciaire espace conseils

ASSURANCE NAIM
إعالن متعدد ايقرارات

fiduciaire espace conseils
 tarik el khair rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi casa ، 20600،
casablanca maroc

ASSURANCE NAIM »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: ايبستان 2 
اقام  26 ايرقم 25 س ذي ايبرن6�سي 

- 20605 ايب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«
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رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
. 50857

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 0و ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
اسم  اصبح  ايشرك   تسم    تغ ير 
 ALDO ASSURANCES ايشرك  

ASSURANCE NAIM ع6ض
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
تم ب ع جم ع االنصب  االجتماع   من 
يفائدة  ايعزحزي  نع م  ايس ذ  طرف 

ايس د عزيز ايه ل
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
من  اجتماعي  نصيب   522 ب ع  تم 
يفائدة  نزاحي  ح اة  ايس ذة  طرف 

ايس د عزيز ايه ل
قرار رقم  : ايذي لنص على ماللي: 
اسقاي  ايس دة ح اة نزاحي ح ايس ذ 
نع م ايعزحزي من مهامهما كمسيرلن 
يشرك  ح اعفائهما من جم ع املتبعات
قرار رقم 5: ايذي لنص على ماللي: 
كمسير  ايه ل  عزيز  ايس د  تع ين 
ايصالح ات  جم ع  اعطائه  ح  جدلد 

يس ير ايشرك  ملدة غير محددة
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
من   15 ح   7  -  6  -  2 تم تغ ير ايبند 

ايقان6ن االسا�سي يشرك  ح تح ينه.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 22 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828779.

902I

مكتب ا ذرحدي

 PEINTURES AUTO EL
MASNAOUI

إعالن متعدد ايقرارات

مكتب ا ذرحدي
شارع 18 ن6نبر رقم  2 ايناض6ر ، 

62000، ايناض6ر املغرب
 PEINTURES AUTO EL

MASNAOUI »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: زنق  
اينس م ايعرحي 62000 ايناض6ر 

املغرب.
»إعالن متعدد ايقرارات«

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 
 و8 1.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ في 08 ل6ن 6 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 
قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
ايشرك   حسابات  على  املصادق  

يسن  2021
على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 
ماللي: ايرفع من راسمال ايشرك  من 

100.000 درهم الى 250.000 درهم
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 
 150.000 نجبب  املسناحي  ايس د 
درهم - ايس د املسناحي عبد اي6هاب 
املر�سي  ايس دة   - درهم   50.000

نسرين 50.000 درهم
بند رقم 7: ايذي لنص على ماللي: 
ايس د املسناحي نجبب 1.500 حص  
 500 - ايس د املسناحي عبد اي6هاب 
 500 ايس دة املر�سي نسرين   - حص  

حص 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 22 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 78و1.
Iو90

طل ك6نسلتينغ

TAIBA DESTINATION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تح6يل املقر االجتماعي يلشرك 

طل ك6نسلتينغ
شارع ا ذ6الن. زنق  طنج . مكاتب 
األطلس. رقم  1 ، 0000و، فاس 

املغرب
TAIBA DESTINATION شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و زاحي  
شارع ا ذيش امللكي ح زنق  أحمد 
ايشب هي - 0000و فاس املغرب.
تح6يل  املقر االجتماعي يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
0605و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تح6يل   تم    2022 ماي   21 املؤرخ في 
من  يلشرك   ا حالي  االجتماعي  املقر 
زاحي  شارع ا ذيش امللكي ح زنق   »و 
فاس  0000و   - ايشب هي  أحمد 
إلى »8 زنق  أحمد ايشب هي.  املغرب« 
و.  املحل رقم  »ب«.  إقام  ايعنبا�سي 
0000و فاس    - شارع ا ذيش امللكي  

املغرب«.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم 2687/2022.
90 I

BTP CONSULTANTS

AN Sud résine
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

BTP CONSULTANTS
تجزئ  اي6حدة بل6ك D رقم 578 
ايع 6ن ، 70000، ايع 6ن املغرب

AN Sud résine شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 
اي6حدة بل6ك د رقم  7 . - 70000 

ايع 6ن املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و251 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   10
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 AN  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Sud résine
أعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حخدمات متن6ع .
حي   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 70000  -  . اي6حدة بل6ك د رقم  7 

ايع 6ن املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

نجامي  ايهادي  عبد  ايس د 
عن6انه)ا)  زنق  زاحي  ايش خ رقم 256 
حي ا وذري 70000 ايع 6ن املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

نجامي  ايهادي  عبد  ايس د 
عن6انه)ا)  زنق  زاحي  ايش خ رقم 256 

حي ا وذري 70000 ايع 6ن املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1797/2022.

905I

AZ PLOMBERIE ET INSTALLATIONS

 AZ plomberie et
installations

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
تأسيس شرك 

 AZ PLOMBERIE ET
INSTALLATIONS

 AZ PLOMBERIE ET
 INSTALLATIONS ، 30000، FES

MAROC
 AZ plomberie et installations

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 0 ، 
ايطابق 5، مكاتب األنديس، شارع 

أص ل ، أطلس، فاس - 0000و فاس 
املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
72977

في  مؤرخ  م6ثق  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.



12539 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 AZ  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.plomberie et installations
أعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايسباك .
 ، 0 : رقم  عن6ان املقر االجتماعي 
شارع  األنديس،  مكاتب   ،5 ايطابق 
أص ل ، أطلس، فاس - 0000و فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حص    500   : ايس دة زينب نائر 

بق م  100 درهم يلحص  .
حص    500   : ايس د عادل نائر 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
رقم  ايس دة زينب نائر عن6انه)ا) 
٦,اقام  ايغزالي،شارع ابن  ا خط ب. 

0000و فاس املغرب.
رقم  عن6انه)ا)  نائر  عادل  ايس د 
٦،عمارة ١٠٧ ،ضحى ايزيت6ن 0000و 

فاس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
رقم  ايس دة زينب نائر عن6انه)ا) 
٦,اقام  ايغزالي،شارع ابن  ا خط ب. 

0000و فاس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  بفاس   ايتجاري  

2022 تحت رقم و265.

906I

AMILEC SARL AU أم ل ك

AZ MARY أزيد ماري
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

AMILEC SARL AU أم ل ك
0 2 تجزئ  ايزهرة 1 حد ايس6ايم 
0 2 تجزئ  ايزهرة 1 حد ايس6ايم، 

00 26، برش د املغرب
أزيد ماري AZ MARY شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايرقم 
11وايطابق 2 تجزئ  ايزهراء حد 
ايس6ايم حد ايس6ايم 00 26 حد 

ايس6ايم املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و1278
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2019 ماي   02
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
أزيد   : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZ MARY ماري
ب ع م6اد   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايبناء ح نقل ايسلع.
ايرقم   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
حد  ايزهراء  تجزئ    2 11وايطابق 
حد   26 00 ايس6ايم  حد  ايس6ايم 

ايس6ايم املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
0 و    : ايس د ايهمام عبدايرح م 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
0وو    : ايس د ايهمام بن حمدحن 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د ايهمام عزيز :  0وو حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عبدايرح م  ايهمام  ايس د 
ايب ضاء   20 00 ايب ضاء  عن6انه)ا) 

املغرب.
حمدحن  بن  ايهمام  ايس د 
ايب ضاء   20 00 ايب ضاء  عن6انه)ا) 

املغرب.
عن6انه)ا)  عزيز  ايهمام  ايس د 
ايس6ايم  حد   26 00 ايس6ايم 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عبدايرح م  ايهمام  ايس د 
ايب ضاء   20 00 ايب ضاء  عن6انه)ا) 

املغرب
حمدحن  بن  ايهمام  ايس د 
ايب ضاء   20 00 ايب ضاء  عن6انه)ا) 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   16 بتاريخ  ببرش د   االبتدائ   

2019 تحت رقم 06 .
907I

FIDUCIM

TOP FAM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIM
1 ساح  م6ريتان ا ،  إقام  سل كت  
ايطابق 5 رقم 12 م.ج.  مكناس ، 

50000، مكناس املغرب
TOP FAM شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي مجم6ع  
E ايشق  6 رياض ايزيت6ن فئ  -ب- 
ايطابق 2  - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
56521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   05
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 TOP  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAM
أشغال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مختلف  ح أعمال ايبناء
ايتجارة

إستيراد ح تصدلر.
عن6ان املقر االجتماعي : مجم6ع  
-ب-  رياض ايزيت6ن فئ    6 ايشق    E

ايطابق 2  - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
ايشرك :   رأسمال  مبلغ 
1.000.000,00 درهم، مقسم كايتالي:
 10.000   : ايس د عادل علب6ش 
حص  بق م  100,00 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  علب6ش  عادل  ايس د 
ت6ارك   دل6ر جعفر   6 زنق    28 رقم 

50000 مكناس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  علب6ش  عادل  ايس د 
ت6ارك   دل6ر جعفر   6 زنق    28 رقم 

50000 مكناس املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   20 بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 7وو2.

908I

FIDUCOMPTA

SNACK CHIRAZ
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FIDUCOMPTA
ايرقم و1  شارع ا حري  مكتب 10 
املدلن  ا ذدلدة   اسفي ، 6000 ، 

اسفي املغرب
SNACK CHIRAZ شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايرقم 8 
شارع ب6ردح حي املستشفى اسفي  - 

6000  اسفي املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

12915
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   26
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
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عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SNACK CHIRAZ
مطعم   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

بسعر ثابت.
 8 ايرقم   : عن6ان املقر االجتماعي 
 - شارع ب6ردح حي املستشفى اسفي  

6000  اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : ايطاهيري  ايس د عثمان 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
خرب6ش  ايصمد  عبد  ايس د 
 100 بق م   حص    500   : صادق 

درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د عثمان ايطاهيري عن6انه)ا) 
املدلن   حي  ايرباط  زنق    18 ايرقم 

ا ذدلدة  6000  اسفي املغرب.
خرب6ش  ايصمد  عبد  ايس د 
صادق عن6انه)ا) حي املذد ايزنق  11 

رقم 51  90000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د عثمان ايطاهيري عن6انه)ا) 
املدلن   حي  ايرباط  زنق    18 ايرقم 

ا ذدلدة  6000  اسفي املغرب
خرب6ش  ايصمد  عبد  ايس د 
صادق عن6انه)ا) حي املذد ايزنق  11 

رقم 51  90000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  بآسفي   االبتدائ   

2022 تحت رقم -.
909I

AMJ MANAGEMENT

AMSYS TRANS SARL AU
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 

AMJ MANAGEMENT
زنق   االردن  اقام  لامن    2 ايطابق 

االحل رقم 0و   طنج  ، 90000، 

طنج  املغرب
AMSYS TRANS SARL AU  شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زنق  
االردن اقام  لامن  2 ايطابق االحل 
رقم 0و طنج   - 90000 طنج  

املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و 976.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تع ين   2022 ل6ن 6   09 املؤرخ في 
مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) ازحكاغ 

صباح  كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 255087.
910I

ت م6ر ب س

تيمور ب س
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ت م6ر ب س
51 شارع االمام ايبخاري ايدشيرة 
ا ذهادل  ، 60و86، إنزكان املغرب

ت م6ر ب س شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 51 شارع 
االمام ايبخاري ايدشيرة ا ذهادل  - 

60و86 إنزكان املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

59و26
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   12
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
ت م6ر   : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

ب س.

ايطرز ح   : غرض ايشرك  بإلجاز 
ايطباع  على جم ع أن6اع األث6اب.

51 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
 - ا ذهادل   ايدشيرة  ايبخاري  االمام 

60و86 إنزكان املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
  : ايس د عبد املعز جمالي ايعل6ي 
50 حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د عبد امله من جمالي ايعل6ي 
:  50 حص  بق م  100 درهم يلحص  

.
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايعل6ي  جمالي  املعز  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) حي املسيرة بل6ك أ ايدرارك  

80650 أكادلر املغرب.
ايس د عبد امله من جمالي ايعل6ي 
عن6انه)ا) حي املسيرة بل6ك أ ايدرارك  

80650 أكادلر املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايعل6ي  جمالي  املعز  عبد  ايس د 
عن6انه)ا) حي املسيرة بل6ك أ ايدرارك  

80650 أكادلر املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   17 بتاريخ  االبتدائ   بانزكان  

2022 تحت رقم 1175.
911I

CAFIGEC

CAN CAP
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9و
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
CAN CAP شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس ايسلطان شق  رقم و ايطابق 
االحل - 20100 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و1و7 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   10

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 CAN  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.CAP

ايدلك6ر   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حايتصم م ايداخلي.

تاجر.

26 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 

ايطابق  و  مرس ايسلطان شق  رقم 

االحل - 20100 ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د ح دي مصطفى 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د ح دي مصطفى عن6انه)ا) 

اي6ئام   1 رقم    6 عمارة  اي6فاء   

األيف  20100 ايدار ايب ضاء املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د ح دي مصطفى عن6انه)ا) 

اي6ئام   1 رقم    6 عمارة  اي6فاء   

األيف  20100 ايدار ايب ضاء املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 61 828.

912I
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rochdi conseil

CONSERVE ALJANOUB
إعالن متعدد ايقرارات

rochdi conseil

تجزئ  ايق6ات املساعدة رقم و 1 

ايع 6ن ، 70000، ايع 6ن املغرب

CONSERVE ALJANOUB »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة جات 

ايشريك اي6ح د«

حعن6ان مقرها االجتماعي: اي6كاي  01 

بل6ك E رقم 6و1 ايع 6ن - 70000 

ايع 6ن املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

و1و2و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في  2 ماي 2022

تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 

سهم ايتي لملكها ايس د:   1000 ب ع 
رف ق فتاح الى ايس د: رف ق محمد

على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 

ماللي: استقاي  رف ق فتاح من مهامه 
مسيرا  محمد  رف ق  ايس د:  حتع ين 

حح دا يلشرك 

قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 

ب ع حشراء  ت6س ع اينشاط ف ما للي: 

االجهزة ايفالح  

حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 

بند رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 

ب ع حشراء  ت6س ع اينشاط ف ما للي: 

االجهزة ايفالح  

بند رقم 6: ايذي لنص على ماللي: 

سهم ايتي لملكها ايس د:   1000 ب ع 
رف ق فتاح الى ايس د: رف ق محمد

على  لنص  ايذي   :16 رقم  بند 

ماللي: استقاي  رف ق فتاح من مهامه 
مسيرا  محمد  رف ق  ايس د:  حتع ين 

حح دا يلشرك 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  االبتدائ   بايع 6ن  

2022 تحت رقم 1860.

Iو91

HYDRO MCM SARL 

HYDRO MCM SARL 
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

HYDRO MCM SARL

 N 21 RESIDENCE CHAOUIA

 AV YOUSSEF IBN TACHAFFINE

 RUE RACHID REDA ، 90000،

TANGER MAROC

 HYDRO MCM SARL شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 21 

اقام  شاحي  شارع ابن تاشفين زنق  
رش د رضا  - 90000 طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

128 09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   2 

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYDRO MCM SARL

األشغال   : غرض ايشرك  بإلجاز 

حاملباني  يلطرق  ا خاص   أح  ايعام  
ايطرق  أعمال  ح  املدن    حايهندس  

حايشبكات املتن6ع .
 21 رقم   : عن6ان املقر االجتماعي 

اقام  شاحي  شارع ابن تاشفين زنق  
رش د رضا  - 90000 طنج  املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:

50 حص     : ايس د محمد شب6ر 

بق م  100 درهم يلحص  .

 50   : ايس د عبد ايعزيز املرش6م 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  شب6ر  محمد  ايس د 

سيبع    97 ايرقم  ايقه6اجي  درب 

0000  مراكش املغرب.

املرش6م  ايعزيز  عبد  ايس د 

عن6انه)ا) تجزئ  ايفرح رقم 52و الت 

احرير ا ح6ز 0000  مراكش املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  شب6ر  محمد  ايس د 

سيبع    97 ايرقم  ايقه6اجي  درب 

0000  مراكش املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 255001.

91 I

FINCOSA MARRAKECH

CASA CENTER
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تع ين مسير جدلد يلشرك 

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد ايكريم ا خطابي اقام  

رق   عمارة 180 بل6ك B ايطابق 

االحل ايشق  7 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

CASA CENTER  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 

مبرحك  طريق املرجان رقم 52 - 

0000  مراكش املغرب.

تع ين مسير جدلد يلشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و12207.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تع ين  تم   2022 ماي  و1  في  املؤرخ 

مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) اي 6بي 

احمد كمسير حح د

تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 7090و1.

915I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

SOCIETE ISB شركة ا س ب
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc

شرك  ا س ب SOCIETE ISB شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي دحار 
بدري6ن رقم ايقطع  -908جماع  
اجزنال - - 90000 طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

5و 128
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
اإلقتضاء بمختصر تسم تها : شرك  ا 

.SOCIETE ISB س ب
أعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

أخرى
ب ع ح شراء م6اد ايبناء.

دحار   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
-908جماع   ايقطع   رقم  بدري6ن 

اجزنال - - 90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 500   : ا خل ل  ايبقالي  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : يسرى  ايبقالي  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ا خل ل  ايبقالي  ايس د 
حي ايسان   زنق  1و رقم 7 بير ايشفاء  

90000 طنج  املغرب.
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عن6انه)ا)  يسرى  ايبقالي  ايس دة 
حي ايسان   زنق  1و رقم 7 بير ايشفاء  

90000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ا خل ل  ايبقالي  ايس د 
حي ايسان   زنق  1و رقم 7 بير ايشفاء 

90000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و622.
916I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

 SEMENCE سيمونس دوغي
D›OREE

شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 
ايشريك اي6ح د

حل شرك 

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc

 SEMENCE س م6نس دحغي
D›OREE شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د)في 
ط6ر ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايبرانص 
2 نرجس، شارع ايعرعار رقم 5  - 

90000 طنج  املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
7وو117.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 ل6ن 6  و1  في  املؤرخ 
جات مسؤحي   محدحدة  حل شرك  
س م6نس  اي6ح د  ايشريك  جات 
مبلغ    SEMENCE D’OREE دحغي 
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
مقرها اإلجتماعي ايبرانص 2 نرجس، 
شارع ايعرعار رقم 5  - 90000 طنج  
: قل  امل6ارد يتجهيز  املغرب نت ج  ل 

املشرحع .
ح حدد مقر ايتصف   ب ايبرانص 
 -   5 رقم  ايعرعار  شارع  نرجس،   2

90000 طنج  املغرب. 

ح عين:
ح  ه ل6بي   نجاة   ايس د)ة) 
شارع  نرجس،   2 ايبرانص  عن6انه)ا) 
ايعرعار رقم 5 90000 طنج  املغرب 

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6186.

917I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 LIGUE DES PRODUCTEUR
 DU LAIT ET SA

COMMERCIALISATION
شرك  ايتضامن

تأسيس شرك 

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

وو شارع س دي محمد ، 15000، 
ا خميسات املغرب

 LIGUE DES PRODUCTEUR
 DU LAIT ET SA

COMMERCIALISATION شرك  
ايتضامن

حعن6ان مقرها اإلجتماعي الت م6�سى 
احعمر عين ج6هرة س دي ب6خلخل 
س دي عالل ايبحرحي  - 15252 

س دي عالل ايبحرحي املغرب
تأسيس شرك  ايتضامن 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
1099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2020 مارس   06
األسا�سي يشرك  ايتضامن باملميزات 

ايتاي  :
شكل ايشرك  : شرك  ايتضامن.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 LIGUE : اإلقتضاء بمختصر تسم تها
 DES PRODUCTEUR DU LAIT ET

.SA COMMERCIALISATION

ايزراع    : بإلجاز  ايشرك   غرض 
مصالد  إنتاج   ، ايغابات  زراع    ،

األسماك حتس6يق ا حل ب.
الت   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
س دي  ج6هرة  عين  احعمر  م6�سى 
 - ايبحرحي   عالل  س دي  ب6خلخل 
ايبحرحي  عالل  س دي   15252

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
00.000و  مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د احمد يب ض :  و 1 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حص   و 1    : ايس د فريد جدح 

بق م  100 درهم يلحص  .
و 1 حص     : ايس د عالل زعري  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د عباس سايم :  و 1 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د ريح6ح م ل6د :  و 1 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د درق6ش عمر :  و 1 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
و 1    : تعاحن   مبرحك   ايشرك  

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 200  : مبرحك   تعاحن    ايشرك  

بق م  100 درهم.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  يب ض  احمد  ايس د 
محمد  شارع  ب  عمارة    181 رقم 
ايقن طرة  و2 000 1  ايدل6ري شق  

املغرب.
الت  ايس د فريد جدح عن6انه)ا) 
 15 00 اخلف الت ب6يح ا ا وذمى  

ت فلت املغرب.
ايس د عالل زعري  عن6انه)ا) ايحي 

اإلداري  00 15 ت فلت املغرب.
عن6انه)ا)  سايم  عباس  ايس د 
ت فلت   15 00 ا خزازنى  ايعبابرين 

املغرب.
عن6انه)ا)  م ل6د  ريح6ح  ايس د 
الت م6�سى احعمر قطبين عين ج6هرة 

00 15 ت فلت املغرب.

عن6انه)ا)  عمر  درق6ش  ايس د 
 15000 املركز  حاحي  الت  خميس 

ا خميسات املغرب.
ايشرك  تعاحن   مبرحك  عن6انه)ا) 
 15 00 الت ب6يحيى ا وذم   املركز 

ت فلت املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  يب ض  احمد  ايس د 
محمد  شارع  ب  عمارة    181 رقم 
ايقن طرة  و2 000 1  ايدل6ري شق  

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
08 دجنبر  بتاريخ  االبتدائ   بت فلت  

2021 تحت رقم  28.
918I

PREMIUM FINANCE

NOURVEY
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NOURVEY شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 

0  تجزئ  بلمجاد املسار - 0000  
مراكش املغرب.

رفع رأسمال ايشرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.95  5
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 ل6ن 6   01 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.000.000«
 2.100.000« إلى  درهم«   100.000«
تقدلم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدل  أح ع ن  .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و2  بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم و 71و1.
919I
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 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

MAHRRA ZEMMOUR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

وو شارع س دي محمد ، 15000، 
ا خميسات املغرب

MAHRRA ZEMMOUR شرك  
جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي الت  عكي  
مجمع طلب  ا خميسات - 15000 

ا خميسات املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
295 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 لنالر  1و 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAHRRA ZEMMOUR
 - متعهد   : غرض ايشرك  بإلجاز 

تاجر - مقاحل ألعمال متن6ع .
عن6ان املقر االجتماعي : الت  عكي  
 15000  - ا خميسات  طلب   مجمع 

ا خميسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : مهري  ا حسين  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  مهري  ا حسين  ايس د 
حشاد   فرحات  عمارة  شق   0 

15000 ا خميسات املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  مهري  ا حسين  ايس د 
حشاد   فرحات  عمارة  شق   0 

15000 ا خميسات املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 08 بتاريخ  با خميسات   االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 260.
920I

ديسن6ر

ديسنور
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

ديسن6ر
شارع ف صل ابن عبد ايغزيز رقم 12 

، 90000، طنج  املغرب
ديسن6ر شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
عبد ايعزيز رقم 12 شق  رقم 1 - 

90000 طنج  املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
128205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   19
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ديسن6ر.
ت6زيع   -  : بإلجاز  ايشرك   غرض 
حتعبئ  حتس6يق جم ع أن6اع املنتجات 

ايغذائ   حايزراع  .
حشبه  ا ذمل   حتجارة  تس6يق   -
املنتجات  حايتجزئ   ذم ع  ا ذمل  
أعم  حبشكل  حايزراع    ايغذائ   
املعدة  املنتجات  جم ع  تجارة 

يالستهالك ايبشري..

شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
 1 12 شق  رقم  ابن عبد ايعزيز رقم 

- 90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
1.000 حص     : ايس د فهد ك6ن6 

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ك6ن6  فهد  ايس د 
20 رقم  ايبرانص تجزئ  نرجس زنق  

16 90000 طنج  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  ك6ن6  فهد  ايس د 
20 رقم  ايبرانص تجزئ  نرجس زنق  

16 90000 طنج  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   15 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم  79 25.
921I

SKYLITE CALL

SKYLITE CALL
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

SKYLITE CALL
 AV AL KHANSSAE BD DES 10
FAR، 62000، NADOR MAROC

SKYLITE CALL شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
 AV AL 10 حعن6ان مقرها اإلجتماعي
 KHANSSAE BD DES FAR  62000

NADOR MAROC
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
2218

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   22
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SKYLITE CALL

 : بإلجاز  ايشرك   غرض 

 Centre d’appel/ télévente/

. téléconseiller

 AV AL 10 : عن6ان املقر االجتماعي

 KHANSSAE BD DES FAR  62000

.NADOR MAROC

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 BOUHJAR AYOUB ايس د 

درهم   50.000 حص  بق م    :  500

يلحص  .

 ACH-CHOUJAI AYOUB ايس د

درهم   50.000 حص  بق م    :  500

يلحص  .

 ACH-CHOUJAI AYOUB ايس د

500 : بق م  50.000 درهم.

 BOUHJAR AYOUB : ايس د 

500 بق م  50.000 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 ACH-CHOUJAI AYOUB ايس د

 QU LAARY CHEIKH عن6انه)ا) 

 RUE 105 62000 NADOR

.MAROC

 BOUHJAR AYOUB ايس د 

 QU LAARY CHEIKH عن6انه)ا) 

.RUE 26 62000 NADOR MAROC

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

 BOUHJAR AYOUB ايس د 

 QU LAARY CHEIKH عن6انه)ا) 

RUE 26 62000 NADOR MAROC

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 22 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 58و1.

922I
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fam consulting

BELDI CAMP
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc
BELDI CAMP  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي اب6اب 

مراكش منطق  9و عمارة 171 رقم 
2 مراكش  - 0000  مراكش  املغرب 

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و2و126

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 BELDI : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

. CAMP
تقدلم   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ا خدمات
اب6اب   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
مراكش منطق  9و عمارة 171 رقم 2 

مراكش  - 0000  مراكش  املغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  سراخ   ل6نس  ايس د 
ام ايرب ع عمارة ج ايشق   و  املسيرة 

2 مراكش  0000  مراكش  املغرب .
عن6انه)ا)  ايتلم6دي   ادم  ايس د 
ريا ض ايعرحس درب شنت6ف رقم 81 

مراكش  0000  مراكش  املغرب .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

املغرب  عن6انه)ا)  املغرب  ايس د 
0000  مراكش املغرب 

عن6انه)ا)  ايتلم6دي   ادم  ايس د 
ريا ض ايعرحس درب شنت6ف رقم 81 

مراكش  0000  مراكش  املغرب 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   10 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 6667و1.

Iو92

FLASH ECONOMIE

MSH Pc 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MSH Pc  شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  
زنق  منص6ر ايذهبي ح زنق  م6الي 

إسماع ل متجر رقم 1 إقام   صفاء 
معم6رة  - 000 1 ايقن طرة املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
65515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   20
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 MSH   : اإلقتضاء بمختصر تسم تها 

. Pc
تشمل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
املتعلق   حا خدمات  األعمال  جم ع 
املعل6مات  تكن6ي6ج ا  بمجال 
حايكهرباء حاإليكترحن ات حاالتصاالت 

في هذا املذال ما للي:

 -1ب ع اجهزة ايكمب 6تر حايكهرباء 
حااليكترحن ات حاالتصاالت

أجهزة  ص ان   خدمات  ت6فير   2-
ا حاسب اآللي حص انتها.

ا حاسبات  شبكات  -3ترك ب   
حايكهرباء..

زاحي    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
م6الي  زنق   ح  ايذهبي  منص6ر  زنق  
إقام   صفاء   1 إسماع ل متجر رقم 
معم6رة  - 000 1 ايقن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د حمزة مص كك 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د حمزة مص كك عن6انه)ا) 
ايشق   م  عمارة  معم6رة  رياض 
ايقن طرة   1 000 احج ه   احالد   15

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د حمزة مص كك عن6انه)ا) 
 15 ايشق   م  عمارة  معم6رة  رياض 
احالد احج ه  000 1 ايقن طرة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 01 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 2218.
92 I

FINCOSA MARRAKECH

CASA CENTER
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد ايكريم ا خطابي اقام  
رق   عمارة 180 بل6ك B ايطابق 

االحل ايشق  7 ، 0000 ، مراكش 
املغرب

CASA CENTER شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي 
مبرحك  طريق املرجان رقم 52 - 

0000  مراكش املغرب.

تف6يت حصص
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

و12207.
بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ل6ن 6  و1  في  املؤرخ 

املصادق  على :
احمد ا ح 6ني  )ة)  تف6يت ايس د 
5و1 حص  اجتماع   من أصل 150 
حص  يفائدة  ايس د )ة) عبد ايكريم 

ن6ر بتاريخ و1 ماي 2022.
احمد ا ح 6ني  )ة)  تف6يت ايس د 
 150 حص  اجتماع   من أصل   15
ا حسين  )ة)  ايس د  يفائدة   حص  

بالغ بتاريخ و1 ماي 2022.
محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
ايدحم6ني 120 حص  اجتماع   من 
)ة)  ايس د  120 حص  يفائدة   أصل 
احمد اي 6بي بتاريخ و1 ماي 2022.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   22 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 7090و1.
925I

FLASH ECONOMIE

ARIKSKAL TRAVAUX 
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ARIKSKAL TRAVAUX شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 10 ،زنق  
ا حري  ايطابق و ايشق  5  - 2000 

ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و8و6 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARIKSKAL TRAVAUX
أعمال   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

مختلف  يلبناء
عن6ان املقر االجتماعي : 10 ،زنق  
 2000  -   5 ايشق   و  ا حري  ايطابق 

ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 1.000   : دراك  زكرياء  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  دراك  زكرياء  ايس د 
يساسف  تجزئ  مهند رقم 07  2000 

ايدار ايب ضاء املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  دراك  زكرياء  ايس د 
يساسف  تجزئ  مهند رقم 07  2000 

ايدار ايب ضاء املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 05 827.
926I

bureau tinghir de comtabilite

FAOUZI CASH
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

bureau tinghir de comtabilite
1501 حي املغرب ايعربي تمارة ، 

85000، تمارة املغرب
FAOUZI CASH شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

 AV MLY حعن6ان مقرها اإلجتماعي و
 RACHID IMMB 1 , Temara -

85000 TEMARA MAROC

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

6529و1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAOUZI CASH

 : بإلجاز  ايشرك   غرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 AV و   : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 MLY RACHID IMMB 1 , Temara -

.85000 TEMARA MAROC

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

 FAOUZI MOHAMED ايس د 

 HAY ANDALOUS عن6انه)ا) 

 RUE 0  TOLAITILA VILLA N

 100 Temara 85000 TEMARA

.MAROC

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

 FAOUZI MOHAMED ايس د 

 HAY ANDALOUS عن6انه)ا) 

 RUE 0  TOLAITILA VILLA N

 100 Temara 85000 TEMARA

MAROC

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و1  بتاريخ  بتمارة   االبتدائ   

2022 تحت رقم -.

927I

boutouissa mustafa

CHILL TIME
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
CHILL TIME شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايطابق 
األر�سي ،املنزه إقام  كن6ز  و  محل 

رقم 6  شارع ا ذيش امللكي ، 
مكناس. - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

565 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 CHILL : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.TIME
- صاي6ن   : غرض ايشرك  بإلجاز 

يتصف ف ايشعر ح ايتجم ل
-منتجع صحي

حاستيراد  حت6زيع  حب ع  -شراء 
حايسلع  املنتجات  جم ع  حتصدلر 
املتعلق  بشكل مباشر أح غير مباشر 

باألنشط  املذك6رة أعاله.
-حبشكل أعم ، كل ما ه6 تجاري ، 
،ايسمسرة حايعم6الت  ، صناعي  مالي 
عام  االقتصادل بشكل  حايتنم   
مباشر  غير  أح  مباشر  بشكل  تتعلق 
املذك6رة أعاله أح بأي �سيء  باألش اء 
آخر مشابه أح مرتبط قد يعزز تط6ير 

ايشرك ..
ايطابق   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
محل  و   ،املنزه إقام  كن6ز   األر�سي 
رقم 6  شارع ا ذيش امللكي ، مكناس. 

- 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 
ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  
درهم، مقسم كايتالي:

ايس دة ش ماء بل ا حاج حمل لي:  
900 حص  بق م  100 درهم يلحص .
 100   : اي6ردي  محسن  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس دة ش ماء بل ا حاج حمل لي 
و  كن6ز  اقام    25 شق   عن6انه)ا) 
50000 مكناس  شارع ا ذيش امللكي 

املغرب.
ايس د محسن اي6ردي عن6انه)ا) 
شق  25 اقام  كن6ز و شارع ا ذيش 

امللكي 50000 مكناس املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  اي6ردي  رضا  ايس د 
 118 رقم   10 زنق   أمن    تجزئ  

ا حاجب 51000 ا حاجب املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و2  بتاريخ  ايتجاري  بمكناس  

2022 تحت رقم 86و2.

928I

PREMIUM FINANCE

NOURVEY
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NOURVEY شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي رقم 
0  تجزئ  بلمجاد املسار - 0000  

مراكش املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
.95  5
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بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 ل6ن 6 2022 تمت 

املصادق  على :
)ة) محمد ت6شنت  تف6يت ايس د 
أصل  من  اجتماع    حص    500
500 حص  يفائدة  ايس د )ة) هشام 

ت6شنت بتاريخ 01 ل6ن 6 2022.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   22 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 7112و1.

929I

PREMIUM FINANCE

LUXURY OURIKA HOUSE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  LUXURY OURIKA HOUSE
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شق  رقم 
و ايطابق ايثاني رقم 951 تجزئ  

املسار طريق آسفي - 0000  مراكش 
املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
126775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   01
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LUXURY OURIKA HOUSE

منعش   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
عقاري

اشغال مختلف  اح ايبناء.
شق    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
رقم و ايطابق ايثاني رقم 951 تجزئ  
املسار طريق آسفي - 0000  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 10.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د  احمد جبران  :  100 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د  احمد جبران  عن6انه)ا) 52 
شارع هنري ب6انكار  92600  اسني غ 

سير سين فرنسا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  احمد جبران   ايس د  
  92600 ب6انكار  هنري  شارع   52

اسني غ سير سين فرنسا
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و2  بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 1و71و1.

0Iو9

LMT AUDITING

AMASSINE AGRI
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

AMASSINE AGRI شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايرقم 15 
ايطابق االحل تجزئ  ت لدي بلفاع  - 

000 شت6ك  الت باها املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و0 26

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   06
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMASSINE AGRI
انشط    : بإلجاز  ايشرك   غرض 

فالح  .
عن6ان املقر االجتماعي : ايرقم 15 
 - ايطابق االحل تجزئ  ت لدي بلفاع  

000 شت6ك  الت باها املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د عمر طره6ش :  250 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د امبارك ا ذ د :  250 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
250 حص     : ايس د سع د زك6م 

بق م  100 درهم يلحص  .
 250   : احكريش   ايس د  حسن 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  طره6ش  عمر  ايس د 
شت6ك    0000 انشادن   ت6نف  دحار 

الت باها املغرب.
عن6انه)ا)  ا ذ د  امبارك  ايس د 
دحار الت علي انشادن  0000 شت6ك  

الت باها املغرب.
عن6انه)ا)  زك6م  سع د  ايس د 
تزنيت   0000 دحار اد ب6دهن ت كمي 

املغرب.
ايس د  حسن احكريش  عن6انه)ا) 
دحار الت علي انشادن  0000 شت6ك  

الت باها املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  طره6ش  عمر  ايس د 
شت6ك    0000 انشادن   ت6نف  دحار 

الت باه املغرب

ايس د  حسن احكريش  عن6انه)ا) 

دحار الت علي انشادن  0000 شت6ك  

الت باه املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6  و2  بتاريخ  االبتدائ   بانزكان  

2022 تحت رقم 1205.

1Iو9

FLASH ECONOMIE

TARTINE BAKERY
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TARTINE BAKERY شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس ايسلطان ، ايشق  و ايطابق 1 

- 20000 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و019و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 لنالر  و1 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TARTINE BAKERY

-تصن ع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

حمنتجات  املعذنات  منتجات 

املعكرحن .

في  حاستشارات  دراس   -شرك  

حاملعذنات  حاملخابز  ايفنادق  إدارة 

حاملعدات حايتخط ط.
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 ، مطعم   ، -إدارة منشأة فندق   
مطعم حجبات سريع  ، مخبز سريع ، 

مم6ن، مطعم جماعي..
26 شارع  عن6ان املقر االجتماعي : 
مرس ايسلطان ، ايشق  و ايطابق 1 - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 90.000 ايشرك :   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كايتالي:
 900   : بلفق ه  عثمان  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  بلفق ه  عثمان  ايس د 
زنق  ت6نس رقم 22  000 2 ا ذدلدة 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  بلفق ه  عثمان  ايس د 
زنق  ت6نس رقم 22  000 2 ا ذدلدة 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 28 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

لنالر 2022 تحت رقم 97و810.

2Iو9

Virtual space international

BRAINCHILD CO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ،  6

20100، Casablanca Maroc
BRAINCHILD CO شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

ايزرقط6ني ايطابق ايسادس - 
20100 ايدار ايب ضاء املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
5 7671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و1 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   

 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRAINCHILD CO

: م6اكب  ح  غرض ايشرك  بإلجاز 

االستشارة في ما لخص كل االنشط  

عالق   يه  ما  كل  ح  االنتاج  ، 

باملعل6م ات....

  6  : االجتماعي  املقر  عن6ان 

 - شارع ايزرقط6ني ايطابق ايسادس 

20100 ايدار ايب ضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

 1.000   : ايس د محمد طه بعال 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د محمد طه بعال عن6انه)ا) 

17 زنقه سايم ايشرقاحي طابق 1 حي 

ايب ضاء  ايدار   20000 املستشف ات 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د محمد طه بعال عن6انه)ا) 

17 زنقه سايم ايشرقاحي طابق 1 حي 

ايب ضاء  ايدار   20000 املستشف ات 

املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 - بتاريخ  ايب ضاء   بايدار  ايتجاري  

تحت رقم -.

Iوو9

BOUCHTA COMPTA

2A LITE DISTRIBUTION
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

2A LITE DISTRIBUTION شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
ل6سف ابن تاشفين زنق  رش د ر�سى 

اقام  ايشاحي  رقم 21 - 90000 
طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
9و 128

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   10
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 2A  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LITE DISTRIBUTION
استيراد،   : غرض ايشرك  بإلجاز 
املنت6جات  جم ع  ت6زيع  ح  تصدلر 

ايغذائ  .
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ل6سف ابن تاشفين زنق  رش د ر�سى 
 90000  -  21 رقم  ايشاحي   اقام  

طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د اعي�سى عبد ايرح م :  500 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 500   : ايس د اعي�سى عبد ايغني 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
ايس د اعي�سى عبد ايرح م : 500 

بق م  100 درهم.
 500  : ايس د اعي�سى عبد ايغني 

بق م  100 درهم.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايرح م  عبد  اعي�سى  ايس د 
عن6انه)ا) طنج  ايباي   زنق  60 رقم 

26 90000 طنج  املغرب.

ايغني  عبد  اعي�سى  ايس د 

عن6انه)ا) حي مغ6غ  ايكبيرة 90000 

طنج  املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايرح م  عبد  اعي�سى  ايس د 
عن6انه)ا) طنج  ايباي   زنق  60 رقم 

26 90000 طنج  املغرب

ايغني  عبد  اعي�سى  ايس د 

عن6انه)ا) حي مغ6غ  ايكبيرة 90000 

طنج  املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ل6ن 6   22 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 2 62.

I و9

FITREC SARL.AU

CORAIL DE CABO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FITREC SARL.AU

 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،

93000، TETOUAN MAROC

CORAIL DE CABO شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ص دا رقم 68 - 000و9 تط6ان 

املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

9و282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2020 ن6نبر   17

املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
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عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CORAIL DE CABO
االنعاش   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايعقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
تط6ان  000و9   -  68 رقم  ص دا 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
500 حص     : ايس د ايداكي علي 

بق م  100 درهم يلحص  .
 180   : فت ح   ايزالد  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
160 حص   ايس دة ايداكي فن  :  

بق م  100 درهم يلحص  .
ايس دة ايداكي فرح :  160 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
حي  ايس د ايداكي علي عن6انه)ا) 
 6 رقم   7 ايكرحرة شارع لاق6ت زنق  

كاب6نكرح  150و9 مرت ل املغرب.
عن6انه)ا)  فت ح   ايزالد  ايس دة 
مرت ل   150و9  حي ايكرحرة كاب6نكرح 

املغرب.
ايس دة ايداكي فن  عن6انه)ا) حي 
ايكرحرة كاب6نكرح شارع لاق6ت زنق  
مرت ل   150و9  كاب6نكرح    6 رقم   7

املغرب.
ايس دة ايداكي فرح عن6انه)ا) حي 
ايكرحرة كاب6نكرح شارع لاق6ت زنق  
مرت ل   150و9  كاب6نكرح    6 رقم   7

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
حي  ايس د ايداكي علي عن6انه)ا) 
 6 رقم   7 ايكرحرة شارع لاق6ت زنق  

كاب6نكرح  150و9 مرت ل املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بتط6ان  بتاريخ  1 دجنبر 

2020 تحت رقم 6167.

5Iو9

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE SPINNER TRANS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE COMPTABLITE
س6ق األربعاء ايغرب ، 00و 1، 

س6ق األربعاء ايغرب املغرب
STE SPINNER TRANS شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
اينهض  إقام  إسراء ايطابق االر�سي 

ب6ت ك رقم 02  - 000 1 س6ق 
األربعاء ايغرب املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
27697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي  0و 
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 STE  : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPINNER TRANS
نقل   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

املستخدمين.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
ايطابق االر�سي  اينهض  إقام  إسراء 
س6ق   1 000  -   02 رقم  ب6ت ك 

األربعاء ايغرب املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  ارم لي  فالزة  ايس دة 
حيسالن  افران  األمل  حي   2 5 رقم 
00و 1 س6ق األربعاء ايغرب املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :

عن6انه)ا)  ارم لي  فالزة  ايس دة 

حيسالن  افران  األمل  حي   2 5 رقم 

00و 1 س6ق األربعاء ايغرب املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

ايغرب   االربعاء  بس6ق  االبتدائ   

رقم  تحت   2022 ل6ن 6   15 بتاريخ 

01و.

6Iو9

masma consulting

 كافي صالون دوتي إكلونتين

شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

masma consulting

 av hassan 1er ، 12000، 5

temara MAROC

 كافي صاي6ن دحتي إكل6نتين شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي إقام  

ايسالم شارع ك ن دي شق  رقم 9 - 

6000  آسفي املغرب.

تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

. 757

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

تمت   2016 دجنبر   19 في  املؤرخ 

املصادق  على :

)ة) سامي  عاطفي   تف6يت ايس د 

5 2 حص  اجتماع   من أصل 5 2 

حص  يفائدة  ايس د )ة) أزهر عاطفي 

بتاريخ 19 دجنبر 2016.

اي6احد  عبد  )ة)  ايس د  تف6يت 

اجتماع   من  حص    510 عاطفي  

)ة)  ايس د  510 حص  يفائدة   أصل 

أزهر عاطفي بتاريخ 19 دجنبر 2016.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   

فبرالر   21 بتاريخ  االبتدائ   بآسفي  

2017 تحت رقم و2و.

7Iو9

Notaire

 MIYARA KISSI SERVICES ET

LOISIRS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

Notaire

 Casablanca résidence marya b

 Angle bd la gironde et rue ifni،

20500، Casablanca Maroc

 MIYARA KISSI SERVICES ET

LOISIRS شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس ايسلطان ايطابق األحل شق  و 

- 70 20 ايدار ايب ضاء املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري -.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع  تم   2022 ماي  و2  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال 

من  أي  درهم«   17.500.000«

»100.000 درهم« إلى »17.600.000 

تقدلم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدل  أح ع ن  .

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 21 بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828611.

9Iو9

GOLDEN PARTNERSHIP

 CHEMCOM IMPORT« «

-S.A.R.L. AU – CHEMCOM
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

GOLDEN PARTNERSHIP

 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE IMANE APPT 18 ،

40000، MARRAKECH MAROC

 CHEMCOM IMPORT« S.A.R.L. «

AU – CHEMCOM- شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
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حعن6ان مقرها اإلجتماعي 111 شارع 
عبدايكريم ا خطابي إقام  إلمان 
ايطابق و رقم 18 ك ليز  - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و12679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   15
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر   اإلقتضاء 
 CHEMCOM IMPORT« S.A.R.L. «

.-AU – CHEMCOM
االستيراد   : غرض ايشرك  بإلجاز 

حايتصدلر
ايتجارة.

عن6ان املقر االجتماعي : 111 شارع 
إلمان  إقام   ا خطابي  عبدايكريم 
  0000  - ك ليز    18 رقم  و  ايطابق 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 500.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 5.000   : عادل  األمكاري  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  عادل  األمكاري  ايس د 
  00000 18و  1رقم  عباد  س دي 

مراكش املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  عادل  األمكاري  ايس د 
  0000 18و  1رقم  عباد  س دي 

مراكش املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و2  بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 7166و1.
9 0I

FOUZMEDIA

JANATI CAR
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
JANATI CAR شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 9و زاحي  

شارع م6الي عبدايعزيز حم6الي 
عبدايرحمان إقام  رض6ان عمارة 
C مكتب رقم 1 - 000 1 ايقن طرة 

املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

65789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   20
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 JANATI : اإلقتضاء بمختصر تسم تها

.CAR
كراء   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايس ارات بدحن سائق.
9و زاحي    : عن6ان املقر االجتماعي 
حم6الي  عبدايعزيز  م6الي  شارع 
عمارة  رض6ان  إقام   عبدايرحمان 
ايقن طرة   1 000  -  1 مكتب رقم   C

املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ادري�سي  جناتي  رش د  ايس د 
عن6انه)ا) دحار احالد عذان  ضهر احالد 

عل ان -- تاحنات املغرب.
ايس د عبدايكريم جناتي ادري�سي 
تاحنات   -- اي6اد  راس  عن6انه)ا) 

املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   
حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس دة شف ق يبنى عن6انه)ا) دحار 
احالد انصر ايشرق   ماي6ط سكت6ر 6 
 1 000 ايط بي  س دي   508 ايرقم 

ايقن طرة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ و2 ل6ن 6 

2022 تحت رقم -.
9 1I

FOUZMEDIA

AJIM LAKHDAR
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
AJIM LAKHDAR شرك  جات 

مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 
اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي زاحي  شارع 
محمد ايقري ح شارع أن6ال إقام  

أن6ال املنار ب مكتب رقم 2 - 000 1 
ايقن طرة املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   
محدحدة جات ايشريك اي6ح د 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
9و655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   25
مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 
اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 AJIM  : بمختصر تسم تها  اإلقتضاء 

.LAKHDAR
: مقاحل في  غرض ايشرك  بإلجاز 

االشغال املختلف  حاشغال ايبناء.
زاحي    : االجتماعي  املقر  عن6ان 
أن6ال  شارع  ح  ايقري  محمد  شارع 
 -  2 إقام  أن6ال املنار ب مكتب رقم 

000 1 ايقن طرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .

 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:

حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :

ايس د عزيز  خضر عن6انه)ا) احالد 

اسالم   احالد  ايهماسيس  مسع6د 

000 1 ايقن طرة املغرب.

حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :

ايس د عزيز  خضر عن6انه)ا) احالد 

اسالم   احالد  ايهماسيس  مسع6د 

000 1 ايقن طرة املغرب

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 02 ل6ن 6 

2022 تحت رقم -.

9 2I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

جيوكس كونسيلتنغ مروك
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاحي  شارع محمد ا خامس ح شارع 

ابن كثير إقام  دحس مارس رقم    ، 

90000، طنج  املغرب

ج 6كس ك6نس لتنغ مرحك شرك  

جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايتجزئ  
رقم 6ـ  املكتب رقم و0ـ  املنطق  

ا حرة طنج  - 90000 طنج  املغرب

تأسيس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

128 87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6  و0 

مسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

اي6ح د  ايشريك  جات  محدحدة 

باملميزات ايتاي  :
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جات  شرك    : ايشرك   شكل 
ايشريك  جات  محدحدة  مسؤحي   

اي6ح د.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ج 6كس ك6نس لتنغ مرحك.
استشارة   : غرض ايشرك  بإلجاز 
حم6اكب  ايشركات في مجال ايشبكات 

حاألمن املعل6ماتي.
ايتجزئ    : عن6ان املقر االجتماعي 
رقم 6 ـ املكتب رقم و0 ـ املنطق  ا حرة 

طنج  - 90000 طنج  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 1000 ايشرك :  رأسمال  مبلغ 

أحرح، مقسم كايتالي:
 : اي6جدي  ايقائد  ج6اد  ايس د 

100 حص  بق م  10 أحرح يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
اي6جدي  ايقائد  ج6اد  ايس د 
عن6انه)ا) ب6يفار سانت ميش ل 75-2 

برحكسل 0 10 برحكسل بلذ كا.
حايعائل    ايشخص    األسماء 

حم6اطن مسيري ايشرك :
اي6جدي  ايقائد  ج6اد  ايس د 
عن6انه)ا) ب6يفار سانت ميش ل 75-2 

برحكسل 0 10 برحكسل بلذ كا
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و2  بتاريخ  بطنج   ايتجاري  

2022 تحت رقم 255111.
Iو 9

BELGAZI ALI

 SOCIETE MAROCAINE
  DE GESTION HOTELIERE

)(SOMAGEHO
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

BELGAZI ALI
شارع امير م6الي عبد هللا رقم وو 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنج ، 

90000، طنج  املغرب
 SOCIETE MAROCAINE

  DE GESTION HOTELIERE
SOMAGEHO)) شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد ا خامس - 9000 طنج   

املغرب.
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
277و.

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   06 في  املؤرخ 

املصادق  على :
حسن   محمد  )ة)  ايس د  تف6يت 
حص    6.000 ايت6يمي  جل6ن  بن 
حص   0.000و  اجتماع   من أصل 
بن جل6ن  ر�سى   )ة)  ايس د  يفائدة  

ايت6يمي بتاريخ 28 لنالر 2021.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم   
ل6ن 6   07 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و52 25.
9  I

مكتب ب6ايعلف ح مكاحي

ألفا 10 إكس موروكو
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تع ين مسير جدلد يلشرك 
مكتب ب6ايعلف ح مكاحي

 Forum Bab Abdelaziz Forum
 Bab Abdelaziz، 20020،

Casablanca املغرب
أيفا 10 إكس م6رحك6  شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي قطع  
660، حي م6الي رش د، ايطابق 

األر�سي ببنال  مركز املهارات 
ايصناع   بجامع  محمد ايسادس 
متعددة ايتقن ات ببنجرير - 150و   

بنجرير املغرب.
تع ين مسير جدلد يلشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
و12و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تع ين  تم   2022 ماي   11 في  املؤرخ 
مسير جدلد يلشرك  ايس د)ة) هاري 

مارك6س رحبيرت  كمسير حح د
تبعا يقب6ل استقاي  املسير.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 

 01 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائ   

ل6ن 6 2022 تحت رقم 160.

9 5I

FCG AUDIT SARL AU

BENHOMANE NEGOCE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

FCG AUDIT SARL AU

 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

BENHOMANE NEGOCE شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 

ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي حي اي6ردة 

شارع الي  مريم رقم 89 ايطابق 

االر�سي ابن جرير - 150و  ابن جرير 

املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

.595

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  1و دجنبر  املؤرخ في 

املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  

مبلغ    BENHOMANE NEGOCE

حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 

شارع  اي6ردة  حي  اإلجتماعي  مقرها 

االر�سي  ايطابق   89 رقم  مريم  الي  

ابن جرير - 150و  ابن جرير املغرب 

نت ج  ل : ازم  ماي  .

ح حدد مقر ايتصف   ب حي اي6ردة 

ايطابق   89 رقم  مريم  الي   شارع 

االر�سي ابن جرير - 150و  ابن جرير 

املغرب. 

ح عين:

ايرماني ح  ن6ر ايدلن   ايس د)ة)  

عن6انه)ا) حي اي6ردة شارع الي  مريم 

جرير  ابن  االر�سي  ايطابق   89 رقم 

150و  ابن جرير املغرب كمصفي )ة) 

يلشرك .

ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   

- :
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
 22 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائ   

فبرالر 2022 تحت رقم  9.
9 6I

FCG AUDIT SARL AU

BERAOUD TOURS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
حل شرك 

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
BERAOUD TOURS شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د)في ط6ر ايتصف  )
حعن6ان مقرها اإلجتماعي بلبكار 2 
رقم 9 1  - 0000  مراكش املغرب.

حل شرك 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 

7و02و.
اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 دجنبر  1و  في  املؤرخ 
جات مسؤحي   محدحدة  حل شرك  
 BERAOUD اي6ح د  ايشريك  جات 
 200.000 رأسمايها  مبلغ    TOURS
اإلجتماعي  مقرها  حعن6ان  درهم 
بلبكار 2 رقم 9 1  - 0000  مراكش 

املغرب نت ج  ل : ازم  ماي  .
 2 ح حدد مقر ايتصف   ب بلبكار 
رقم 9 1  - 0000  مراكش  املغرب. 

ح عين:
ح  برع6د  محمد    ايس د)ة) 
عن6انه)ا) بلبكار 2 رقم 9 1  0000  
مراكش املغرب كمصفي )ة) يلشرك .

حعند اإلقتضاء ا حدحد املفرحض  
محل  يهم  املخ6ي   ايصالح ات  على 
ح  ايعق6د  تبل غ  محل  ح  املخابرة 

اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
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باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي   12 بتاريخ  بمراكش   ايتجاري  

2022 تحت رقم 5107.

9 7I

FCG AUDIT SARL AU

انفراالب
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
انفراالب شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 88 املسيرة 

1 س رقم 29 ايطابق ا خامس - 
0000   مراكش  املغرب

تأسيس شرك  جات املسؤحي   
املحدحدة 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 
و12590

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 أبريل   18
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

انفراالب.
مختبر   : بإلجاز  ايشرك   غرض 

ايبناء ح االشغال ايعم6م  .
 88  : االجتماعي  املقر  عن6ان 
املسيرة 1 س رقم 29 ايطابق ا خامس 

- 0000   مراكش  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د نجاري خايد :  00و حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
00و    : سع د  ا حراب  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .

ايس د برط ب نب ل :  00  حص  
بق م  100 درهم يلحص  .

حايعائل    ايشخص    األسماء   -
حصفات حم6اطن ايشركاء :

عن6انه)ا)  خايد  نجاري  ايس دة 
املسيرة 1 عمارة815 شق  1 0000  

مراكش  املغرب.
عن6انه)ا)  سع د  ا حراب  ايس د 
عمارة01ايشق  0  ان6ار  اقام  

مبرحك  0000  مراكش  املغرب.
عن6انه)ا)  نب ل  برط ب  ايس د 
ايشق و  عمارة687  ايشرف  تجزئ  

االزدهار  0000  مراكش  املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  خايد  نجاري  ايس د 
املسيرة 1 عمارة815 شق  1 0000  

مراكش  املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ماي  0و  بتاريخ  بمراكش   ايتجاري  

2022 تحت رقم 5787.
9 8I

FCG AUDIT SARL AU

افريكا اطلس
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
افريكا اطلس شرك  جات مسؤحي   

محدحدة جات ايشريك اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي شارع 

يعق6ب املنص6ر ب6كار عمارة درارك  
ايطابق ايثاني  رقم 8و  - 0000  

مراكش  املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
87 5و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2022 ماي  و2  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  ايشرك   رأسمال 
من  أي  درهم«  »500.000.و 

»500.000.  درهم« إلى »8.000.000 
درهم« عن طريق :  إدماج احت اطي أح 
أرباح أح عالحات إصدار في رأس املال.

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و1  بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم 96و6.
9 9I

BUSINESS AUDITAX

OKTI TRAVAUX
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
رفع رأسمال ايشرك 

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

OKTI TRAVAUX شرك  جات 
مسؤحي   محدحدة جات ايشريك 

اي6ح د
حعن6ان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
م6الي ادريس االحل عمارة احفيس 

سانتر ايطابق ايسابع رقم و7 - 
90000 طنج  املغرب.
رفع رأسمال ايشرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
5219و.

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 ل6ن 6   16 في  املؤرخ 
بمبلغ  ايشرك   رأسمال  رفع 
أي  درهم«   2.000.000« قدره 
إلى  درهم«   10.000.000« من 
طريق  عن  درهم«   12.000.000«
ايشرك   دل6ن  مع  مقاص   إجراء    :

املحددة املقدار ح املستحق .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   22 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 255076.
950I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

MARBEL DENT
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئ  راح  ايبال عمارة 11س شارع 

حاد تانس فت ، 11000، سال املغرب
MARBEL DENT  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
 Bloc J, N° حعن6ان مقرها اإلجتماعي
 82, 3ème Etage Diour Elhomr,
 CYM Rabat - 10120 RABAT

MAROC
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

و16121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MARBEL DENT
ت6زيع   : بإلجاز  ايشرك   غرض 
املستحضرات ايطب   حشبه ايطب   

حمستحضرات ايتجم ل.
 Bloc J, N° : عن6ان املقر االجتماعي
 82, 3ème Etage Diour Elhomr,
 CYM Rabat - 10120 RABAT

.MAROC
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 250   : املنتصر  هشام  ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 250   : ايع دحني  منال  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 Açikgöz ERGÜL :  250 ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
 Soner BILGIC  :  250 ايس د 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  املنتصر  هشام  ايس د 
اقام  أم هاني و0 ، عمارة 28 ، شق  
 11160 سال   ، ايقن طرة  طريق   ،  5

سال املغرب.
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ايس دة منال ايع دحني عن6انه)ا) 
اقام  أم هاني و0 ، عمارة 28 ، شق  
 11160 سال   ، ايقن طرة  طريق   ،  5

سال املغرب.
 Açikgöz ERGÜL ايس د 
 ORHAN GAZI عن6انه)ا) 
MAHALLESI.CEZAYIR CD. N°1.
 DAIRE 12.KAT 6. YAKUT SITESI.
 KARATAY KONYA 0000 KONYA

.TURQUE
عن6انه)ا)   Soner BILGIC ايس د 
حي اينهض  زنق  عين ايصفاء رقم 09 

ايقري   11090 سال املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  اج6اح  عائش   ايس دة 
، عمارة  ، شارع املقدس  حي ايقدس 
، ايطابق ايثايث ، شق  رقم  املن 6ي 

11  60000 حجدة املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و2  بتاريخ  بايرباط   ايتجاري  

2022 تحت رقم و12578.
951I

CANOCAF SARL

GREEN FORCE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

CANOCAF SARL
شارع ا ذيش امللكي زنق  ا خنساء 

رقم 7 ايطابق ايثاني رقم و0 
 NADOR ،62000 ،ايناظ6ر

MAROC
GREEN FORCE  شرك  جات 

املسؤحي   املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايعمارة ب 
ايطابق األحل رقم 7 أحالد م م6ن  - 

62000 ايناظ6ر  املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

15و 2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ل6ن 6   07
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :

جات  شرك    : ايشرك   شكل 
املسؤحي   املحدحدة.

عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GREEN FORCE
/1  : بإلجاز  ايشرك   غرض 
ح  ايف6اكه  2/ب ع  ايفالحي  استغالل 

ا خضر و/االستيراد ح ايتصدلر .
ايعمارة   : االجتماعي  املقر  عن6ان 
أحالد م م6ن    7 ب ايطابق األحل رقم 

- 62000 ايناظ6ر  املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
ايس د يسين املت6كل  :  999 حص  

بق م  100 درهم يلحص  .
حص    1   : ايس د ريان املت6كل  

بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
عن6انه)ا)  املت6كل   يسين  ايس د 
2و  عمارة  و  عنبرة  األنديس  رياض 
شق  7 حي ايرياض   10010 ايرباط  

املغرب.
عن6انه)ا)  املت6كل   ريان  ايس د 

فرنسا 75000 فرنسا فرنسا.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  املت6كل   يسين  ايس د 
2و  عمارة  و  عنبرة  األنديس  رياض 
شق  7 حي ايرياض   10010 ايرباط  

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايناض6ر  بتاريخ 09 ل6ن 6 

2022 تحت رقم  107.
952I

fam consulting

ALLINMOROCCO PRIVE
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc

ALLINMOROCCO PRIVE  شرك  
جات املسؤحي   املحدحدة

حعن6ان مقرها اإلجتماعي 79 اس ل 
سدي عباد طابق 1ح2 شارع مشاعر 
ا حرم مراكش  - 0000  مراكش  

املغرب 
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

125011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد ايقان6ن   2022 مارس   22
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALLINMOROCCO PRIVE
مدرس     : بإلجاز  ايشرك   غرض 

خاص 
درحس ايتق6ي  ح ايدعم .

عن6ان املقر االجتماعي : 79 اس ل 
1ح2 شارع مشاعر  سدي عباد طابق 
مراكش     0000  - مراكش   ا حرم 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ساقل   الت  ايكبير  عبد  ايس د 
 01 رقم  املعزحزي   تجزئ   عن6انه)ا) 
س دي غانم مراكش  0000  مراكش  

املغرب .
عن6انه)ا)  مفرك   ي لى  ايس دة 
رقم  2  براه م  اح  ابراه م  تجزئ  
  0000 مراكش   ن6نبر   18 شارع 

مراكش  املغرب .
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
عن6انه)ا)  مفرك   ي لى  ايس دة 
رقم  2  براه م  اح  ابراه م  تجزئ  
  0000 مراكش   ن6نبر   18 شارع 

مراكش  املغرب 

باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  ايتجاري  بمراكش  

2022 تحت رقم و526و1.

Iو95

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

اوربانسانتي
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تأسيس شرك 

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
احربانسانتي شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة
حعن6ان مقرها اإلجتماعي و1 زنق  
احمد املذاطي إقام  االيب ايطابق 
1 رقم 8 املعاريف ايدار ايب ضاء - 

20000 ايدار ايب ضاء املغرب
تأسيس شرك  جات املسؤحي   

املحدحدة 
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري : 

71و6 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ايقان6ن  إعداد  تم   2022 ماي   18
املسؤحي    جات  يشرك   األسا�سي 

املحدحدة باملميزات ايتاي  :
جات  شرك    : ايشرك   شكل 

املسؤحي   املحدحدة.
عند  متب6ع   ايشرك   تسم   
 : تسم تها  بمختصر  اإلقتضاء 

احربانسانتي.
االنعاش   : غرض ايشرك  بإلجاز 

ايعقاري.
زنق   و1   : عن6ان املقر االجتماعي 
احمد املذاطي إقام  االيب ايطابق 
 - ايب ضاء  ايدار  املعاريف   8 رقم   1

20000 ايدار ايب ضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك  : 99 سن  .
 100.000 مبلغ رأسمال ايشرك :  

درهم، مقسم كايتالي:
 250   : ايس د جمال ايدلن علي 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
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 250   : عائش   بنبره م  ايس دة 
حص  بق م  100 درهم يلحص  .

الما:   اييس  ايين  دحمين  ايس دة 
250 حص  بق م  100 درهم يلحص .
 250   : ص6ف ا  حبيب  ايس دة 

حص  بق م  100 درهم يلحص  .
حايعائل    ايشخص    األسماء   -

حصفات حم6اطن ايشركاء :
ايس د جمال ايدلن علي عن6انه)ا) 
ايسالم  حي  افراح  ضال   زنق    11
20000 ايدار ايب ضاء  ايدار ايب ضاء 

املغرب.
ايس دة بنبره م عائش  عن6انه)ا) 
ايسالم  حي  افراح  ضال   زنق    11
20000 ايدار ايب ضاء  ايدار ايب ضاء 

املغرب.
الما  اييس  ايين  دحمين  ايس دة 
باب ايسالم  6 مكرر زنق    عن6انه)ا) 
فال دانفا ايدار ايب ضاء 20000 ايدار 

ايب ضاء املغرب.
ايس دة حبيب ص6ف ا عن6انه)ا) 
رقم 6 مكرر زنق   باب ايسالم  ايدار 
ايب ضاء  ايدار   20000 ايب ضاء 

املغرب.
حايعائل    ايشخص    األسماء   

حم6اطن مسيري ايشرك :
ايس د جمال ايدلن علي عن6انه)ا) 
ايسالم  حي  افراح  ضال   زنق    11
20000 ايدار ايب ضاء  ايدار ايب ضاء 

املغرب
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و1  بتاريخ  بايدار ايب ضاء   ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 95و827.
95 I

sofoget

MELIACARGO SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

حل شرك 

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MELIACARGO SARL  شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة)في ط6ر 
ايتصف  )

حعن6ان مقرها اإلجتماعي ايقن طرة 
املغرب ايعربي د رقم 728 - 000 1 

ايقن طرة املغرب.
حل شرك 

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
. 1779

بمقت�سى ا ذمع ايعام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   19 املؤرخ في 
املحدحدة  املسؤحي    جات  شرك  
مبلغ     MELIACARGO SARL
حعن6ان  درهم   100.000 رأسمايها 
املغرب  ايقن طرة  اإلجتماعي  مقرها 
ايعربي د رقم 728 - 000 1 ايقن طرة 
خسائر  زيادة   : ل  نت ج   املغرب 

ايشرك .
ح حدد مقر ايتصف   ب ايقن طرة 
 1 000  -  728 املغرب ايعربي د رقم 

ايقن طرة املغرب. 
ح عين:

ح  ايسع دي  جمال    ايس د)ة) 
ايقن طرة املغرب ايعربي د  عن6انه)ا) 
املغرب   ايقن طرة    1 000  728 رقم 

كمصفي )ة) يلشرك .
ا حدحد  اإلقتضاء  حعند   
املخ6ي   ايصالح ات  على  املفرحض  
تبل غ  محل  ح  املخابرة  محل  يهم 
ايعق6د ح اي6ثائق املتعلق  بايتصف   : 
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
االبتدائ   بايقن طرة  بتاريخ 22 ل6ن 6 

2022 تحت رقم 91812.
955I

BELGAZI ALI

 SOCIETE DE PROMOTION
 IMMOBILIERE EL

MAAMOURA
إعالن متعدد ايقرارات

BELGAZI ALI
شارع امير م6الي عبد هللا رقم وو 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنج ، 

90000، طنج  املغرب
 SOCIETE DE PROMOTION

 IMMOBILIERE EL MAAMOURA
»شرك  جات املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: زنق  

اكادلر اقامت جس6س , - 90000 
طنج  املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.2751
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 18 أبريل 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي:   
اإلستثنائي  ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 
تم   2022 ابريل   18 في  املؤرخ 
اإلعالم ب6فاة ايشريك  محمد ب6ي ند 
  20 -تم ت6زيع حصصه    طرج6مان  
على اي6رث  - ايس د الاد ترجمان و - 
ايس دة   - و  ترجمان  ايس دة نرمين  
ايس دة جانت   - و  ترجمان  هدى   

ايين    ترجمان 11
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
ايس دة  على  ل6افق  ايعام  ا ذمع 
هدى  ايس دة  ح  بنمبارك  نرمين 
ترجمان ح ايس دة جنات ايين ترجمان  
حايس د الاد   ترجمان  كشركاء جدد 

في ايشرك 
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
تتم ايتس ير ايشرك    ، حفقا يذايك   
مسيرلني مشاركين ايسادة   من قبل  

محمد  ا بديس حإلاد ترجمان
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
من   16 ح  و1   -  7 ايفص6ل  تعدلل 

اينظام االءسل�سي
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  و2  بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 6و2551.
956I

BELGAZI ALI

SOLINGE BATIMENT III
إعالن متعدد ايقرارات

BELGAZI ALI
شارع امير م6الي عبد هللا رقم وو 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنج ، 

90000، طنج  املغرب
SOLINGE BATIMENT III »شرك  

جات املسؤحي   املحدحدة«
حعن6ان مقرها االجتماعي: زنق  

اكادلر اقامت جس6س ,  - 90000 
طنج  املغرب.

»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

.28611
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في 18 أبريل 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

قرار رقم 1: ايذي لنص على ماللي:   
اإلستثنائي  ايعام  ا ذمع  بمقت�سى 
تم   2022 ابريل   18 في  املؤرخ 
اإلعالم ب6فاة ايشريك  محمد ب6ي ند 
طرج6مان  -تم ت6زيع حصصه   275 
على اي6رث  - ايس د الاد ترجمان 5  - 
ايس دة نرمين  ترجمان 5  - ايس دة 
ايس دة جانت   -   5 ترجمان  هدى   

ايين    ترجمان 0 1
على  لنص  ايذي   :2 رقم  قرار 
على  ل6افق  ايعام  ا ذمع   : ماللي: 
ايس دة  ح  بنمبارك  نرمين  ايس دة 
هدى ترجمان ح ايس دة جنات ايين 

ترجمان كشركاء جدد في ايشرك 
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
ا ذمع ايعام لقرر بأن    ايس د محمد 
ملدة غير  اي6ح د   ابضايص مسير  

محددة. - ت6ق ع مشترك يلمسير 
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
بند رقم 1: ايذي لنص على ماللي: 
من   16 ح  و1   -  7 ايفص6ل  تعدلل 

اينظام االءسل�سي
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6  بتاريخ  2  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم 255158.
957I

cabinet fiduciaire zghoud

ACHAKAR GOLF
إعالن متعدد ايقرارات

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC

ACHAKAR GOLF »شرك  جات 
املسؤحي   املحدحدة«

حعن6ان مقرها االجتماعي: شارع 
م6الي رش د اقام  سنتا كالرا 2 
ايسفلي  - 90020 طنج  املغرب.
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»إعالن متعدد ايقرارات«
رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري: 

5و1216.
بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 

املؤرخ في و1 ل6ن 6 2022
تم اتخاج ايقرارات ايتاي  : 

على  لنص  ايذي   :1 رقم  قرار 
ت6افق  ايعم6م    ا ذمع    ماللي: 
اجتماع    حصص  ووو  ب ع  على 
يلس د ايبنداتي محمد:167 حصص 
اجتماع   يصا ح ايس د ا حسناحي 
166 حصص اجتماع    مصطفى ح 

يصا ح ايس د ايبره6تي محمد. 
قرار رقم 2: ايذي لنص على ماللي: 
استقاي   ايعم6م    ا ذمع    تقبل 
اإلدارة  من  محمد  ايبنداتي  ايس د 

حتسريحه كامل  حنهائ  .
قرار رقم و: ايذي لنص على ماللي: 
تحدلث  تقرر  ايعم6م    ا ذمع   
ا ذدلد  بايت6زيع  االسا�سي  اينظام 
ايبنداتي  يرأس املال حسحب ايس د 

محمد من االدارة.
حتبعا يذيك تم تعدلل مقتض ات 

اينظام األسا�سي ايتاي  : 
على  لنص  ايذي   :6-7 رقم  بند 
 500 مصطفى  ا حسناحي  ماللي: 
سهم أي 50،000.00 درهم. ايبره6تي 
 50،000.00 أي  سهم.   500 محمد 
سهم.   1000 إجمالي  ه6  هذا  درهم 
إجمالي رأس املال 100،000.00 درهم
على  لنص  ايذي  و :  رقم  بند 
يلشرك   مسيرلن  تع ين  لتم  ماللي: 
يفترة غير محددة. -ايس د ا حسناحي 

مصطفى ح ايس د بره6تي محمد .
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   21 بتاريخ  بطنج    ايتجاري  

2022 تحت رقم و621.

958I

L EXPERT DE GESTION

PATHOS INVEST LTD SARL
عقد تس ير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعن6ي6ن)

عقد تس ير حر ألصل تجاري
PATHOS INVEST LTD SARL

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي  0 

 PATHOS INVEST ماي 2022 أعطى

بايسذل  املسذل   LTD SARL

ايتجاري   باملحكم    96201 ايتجاري 

يألصل  ا حر  ايتس ير  حق  بمراكش 

ف ال   01 املحل  ب  ايكائن  ايتجاري 

كامب  ايغزال  ك6ي6ن ل  شارع  ميرفار 

مراكش    0000  - مراكش  ايغ6ل 

 ITALIAN FOOD يفائدة  املغرب 

سن    5 ملدة   CONCEPT SARL.AU

ح تنتهي   2022 ل6ن 6   01 تبتدئ من 

2027 مقابل مبلغ شهري  1و ماي  في 

ق مته 27.500 درهم.

959I

FLASH ECONOMIE

AUX FEUX DE BOIS
عقد تس ير حر ألصل تجاري )األشخاص 

ايطب ع 6ن)

عقد تس ير حر

تلقته  ت6ث قي  عقد  بمقت�سى 

صبري؛  ايزهراء  فاطم   األستاجة 

بتاريخ    ايب ضاء  بايدار  م6ثق  

ت6ق ع  تم  ح09.05،   29.0 .2022

ن6ر  ايس د  بين  ا حر  ايتس ير  عقد 

 AUX  « ايشرك    من  أعراب  ايدلن 

FEUX DE BOIS « SARL   شرك  جات 

رأسمايها   ، املسؤحي   املحدحدة معا 

100.000,00 درهم مقرها االجتماعي 

حو،   1  ، ريف  معا  ايب ضاء،  بايدار 

زنق  إدريس بن عبد ايسالم ، جم ع 

األصل ايتجاري املستعمل يل6جبات 

ا خف ف  حاملطاعم بشكل عام ايكائن 

حو،   1  ، معا ريف  بايدار ايب ضاء،  

زنق  إدريس بن عبد ايسالم, ملدة غير 

محدحدة من )و0) ثالث  ، )06) ست  ، 

)09) تسع سن6ات.

يلنسخ  ح ايب ان

األستاجة فاطم  ايزهراء صبري

960I

FLASH ECONOMIE

AZOUL EXPO
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د

تأسيس شرك 
ائتمان   سبع ع 6ن 

حي ن6را رقم 6  شارع ا حسن ايثاني 

سبع ع 6ن مكناس

 SOCIETE AZOUL EXPO
املحل ايتجاري حي ن6رة سبع ع 6ن

شرك  محدحدة املسؤحي   جات 

ايشريك اي6ح د
رأسمايها 100000.00 درهم   

 مكناس  95 56 رقم ايسذل 
ايتجاري 

امل6ض6ع  تأسيس شرك   

بمقت�سى  ايشرك   هذه  أسست 

 20 بتاريخ  املم�سي   ايعرفي  ايعقد 
أبريل  2022 من طرف ايس د اح 6ن 

ا حسين 

خصائصها كايتالي 

شرك  محدحدة   ايشرك     شكل  

املسؤحي   »ش.م.م«

شرك          AZOUL EXPO

:ايتسم    

نقل ايبضائع  حساب    - م6ض6ع 

ايغير

- مقاحل األشغال املختلف  حايبناء  

ايعمل ات  جم ع  عام   بصف   ح 

املاي    ح  ايتجاري   ايعقاري   املنق6ي  

ايتي لمكن أن تتصل بصف  مباشرة 

أح غير مباشرة بم6ض6ع ايشرك       
تط6ر  إلى  تؤدي  آن  لمكن  أح 

ايشرك  املذك6رة.
ايتجاري   املحل  االجتماعي   املقر 

حي ن6رة سبع ع 6ن 

سن  تبتدئ من تاريخ   99 املدة   

تسذ ل ايشرك  
 100  000,  00 رأسمال ايشرك    

درهم مقسم  إلى 1000 حص  ق م  

كل حاحدة منها 00, 100 درهم منحت 

كايتالي 

 1000 ا حسين  اح 6ن  ايس د 

حص  00, 100000  درهم

لرجع  ايشرك    حإمضاء   تس ير 
اح 6ن  يلس د  حاإلمضاء  ايتس ير 
اي6طن    بطاقته  رقم  ا حسين 
DJ16698   حه6 املسؤحل عن تس ير 
ينشاط  حايفعاي   ايدائم   اإلدارة 

ايشرك  ملدة غير محدحدة. 
1و  لنالر إلى   1 من  سن  ايشرك   

دجنبر 
ت6زيع األرباح

بعد خصم املصاريف ح ايتحمالت 
ايقان6ن  في  إييها  املشار  ايقان6ن   
ايتأسي�سي ح بعد خصم 5%  يتك6ين 

ايربح  فان  ايقان6ني  االحت اطي 
ايصافي لقسم بين ايشركاء كل حسب 
مال  رأس  في  االجتماع    حصصه 

ايشرك 
رقم  ايتق  د  في  ايسذل  ايتجاري  
 17 باملحكم  ايتجاري  بمكناس  ل6م 

ل6ن 6 2022 تحت  عدد 95 56
961I

OMNIVER MAROC شركة
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة 

يشريك حح د
إعالن تأسيس ايشرك 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايق6انين  حضع  تم   2022/06/01
املسؤحي    جات  يشرك   ايتأسيس   
جات  حح د،  يشريك  املحدحدة 

ا خصائص ايتاي   : 
 OMNIVER   : ايتسم    

MAROC
: جات املسؤحي    اين6ع   ايقان6ن   

املحدحدة يشريك حح د.
 85 رقم   26 زنق    : االجتماعي  املقر 
ايبرن6�سي  س دي  ايسعادة  تجزئ  

ايدارايب ضاء. 
اينشاط ايتجاري : اإللراد حايتصدلر 

حأشغال مختلف  يلبناء. 
في  حدد   : االجتماعي  رأسمال 
500.000,00 درهم مقسم  إلى 5000 
يلحص   درهم   100 بق م   حص  

اي6ح دة ممن6ح  كلها إلى :
 5000 ايرح م  عبد  تامر  ايس د 

حص .
تامر  ايس د  عين   : شرك   تس ير 
ايرح م مسيرا يلشرك  ملدة غير  عبد 

محدحدة.
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تق  د  تاريخ  من  سن    99  : املدة 
ايشرك  بايسذل ايتجاري.

1و/12  إلى   /01/01  : املاي    ايسن  
من كل سن . 

حايتق  د  ايقان6ني  اإللداع  تم 
ايضبط  بكتاب   ايتجاري  بايسذل 
ايب ضاء  بايدار  ايتجاري   باملحكم  
األرقام  تحت  و2022/06/2  بتاريخ 
ايتاي   : اإللداع ايقان6ني تحت رقم : 
828708 حايسذل ايتجاري تحت رقم  

   .5 76 5

962I

cabinet ait bihi

TOM AVIV HOLDINGS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تأسيس شرك 

إشعار تأسيس شرك 
جات مسؤحي   محدحدة بشريك 

حح د
في  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم  ايب ضاء  بايدار   28/02/2022
تأسيس اينظام األسا�سي يشرك  جات 
حح د  بشريك  محدحدة  مسؤحي   

باملميزات ايتاي   :
 TOM AVIV ايشرك :  تسم   

HOLDINGS Sarl au
جات  شرك   ايشرك :  شكل 

مسؤحي   محدحدة بشريك حح د
نشاط ايشرك : املطاعم 

شارع  االجتماعي:  املقر  عن6ان 
املسيرة زنق  6 أكت6بر ايرقم 6 ايطابق 

و ايرقم و، راسين، ايدار ايب ضاء.
أجلها  من  تأسست  ايتي  املدة 

ايشرك : 99 سن 
ايشرك :  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم مقسم  كايتالي:
 ، AVIV TOM DUBI ايس د -

درهم   100 بق م   سهم   1000
مغرب   يكل سهم 

ما مجم6عه 1000 سهم.
رقم ايسذل ايتجاري: 9887و5

بتاريخ  ايقان6ني  اإللداع  تم 
يدى  ايضبط  بكتاب    1 /02/2022

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء

AVIV TOM DUBI اإلدارة: ايس د
Iو96

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MAROCAINE DE
VALORISATION DU BOIS

إعالن متعدد ايقرارات

 SOCIETE MAROCAINE DE
 VALORISATION DU BOIS
شرك  جات مسؤحي   محدحدة

رأسمايها:100.000 درهم
مقرها االجتماعي: 9و شارع الي  

اي اق6ت ،ايشق  د ،ايطابق -5ايدار 
ايب ضاء

 RCN°: 511799 – I.F N°
99100و50

بمقت�سى ا ذمع ايعام االستثنائي 
املؤرخ بتاريخ 29 أكت6بر  2021 تم:

حص  من    50 -تسذ ل تف6يت 
أي   HOTELIN Guillaume ايس د 
ايس د  إلى  تف6يتها  تم  حص    150
ح   GUILLET Franck Emmanuel
ايس د  إلى  تف6يتها   تم  حص    150
 150 ح   GUILLET Jean Michel
 GUILLON Renaud يلس د  حص  

.Marie Jean
كشركاء  امل6افق   تمت   -
 GUILLET Franck ايس د  جدد 
 GUILLET حايس د   Emmanuel
 GUILLON حايس د   Jean Michel

Renaud Marie Jean ؛
من   7 ح   6 ايفص6ل  تعدلل   -  

اينظام األسا�سي.
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
و2  بتاريخ  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  

ل6ن 6 2022 تحت رقم 828899.
96 I

BARKI

BARKI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د
تف6يت حصص

 BARKI
289 مجم6ع  املذد حي اينهض  2 

ايرباط املغرب

BARKI
شرك  جات مسؤحي   محدحدة جات 

ايشريك اي6ح د حعن6ان مقرها 
االجتماعي

289 مجم6ع  املذد حي اينهض  2 
ايرباط املغرب
تف6يت حصص

رقم ايتق  د في ايسذل ايتجاري 
1  977

اي6ح د  ايشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 ل6ن 6  و0  في  املؤرخ 

املصادق  على: 
 500 تف6يت ايس د بن داحد بركي 
 1000 أصل  من  اجتماع    حص  
بركي  محمد  ايس د  يفائدة  حص  

بتاريخ و0 ل6ن 6 2022
 500 تف6يت ايس د بن داحد بركي 
 1000 أصل  من  اجتماع    حص  
مل ك  قرماد  ايس دة  يفائدة  حص  

بتاريخ و0 ل6ن 6 2022
باملحكم   ايقان6ني  اإللداع  تم 
ل6ن 6   16 بتاريخ  بايرباط  ايتجاري  

2022 تحت رقم و12555
965I

دل6ان األستادة سل م  بلهاشمي

STE »MTT HOLIDAYS«SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص
دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي 
دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي

م6ثقـــــــــــ 
2، زنق  أم ايبنين، ايطابق ايثاني، 

شق  -3 حجــدة
 LA SOCIETE » MTT HOLIDAYS«

,S.A.R.L
هب  حصص اجتماع  

تلقتــه  ت6ث قي  عقد  -/Iبمقتضــى 
م6ثقــ   بلهاشمــي،  سل مــ   األستــاجة 
 2022 ماي   17 بتاريــخ   ب6جــدة، 
ا حم دي  حمزة  ايس د  حهب   ،
و1و  في  املتمثل   حصصه  مجم6ع 
حص  ح ايتي لمتلكها في ايشرك  دات 
 MTT  « املسؤحي   املحدحدة املسماة 
رأسمايهــا االجتماعــي    »HOLIDAYS
حمقرهــا  درهــم   1.000.000,00

محمد  شارع  حجدة  االجتماعــي 
يفائدة   ، مكرر  و9  ايرقم  ا خامس 

ايس د محمد ا حم دي. 
ايفص6ل:  تغ ير  تم  حألجله 
ايسادس)6) حايسابع )7) من ايقان6ني 

األسا�سي يلشرك  حه6 كاآلتي :
ايفصل ايسادس )6) : ا حصص

اينقدل   ا حصص  ايشركاء  قدم 
ايتاي   : 

فريد   ا حم دي  ايس د 
00,00 . 8  درهم

ابراه م   ا حم دي  ايس د 
00,00و. 8  درهم

محمد   ا حم دي  ايس د 
00,00و.1و درهم

املذمــــــــــــــــــ6ع :1.000.000,00 درهــــم
ايرأسمال   :  (7(  : ايفصل ايسابع 

االجتماعي
بمبلغ  االجتماعي  ايرأسمال  حدد 
إلى  مقسم  درهم   1.000.000,00
 100,00 10.000 حص  اجتماع   بـ 
درهم يل6احدة م6زع  على ايشركاء 

حسب حصصهم كايتالي : 
فريد    8.   ا حم دي  ايس د 

حص 
و 8   ايس د ا حم دي ابراه م  

صح 
و1و  ايس د ا حم دي محمد...... 

صح 

حص    10.000  : املذمــــــــــــــــــ6ع 
اجتماع  

ايقان6نــي  اإللــداع  تــم 
بتاريــخ    ب6جدة  ايتجاري   باملحكمــ  

17/06/2022 تحت عدد 882. 
يإلشــــــارة حا خالصــ 
ج. سل مــ  بلهاشمــي

966I

دل6ان األستادة سل م  بلهاشمي

STE »MTT HOLIDAYS«SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص
م6ثقـــــــــــ 

2، زنق  أم ايبنين، ايطابق ايثاني، 
شق  -3 حجــدة
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 LA SOCIETE » MTT HOLIDAYS«
,S.A.R.L

تف6يت حصص اجتماع  
تلقتــه  ت6ث قي  عقد  -/Iبمقتضــى 
م6ثقــ   بلهاشمــي،  سل مــ   األستــاجة 
ب6جــدة، بتاريــخ  17 ماي 2022 ، ف6ت 
اصاي  عن  ا حم دي  ايس د محمد 
نفسه ح باين اب  عن كل من ايس دة 
بنعدح  اكرام  ا حم دي،  خدلج  
مجم6ع  ا حم دي  زينب  االنس   ح 
في  املتمثل   االجتماع     حصصهم 
في  لمتلك6نها  ايتي  ح  حص     062
املحدحدة  املسؤحي    دات  ايشرك  
  »MTT HOLIDAYS  « املسماة 
 1.000.000,00 رأسمايهــا االجتماعــي 
درهــم حمقرهــا االجتماعــي حجدة شارع 
 ، مكرر  و9  ايرقم  ا خامس  محمد 
يفائدة كل من ايسادة فريد ا حم دي 
1و20  بنسب   ا حم دي  إبراه م  ح 
حص  يكل حاحد منهما، حنت ج  يذيك 
استقال ايس د محمد ا حم دي، من 
ايس د  بديه  حعين  كمسير  منصبه 

إبراه م ا حم دي. 
ايفص6ل:  تغ ير  تم  حألجله 
 (16( ح   (7( ايسابع  ايسادس)6)، 
يلشرك  حه6  األسا�سي  ايقان6ني  من 

كاآلتي:
ايفصل ايسادس )6) : ا حصص

اينقدل   ا حصص  ايشركاء  قدم 
ايتاي   : 

فريد   ا حم دي  ايس د 
00,00 . 8  درهم

ابراه م   ا حم دي  ايس د 
00,00و. 8  درهم

حمزة   ا حم دي  ايس د 
00,00و.1و درهم

املذمــــــــــــــــــ6ع :1.000.000,00 درهــــم
ايرأسمال   :  (7(  : ايفصل ايسابع 

االجتماعي
بمبلغ  االجتماعي  ايرأسمال  حدد 
إلى  مقسم  درهم   1.000.000,00
 100,00 10.000 حص  اجتماع   بـ 
درهم يل6احدة م6زع  على ايشركاء 

حسب حصصهم كايتالي : 
فريد   8.   ا حم دي  ايس د 

حص 

و 8   ابراه م  ا حم دي  ايس د 

صح 

و1و  حمزة  ا حم دي  ايس د 

صح 

حص    10.000  : املذمــــــــــــــــــ6ع 

اجتماع  

من  ايشرك   تسير   :  16 ايفصل 

ا حم دي  إبراه م  ايس د  طرف 

بصفته مسير حح د يلشرك  ملدة غير 

محدحدة.

ايقان6نــي  اإللــداع  -/IIIتــم 

بتاريــخ    ب6جدة  ايتجاري   باملحكمــ  

06/2022/ 1 تحت عدد و85. 

يإلشــــــارة حا خالصــ 

ج. سل مــ  بلهاشمــي

967I

دل6ان األستادة سل م  بلهاشمي

STE«GABRAKOU«SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي 

دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي

م6ثقـــــــــــ 
2، زنق  أم ايبنين، ايطابق ايثاني، 

شق  -3 حجــدة

 LA SOCIETE » GABRAKOU«

,S.A.R.L

هب  حصص اجتماع  

تلقتــه  ت6ث قي  عقد  -/Iبمقتضــى 

م6ثقــ   بلهاشمــي،  سل مــ   األستــاجة 

 20/05/2022 ح   17 بتاريــخ  ب6جــدة، 

ا حم دي  ابراه م  ايس د  حهب   ،

االجتماع     حصصه  مجم6ع 

5و حص   ح ايتي لمتلكها  املتمثل  في 

في ايشرك  دات املسؤحي   املحدحدة 
رأسمايهــا    »GABRAKOU  « املسماة 

درهــم   100.000,00 االجتماعــي 

شارع  حجدة  االجتماعــي  حمقرهــا 

  ، مكرر  و9  ايرقم  ا خامس  محمد 

يفائدة ايس د محمد ا حم دي.  

ايفص6ل:  تغ ير  تم  حألجله 

ايسادس)6) حايسابع )7) من ايقان6ني 

األسا�سي يلشرك  حه6 كاآلتي :

ايفصل ايسادس )6) : ا حصص
اينقدل   ا حصص  ايشركاء  قدم 

ايتاي   : 
ك6اللي    بن 6نس  ايس د 

000,00. و درهم
ايس د احمد ك6اللي   12.500,00 

درهم
 12.500,00 ايس د سمير ك6اللي   

درهم
ايس د حسن ك6اللي   12.500,00 

درهم
محمد    ا حم دي  ايس د 

100,00. 1 درهم
ايس د ا حم دي فريد  600,00.و 

درهم
600,00.و  ايس دة اكرام بنعدح  

درهم
االنس  ا حم دي زينب  1.800,00 

درهم
خدلج    ا حم دي  ايس دة 

1.800,00 درهم
ايس د ا حم دي حمزة  600,00.و 

درهم
املذمــــــــــــــــــ6ع :   100.000,00 درهــــم

ايرأسمال   :  (7(  : ايفصل ايسابع 
االجتماعي

بمبلغ  االجتماعي  ايرأسمال  حدد 
100.000,00 درهم مقسم إلى 1000 
درهم   100,00 بـ  اجتماع    حص  
يل6احدة م6زع  على ايشركاء حسب 

حصصهم كايتالي : 
ايس د بن 6نس ك6اللي 0 و حص 
ايس د احمد ك6اللي    125 حص 
ايس د سمير ك6اللي    125 حص 
ايس د حسن ك6اللي   125 حص 
 1 1 محمد   ا حم دي  ايس د 

حص 
ايس د ا حم دي فريد6و حص 
ايس دة اكرام بنعدح  6و صح 

االنس  ا حم دي زينب  18 صح 
 18 خدلج    ا حم دي  ايس دة 

صح 
ايس د ا حم دي حمزة 6و صح 

حص    1.000  : املذمــــــــــــــــــ6ع 
اجتماع  

ايقان6نــي  اإللــداع  -/IIIتــم 
بتاريــخ    ب6جدة  ايتجاري   باملحكمــ  

16/06/2022 تحت عدد 871. 
يإلشــــــارة حا خالصــ 
ج. سل مــ  بلهاشمــي

968I

دل6ان األستادة سل م  بلهاشمي

STE«GABRAKOU«SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص
دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي 
دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي

م6ثقـــــــــــ 
2، زنق  أم ايبنين، ايطابق ايثاني، 

شق  -3 حجــدة
 LA SOCIETE » GABRAKOU«

,S.A.R.L
هب  حصص اجتماع  

تلقتــه  ت6ث قي  عقد  -/Iبمقتضــى 
م6ثقــ   بلهاشمــي،  سل مــ   األستــاجة 
ب6جــدة، بتاريــخ 0و ح 1/05/2022و ، 
حهب ايس د حمزة ا حم دي مجم6ع 
في  املتمثل   االجتماع     حصصه 
6و حص   ح ايتي لمتلكها في ايشرك  
 « دات املسؤحي   املحدحدة املسماة 
GABRAKOU«  رأسمايهــا االجتماعــي 
حمقرهــا  درهــم   100.000,00
محمد  شارع  حجدة  االجتماعــي 
يفائدة    ، مكرر  و9  ا خامس ايرقم 

ايس د محمد ا حم دي.  
ايفص6ل:  تغ ير  تم  حألجله 
ايسادس)6) حايسابع )7) من ايقان6ني 

األسا�سي يلشرك  حه6 كاآلتي :
ايفصل ايسادس )6) : ا حصص

اينقدل   ا حصص  ايشركاء  قدم 
ايتاي   : 

ك6اللي    بن 6نس  ايس د 
000,00. و درهم

ايس د احمد ك6اللي   12.500,00 
درهم

 12.500,00 ايس د سمير ك6اللي   
درهم

ايس د حسن ك6اللي   12.500,00 
درهم
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محمد    ا حم دي  ايس د 

00,00و.21 درهم

600,00.و  ايس دة اكرام بنعدح  

درهم

االنس  ا حم دي زينب  1.800,00 

درهم

خدلج    ا حم دي  ايس دة 

1.800,00 درهم

املذمــــــــــــــــــ6ع : 100.000,00 درهــــم

ايرأسمال   :  (7(  : ايفصل ايسابع 

االجتماعي

بمبلغ  االجتماعي  ايرأسمال  حدد 

100.000,00 درهم مقسم إلى 1000 

درهم   100,00 بـ  اجتماع    حص  

يل6احدة م6زع  على ايشركاء حسب 

حصصهم كايتالي : 

ايس د بن 6نس ك6اللي   0 و حص 

ايس د احمد ك6اللي   125 حص 

ايس د سمير ك6اللي   125 حص 

ايس د حسن ك6اللي   125 حص 

و21  محمد   ا حم دي  ايس د 

حص 

ايس دة اكرام بنعدح  6و صح 

االنس  ا حم دي زينب 18 صح 

 18 خدلج    ا حم دي  ايس دة 

صح 

حص    1.000  : املذمــــــــــــــــــ6ع 

اجتماع  

ايقان6نــي  اإللــداع  -/IIIتــم 

بتاريــخ    ب6جدة  ايتجاري   باملحكمــ  

17/06/2022 تحت عدد 881. 

يإلشــــــارة حا خالصــ 

ج. سل مــ  بلهاشمــي

969I

دل6ان األستادة سل م  بلهاشمي

 STE »MAGHREB TOURISME
 ET TRANSPORT« par

abréviation »M.T.T«SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

 دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي 

دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي

م6ثقـــــــــــ 

2، زنق  أم ايبنين، ايطابق ايثاني، 

شق  -3 حجــدة

 LA SOCIETE » MAGHREB

»TOURISME ET TRANSPORT

 par abréviation » M.T.T « 

,S.A.R.L

هب  حصص اجتماع  

تلقتــه  ت6ث قي  عقد  -/Iبمقتضــى 

م6ثقــ   بلهاشمــي،  سل مــ   األستــاجة 

 20/05/2022 ح   17 بتاريــخ  ب6جــدة، 

ا حم دي  فريد  ايس د  حهب   ،

االجتماع     حصصه  مجم6ع 

ايتي  ح  حص      0000 في  املتمثل  

املسؤحي    دات  ايشرك   في  لمتلكها 

 MAGHREB  « املسماة  املحدحدة 

 TOURISME ET TRANSPORT«

 par abréviation » M.T.T « S.A.R.L
 8.000.000,00 رأسمايهــا االجتماعــي 

حجدة  االجتماعــي  حمقرهــا  درهــم 

شارع محمد ا خامس ايرقم و9 مكرر 

ا حم دي،  ايس د محمد  يفائدة    ،

فريد  ايس د  استقال  يذيك  حنت ج  

من منصبه كمسير حعين  ا حم دي، 

بديه ايس د محمد ا حم دي كمسير 

حح د يلشرك . 

ايفص6ل:  تغ ير  تم  حألجله    

 (16( ح   (7( ايسابع  ايسادس)6)، 

يلشرك  حه6  األسا�سي  ايقان6ني  من 

كاآلتي :

ايفصل ايسادس )6) : ا حصص

اينقدل   ا حصص  ايشركاء  قدم 

ايتاي   : 

محمد   ا حم دي  ايس د 

8.000.000,00 درهم

 8.000.000,00  : املذمــــــــــــــــــ6ع 

درهــــم

ايرأسمال   :  (7(  : ايفصل ايسابع 

االجتماعي

بمبلغ  االجتماعي  ايرأسمال  حدد 

إلى  مقسم  درهم   8.000.000,00

 100,00 80.000 حص  اجتماع   بـ 

درهم يل6احدة م6زع  على ايشركاء 

حسب حصصهم كايتالي : 

 80.000 ايس د ا حم دي محمد 

حص 

حص    80.000  : املذمــــــــــــــــــ6ع 

اجتماع  

من  ايشرك   تسير   :  16 ايفصل 

ا حم دي  محمد  ايس د  طرف 

بصفته مسير حح د يلشرك  ملدة غير 

محدحدة.

ايقان6نــي  اإللــداع  -/IIIتــم 

بتاريــخ    ب6جدة  ايتجاري   باملحكمــ  

09/06/2022 تحت عدد 816. 

يإلشــــــارة حا خالصــ 

ج. سل مــ  بلهاشمــي

970I

دل6ان األستادة سل م  بلهاشمي

 STE »ORIENTAL POIDS

LOURDS«SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي

م6ثقـــــــــــ 

2، زنق  أم ايبنين، ايطابق ايثاني، 

شق  -3 حجــدة

 LA SOCIETE » ORIENTAL POIDS

,LOURDS« S.A.R.L

هب  حصص اجتماع  

تلقتــه  ت6ث قي  عقد  -/Iبمقتضــى 

م6ثقــ   بلهاشمــي،  سل مــ   األستــاجة 

ب6جــدة، بتاريــخ  20 ح 05/2022/ 2 

ا حم دي  ابراه م  ايس د  حهب   ،

االجتماع     حصصه  مجم6ع 

املتمثل  في 16  حص   ح ايتي لمتلكها 

في ايشرك  دات املسؤحي   املحدحدة 

 ORIENTAL POIDS  « املسماة 
االجتماعــي  رأسمايهــا    »LOURDS

حمقرهــا  درهــم   1.000.000,00

محمد  شارع  حجدة  االجتماعــي 

يفائدة   ، مكرر  و9  ايرقم  ا خامس 

ايس د محمد ا حم دي.  

ايفص6ل:  تغ ير  تم  حألجله 

ايسادس)6) حايسابع )7) من ايقان6ني 

األسا�سي يلشرك  حه6 كاآلتي :

ايفصل ايسادس )6) : ا حصص

اينقدل   ا حصص  ايشركاء  قدم 

ايتاي   : 

محمد    ا حم دي  ايس د 

99.800,00  درهم

فريد   ا حم دي  ايس د 

75.000,00و درهم

ايس دة اكرام بنعدح   1.700,00  

درهم

زينب   ا حم دي  االنس  

20.900,00 درهم

خدلج    ا حم دي  ايس دة 

20.900,00 درهم

حمزة   ا حم دي  ايس د 

1.700,00  درهم

 1.000.000,00  : املذمــــــــــــــــــ6ع 

درهــــم

ايرأسمال   :  (7(  : ايفصل ايسابع 

االجتماعي

بمبلغ  االجتماعي  ايرأسمال  حدد 

إلى  مقسم  درهم   1.000.000,00

 100,00 10.000 حص  اجتماع   بـ 

درهم يل6احدة م6زع  على ايشركاء 

حسب حصصهم كايتالي : 

  .998 ايس د ا حم دي محمد   

حص 

750.و  فريد   ا حم دي  ايس د 

حص 

ايس دة اكرام بنعدح  17  صح 

 209 زينب   ا حم دي  االنس  

صح 

 209 ايس دة ا حم دي خدلج   

صح 

  17 حمزة  ا حم دي  ايس د 

صح 

حص    10.000  : املذمــــــــــــــــــ6ع 

اجتماع  

ايقان6نــي  اإللــداع  -/IIIتــم 

بتاريــخ    ب6جدة  ايتجاري   باملحكمــ  

17/06/2022 تحت عدد 880. 

يإلشــــــارة حا خالصــ 
ج. سل مــ  بلهاشمــي

971I
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دل6ان األستادة سل م  بلهاشمي

 STE »ORIENTAL POIDS

LOURDS«SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص

دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي

م6ثقـــــــــــ 

2، زنق  أم ايبنين، ايطابق ايثاني، 

شق  -3 حجــدة

 LA SOCIETE » ORIENTAL POIDS

,LOURDS« S.A.R.L

هب  حصص اجتماع  

تلقتــه  ت6ث قي  عقد  -/Iبمقتضــى 

م6ثقــ   بلهاشمــي،  سل مــ   األستــاجة 

ب6جــدة، بتاريــخ  20 ح 05/2022/ 2 

، حهب ايس د فريد ا حم دي مجم6ع 

في  املتمثل   االجتماع     حصصه 

750و حص   ح ايتي لمتلكها في ايشرك  

املسماة  املحدحدة  املسؤحي    دات 

  »ORIENTAL POIDS LOURDS  «

 1.000.000,00 رأسمايهــا االجتماعــي 

درهــم حمقرهــا االجتماعــي حجدة شارع 

 ، مكرر  و9  ايرقم  ا خامس  محمد 

يفائدة ايس د محمد ا حم دي.  

ايفص6ل:  تغ ير  تم  حألجله 

ايسادس)6) حايسابع )7) من ايقان6ني 

األسا�سي يلشرك  حه6 كاآلتي :

ايفصل ايسادس )6) : ا حصص

اينقدل   ا حصص  ايشركاء  قدم 

ايتاي   : 

محمد    ا حم دي  ايس د 

800,00. 87 درهم

ايس دة اكرام بنعدح  1.700,00  

درهم

زينب   ا حم دي  االنس  

20.900,00 درهم

خدلج    ا حم دي  ايس دة 

20.900,00 درهم

حمزة   ا حم دي  ايس د 

1.700,00  درهم

املذمــــــــــــــــــ6ع :1.000.000,00 درهــــم

ايرأسمال   :  (7(  : ايفصل ايسابع 

االجتماعي

بمبلغ  االجتماعي  ايرأسمال  حدد 

إلى  مقسم  درهم   1.000.000,00

 100,00 10.000 حص  اجتماع   بـ 

درهم يل6احدة م6زع  على ايشركاء 

حسب حصصهم كايتالي : 

 8.7 8 ايس د ا حم دي محمد   

حص 

ايس دة اكرام بنعدح  17  صح 

 209 زينب   ا حم دي  االنس  

صح 

 209 ايس دة ا حم دي خدلج   

صح 

  17 حمزة  ا حم دي  ايس د 

صح 

حص    10.000  : املذمــــــــــــــــــ6ع 

اجتماع  

ايقان6نــي  اإللــداع  -/IIIتــم 
بتاريــخ    ب6جدة  ايتجاري   باملحكمــ  

10/06/2022 تحت عدد 825. 
يإلشــــــارة حا خالصــ 
ج. سل مــ  بلهاشمــي

972I

دل6ان األستادة سل م  بلهاشمي

STE »LYNX TOURS«SARL
شرك  جات املسؤحي   املحدحدة

تف6يت حصص
دلــ6ان األستــاجة سل مــ  بلهاشمــي

م6ثقـــــــــــ 
2، زنق  أم ايبنين، ايطابق ايثاني، 

شق  -3 حجــدة
 LA SOCIETE » LYNX TOURS«

,S.A.R.L
هب  حصص اجتماع  

تلقتــه  ت6ث قي  عقد  -/Iبمقتضــى 
م6ثقــ   بلهاشمــي،  سل مــ   األستــاجة 
 2022 ماي   17 بتاريــخ   ب6جــدة، 
ا حم دي  محمد  ايس د  حهب   ،
 1 666 مجم6ع حصصه املتمثل  في 
حص  ح ايتي لمتلكها في ايشرك  دات 
 LYNX « املسؤحي   املحدحدة املسماة
االجتماعــي  رأسمايهــا    »TOURS
حمقرهــا  درهــم    . 00.000,00
محمد  شارع  حجدة  االجتماعــي 
 ، ايطابق االحل   ، و9  ا خامس ايرقم 
ايس د  يفائدة  حص   بنسب   وو7 
فريد ا حم دي ح بنسب  2وو7 حص  

يفائدة ايس د إبراه م ا حم دي .

ايفص6ل:  تغ ير  تم  حألجله 

ايسادس)6) حايسابع )7) من ايقان6ني 

األسا�سي يلشرك  حه6 كاآلتي :

ايفصل ايسادس )6) : ا حصص

اينقدل   ا حصص  ايشركاء  قدم 

ايتاي   : 

فريد   ا حم دي  ايس د 

2.200.000,00 درهم

ابراه م   ا حم دي  ايس د 

2.200.000,00 درهم

  . 00.000,00  : املذمــــــــــــــــــ6ع 

درهــــم

ايرأسمال   :  (7(  : ايفصل ايسابع 

االجتماعي

بمبلغ  االجتماعي  ايرأسمال  حدد 

إلى  مقسم  درهم    . 00.000,00

 100,00 000.   حص  اجتماع   بـ 

درهم يل6احدة م6زع  على ايشركاء 

حسب حصصهم كايتالي : 

 22.000 فريد   ا حم دي  ايس د 

حص 

ايس د ا حم دي ابراه م  22.000 

صح 

حص      .000  : املذمــــــــــــــــــ6ع 

اجتماع  

ايقان6نــي  اإللــداع  -/IIIتــم 

بتاريــخ    ب6جدة  ايتجاري   باملحكمــ  

01/06/2022 تحت عدد و76. 
يإلشــــــارة حا خالصــ 

ج. سل مــ  بلهاشمــي

Iو97
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املحكمة التجارية بأكادير
ايتصف   ايقضائ   يشرك  فندق 

ادرار
حساب رقم : 101-و201

ب ان
بصدحر أمر بايت6زيع

)املادة 668 من مدحن  ايتجارة)
ي كن في علم دائني شرك  فندق 
ايقضائ    يلتصف    ا خاضع   ادرار 
بشارع  االجتماعي  مقرها  حايكائن 
محمد ا خامس، عمارة ادرار، أكادلر.
رقم  ايب ع  منت6ج  ت6زيع  أمر  أن 
ل6ن 6   15 ايصادر بتاريخ   2022-193
و1و/ 0و2021/8  ملف رقم   2022
م6دع بكتاب  ايضبط يدى املحكم  
صع6بات  )مكتب  بأكادلر  ايتجاري  
املعن    يألطراف  حيمكن  املقاحي ) 

يالطالع عل ه.
ف ه  ايطعن  حقهم  من  حبأن 
باالستئناف داخل أجل خمس  عشر 
ل6ما من تاريخ نشر هذا ايب ان   (15(

با ذريدة ايرسم  .
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

19

املحكم  ايتجاري  بأكادلر
ملف معا ذ  صع6بات املقاحي 

رقم :  02/12و2022/8
حساب رقم : 8 1

DERMAGRI شرك  دلر ماجري
إشعار

 125 ا حكم  بمقت�سى 
 2022 ل6ن 6   2 بتاريخ  ايصادر 
رقم  املقاحي   صع6بات  ملف  في 
املحكم   قضت   02/12و2022/8 

ايتجاري  بأكادلر.
بفتح مسطرة ايتس6ي  ايقضائ   
 STE مادجري  دلر  شرك   حق  في 
مقرها  ايكائن   DERMAGRI
ب بي  س دي  درالد  بدحار  االجتماعي 
في  حاملق دة  باها،  ألت  اشت6ك  
ايسذل ايتجاري باملحكم  االبتدائ   
)ايسذل   9085 رقم  تحت  بإنزكان 

ايتحل لي).

بتحدلد فترة ايت6قف عن ايدفع 
عن  ايسابق   شهرا  عشر  ثمان    في 

صدحر هذا ا حكم.
بسكر  خدلج   ايس دة  بتع ين 
كريم   حايس دة  منتدب   قاض   

اضرض6ر نائب  يها.
إدحلي  ا حسين  ايس د  بتع ين 
مراقب   في  مهمته  حتحدلد  سندلكا 
بإعداد  تكل فه  مع  ايتس ير  عمل ات 
املاي    امل6ازن   ح6ل  مفصل  تقرير 
يلمقاحي   حاالجتماع    حاالقتصادل  
ي6ضع تها  املناسب  ا حل  حاقتراح 
تاريخ  من  أشهر  أربع   أجل  داخل 

صدحر هذا ا حكم.
بشم6ل ا حكم باينفاج املعذل.

ايدائنين  من  فاملطل6ب  حعل ه، 
ايتصريح بدل6نهم يلسندلك بعن6انه 
ا حسين ادحلي ايكائن شارع   : اآلتي 
الل غ،  دار  عمارة  اسماع ل،  م6الي 
أكادلر،  رقم  1و،  ايثايث،  ايطابق 
ضمن قائم  تتضمن املبايغ املطل6ب  
أجل  داخل  حجيك  باي6ثائق  مرفق  
تاريخ نشر هذا اإلشعار  شهرين من 
با ذريدة ايرسم   طبقا يلم6اد  58، 
719، 720 ح 721 من مدحن  ايتجارة 
باينسب   شهرين  األجل  هذا  حيمدد 
اململك   خارج  ايقاطنين  يلدائنين 

املغرب  .
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

20

املحكم  ايتجاري  بأكادلر
ملف رقم 2022-22

حساب خص6�سي : و0وو م
تقدلم أصل تجاري حص  في شرك 

بم6جب ايقان6ن األسا�سي املؤرخ 
مراقب  حتقرير   2022 ماي  و2  في 
ا حصص املؤرخ في 5 ل6ي 6 2021.

مل6ل  آلت  ايس د  حسن  قدم 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 
بايسذل  حاملسذل   B56810  رقم
بأكادلر ايتجاري   باملحكم   ايتجاري 

أصله  كاف    ،29150 رقم  تحت 
شارع   6 برقم  ايكائن  ايتجاري 
في  كحص   ب 6كرى  هللا  عبد  م6الي 
 STE LAHCEN املدع6ة  ايشرك  
حايكائن   OFFICINALE SARL AU
مقرها االجتماعي برقم 6 شارع م6الي 

عبد هللا ب 6كرى.
حبذيك فإن رئيس مصلح  كتاب  
أن  جي مصلح   يكل  يعلن  ايضبط 
ضبط  بمكتب  تسذل  ايتعرضات 
داخل  بأكادلر  ايتجاري   املحكم  
امل6اي     (15( أجل خمس  عشر ل6م 
و8،  8  يلنشرة ايثان   طبقا يلمادة 

ح 10 من مدحن  ايتجارة.
اينشرة ايثان  

عن رئيس  مصلح  كتاب  ايضبط

1 مكرر

املحكم  ايتجاري  بأكادلر
ملف رقم و2022/2

حساب خص6�سي :  0وو م
تقدلم أصل تجاري حص  في شرك 

بم6جب ايقان6ن األسا�سي املؤرخ 
مراقب  حتقرير   2022 ماي  و2  في 
ا حصص املؤرخ في 5 ل6ي 6 2021.

عبد  ايدلن  ن6ر  ايس د  قدم 
ايتعريف  يبطاق   ا حامل  ايقدحس 
حاملسذل   B591600 رقم  اي6طن   
بايسذل ايتجاري باملحكم  ايتجاري  
كاف    ،28600 رقم  تحت  بأكادلر 
أصله ايتجاري ايكائن برقم 75 شارع 
محمد ا خامس آلت باها كحص  في 
 STE PHARMACIE ايشرك  املدع6ة 
AIT BAHA SARL AU حايكائن مقرها 
محمد  شارع   75 برقم  االجتماعي 

ا خامس آلت باها.
حبذيك فإن رئيس مصلح  كتاب  
أن  جي مصلح   يكل  يعلن  ايضبط 
ضبط  بمكتب  تسذل  ايتعرضات 
داخل  بأكادلر  ايتجاري   املحكم  
امل6اي     (15( أجل خمس  عشر ل6م 
و8،  8  يلنشرة ايثان   طبقا يلمادة 

ح 10 من مدحن  ايتجارة.
اينشرة ايثان  

عن رئيس  مصلح  كتاب  ايضبط

2 مكرر

املحكم  ايتجاري  بأكادلر

ملف رقم : 18-2022

حساب خص6�سي : 0و2وم

تف6يت أصل تجاري
املحرر  ايت6ث قي  ايعقد  بمقت�سى 

دحامزيل  مصطفى  األستاج  بمكتب 

فبرالر    25 في  بانزكان حاملؤرخ  م6ثق 

ح  1 مارس 2022، ف6ت بم6جبه :

1 - ايس د مبارك احفقير، ا حامل 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

 J9 77 ؛

حماد،  ايطايب  ايس د    -  2

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

بايسذل  حاملسذل  ؛   J   5و رقم 

بأكادلر  ايتجاري   باملحكم   ايتجاري 

ايتجاري  األصل  602و2،  تحت رقم 

رحشدي  تجزئ   بالبيرك6ال  ايكائن 

ايدشيرة ا ذهادل ، يفائدة :

ايس د عبد ا حم د ب6تمنت،   -  1

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

رقم N215971 ؛

2 - ايس د مصطفى رباح، ا حامل 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.JB1701  

بثمن إجمالي قدره أربعمائ  أيف 

00.000  درهم.

حبذيك فإن رئيس  مصلح  كتاب  

أن  جي مصلح   يكل  يعلن  ايضبط 

ضبط  بمكتب  تسذل  ايتعرضات 

املحكم  ايتجاري  بأكادلر داخل أجل 

امل6اي     (15( ل6ما  عشرة  ا خمس  

من  ايثان   طبقا يلمادة  8  يلنشرة 

مدحن  ايتجارة.

تحت جم ع ايتحفظات.

اينشرة ايثان  
رئيس  مصحل  كتاب  ايضبط

38 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكم  ايتجاري  بأكادلر
ملف رقم : 20-2022

حساب خص6�سي : 275و
ب ع أصل تجاري

أصل  تقدلم  عقد  بمقت�سى 
تجاري يشرك  بتاريخ 1و لنالر 2022 
حايقان6ن األسا�سي املصوح االمضاء 
بتاريخ 1و لنالر 2022 حتقرير مراقب 
لنالر  1و  بتاريخ  املؤرخ  ا حصص 
2022، قدمت ايس دة ح6ري  ميري، 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  

رقم 126وF6 ؛
ايكائن  ايتجاري  األصل  جم ع 
أكادلر،   2 ا خ ام  حي   102 برقم 
حاملسذل بايسذل ايتجاري تحت رقم 
أكادلر  ايتجاري   باملحكم    19150

يشرك  »ص دي   اينصر«.
حبذيك فإن رئيس  مصلح  كتاب  
أن  جي مصلح   يكل  تعلن  ايضبط 
ضبط  بمكتب  تسذل  ايتعرضات 
املحكم  ايتجاري  بأكادلر داخل أجل 
امل6اي     (15( ل6ما  عشرة  ا خمس  
و8،  8  يلنشرة ايثان   طبقا يلم6اد 

ح  10 من مدحن  ايتجارة.
تحت جم ع ايتحفظات.
اينشرة ايثان  

رئيس  مصحل  كتاب  ايضبط

39 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 0678و1
حساب 20822
ب ع أصل تجاري

ف6تت :
ي لى  حمادحش  الت  ايس دة 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  

.BE72رقم 627و
يفائدة :

ا حامل  محسن  بنخل ف   ايس د 
رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE88588و
املعد  ايتجاري  األصل  مجم6ع 
يص دي   املسماة ص دي   األشذار 
 PHARMACIE DES ايزيت   
األشذار  ممر  املت6اجد   TROENES
ايزيت   ال جيري و رقم 28 عين ايسبع 
بايسذل  حاملسذل  ايب ضاء  ايدار 

ايتجاري رقم 11010 .

تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 
بايدار  ايتجاري  ايسذل  مكتب 
عشرة  خمس   أجل  داخل  ايب ضاء 
األحلى  يلنشرة  امل6الي   (15( ل6ما 

حايثان  .
اينشرة األحلى

عن رئيس كتاب  ايضبط

15 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء
ملف رقم 0680و1
حساب 7و208

عقد تقدم 
ايس د فؤاد ايف اللي ع6ال ا حامل 
 DB12982 رقم  اي6طن    يلبطاق  
ايطب عي  يلشخص  ممثل  بصفته 
بايدار  ايتجاري  بايسذل  حاملسذل 
ايب ضاء تحت رقم 288و   حبصفته 
مسير حح د يشرك  في ط6ر ايتك6ين 

خصائصها ايتالي :
تم تصريح على ما للي :

تم ايق ام بتقدم  طب ع   يشرك   
 PHARMACIE OCEAN BAY
مسؤحي    جات  شرك    SARL AU
مقرها  حح د  بشريك  محدحدة 
 127LOT OCEAN ب  االجتماعي 
 BAY DAR BOUAAZZA CENTRE
املساهم   تم   ،CASABLANCA
بجم ع  أعاله  املذك6رة  ايشرك   في 
األصل  حخص6م  أص6ل  عناصر 
ايطب عي حتصبح  يلشخص  ايتجاري 
ايشرك  مايك  يلعناصر املساهم بها 
من ل6م تسذ لها في ايسذل  ابتداء 

ايتجاري.
من  املستف دة  يلشرك   س ك6ن 
يألصل  امللك    كامل  ايتقدم   هذه 
من  ابتداء  تقدمته  ا حال  ايتجاري 
ت6ق ع هذا ايعقد حس ك6ن يها ألضا 
اينهائي  اإلنشاء  من  ابتداء  االنتفاع 
يهذه ايشرك  األصل ايتجاري ايكائن 
 127LOT OCEAN بايدار ايب ضاء ب
 BAY DAR BOUAAZZA CENTRE
حاملسذل بايسذل   ،CASABLANCA
بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايتجاري 

ايب ضاء تحت رقم 288و  .

تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 

مكتب ايسذل ايتجاري.

اينشرة األحلى
رئيس كتاب  ايضبط

16 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء

ملف رقم 0688و1

حساب 20976

تف6يت حق6ق مشاع  في أصل 
تجاري

ف6ت :

ا حامل  امله ني  امحمد  ايس د 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.B205259

يفائدة :

ا حامل  امل6دن  رش د  ايس د 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE9 896
حا حق6ق  ايتجاري  األصل  جم ع 

املشاع  في األصل ايتجاري ه6 عبارة 

با ذمل   األقمش   يب ع  محل  عن 

املت6اجد :

70 ستراسب6رغ متجر   ايدار  ب 

ايب ضاء.

حاملسذل بايسذل ايتجاري رقم   

.121208

تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 

بايدار  ايتجاري  ايسذل  مكتب 

عشرة  خمس   أجل  داخل  ايب ضاء 

ل6ما امل6الي يلنشرة األحلى حايثان  .

اينشرة األحلى
عن رئيس كتاب  ايضبط

17 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء

ملف رقم 0690و1

حساب 5 210
ب ع أصل تجاري

ف6ت :

ايس د خايد ا حل6 ا حامل يبطاق  

.Cايتعريف اي6طن   رقم 80590و

يفائدة :
غالمي  علمي  ايفتاح  عبد  ايس د 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

.Cرقم 99و08و
عبارة  ايتجاري  األصل  مجم6ع 
عن متجر يب ع املذ6هرات حاملت6اجد 
20 قساري  ا حفارين  بايدار ايب ضاء 
س6ق ايشباب )زنق  سميرلن سابقا) 
رقم  ايتجاري  بايسذل  حاملسذل 

06900و.
تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 
بايدار  ايتجاري  ايسذل  مكتب 
عشرة  خمس   أجل  داخل  ايب ضاء 

ل6ما امل6الي يلنشرة األحلى حايثان  .
اينشرة األحلى

عن رئيس كتاب  ايضبط

18 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء
ملف رقم 0660و1
حساب : 62 20
ب ع أصل تجاري

ف6تت :
ايشرك  SOCAERO لمثلها ايس د 
ا حامل   LAURENT ERIC PIERRE

1 CT7ذ6از ايسفر و56و 
يفائدة :

 SABCA MAROC SAS ايشرك  
 JONGEN THIBAULD لمثلها ايس د
ايسفر  ا حامل  ذ6از   RENE G

EM 7268و
تشغ ل   : األصل ايتجاري املف6ت 
ايتجمعات  بتجم ع  املتعلق  اينشاط 
اي6ح د  حايعم ل  املعدن    ايفرع   
لرتبط  حأي عنصر آخر غير ملم6س 
به ايعم ل اي6ح د بما في جيك ايعق6د 
حاالتفاق ات املبرم  مع أطراف ثايث  
بتح6يل  املتعلق   ايعمل  حعق6د 
حاألرصدة  حاألص6ل  امل6ظف6ن 
املسذل   ألعمال  بتشغ ل  املتعلق  
 160105 ايب ضاء  ايدار  سذل  في 
 PARC INDUSTRIEL ب  حايكائن 
 SAPINO LOT 598-20240

.NOUASSEUR CASABLANCA
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تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 

بايدار  ايتجاري  ايسذل  مكتب 

عشر  خمس   أجل  داخل  ايب ضاء 

ل6ما امل6الي يلنشرة األحلى حايثان  .

اينشرة ايثان  
عن رئيس كتاب  ايضبط

9 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء

عقد تقدم 

ملف رقم : 0662و1

حساب رقم : 20577

ا حامل   زك  ،  بستان  ايس دة 

 B159562 رقم  اي6طن    يلبطاق  

ايطب عي  يلشخص  ممثل   بصفتها 

بايدار  ايتجاري  بايسذل  حمسذل 

ايب ضاء تحت رقم 200058 حبصفتها 

مسير حح د يشرك  في ط6ر ايتك6ين، 

خصائها كايتالي :

تم تصريح على ما للي :

تم ايق ام بتقدم  طب ع   يشرك  

 PHARMACIE DU PARADIS

CASA شرك  جات مسؤحي   محدحدة 

 : بشريك حاحد، مقرها االجتماعي ب 

دار ملان بل6ك L رقم 8، حي املحمدي.

تم املساهم  في ايشرك  املذك6رة 

أعاله بجم ع عناصر أص6ل حخص6م 

ايطب عي  يلشخص  ايتجاري  األصل 

يلعناصر  مايك   ايشرك   حتصبح 

املساهم بها ابتداء من ل6م تسذ لها 

في ايسذل ايتجاري.

من  املستف دة  يلشرك   س ك6ن 

يألصل  امللك    كامل  ايتقدم   هذه 

من  ابتداء  تقدمته  ا حال  ايتجاري 

ت6ق ع هذا ايعقد حس ك6ن يها ألضا 

اينهائي يهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

ايشرك  األصل ايتجاري ايكائن بايدار 

 ،8 رقم   L ب دار ملان بل6ك   ايب ضاء 

بايسذل  حاملسذل  املحمدي  حي 

رقم  تحت  ايب ضاء  بايدار  ايتجاري 

.200058

حبذيك فايتعرضات تسذل بمكتب 

مكتب  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

ايسذل ايتجاري بايدار ايب ضاء داخل 

ل6ما امل6الي   (15( أجل خمس  عشر 

يلنشرة األحلى حايثان  .

اينشرة ايثان  
رئيس كتاب  ايضبط

10 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء
ب ع أصل تجاري

ملف رقم :  066و1

حساب رقم : 20579

ا حامل   ايس دة نادل  كس كس، 

 BE5 5226 رقم  اي6طن    يلبطاق  

ايعل6ي،  إلمان  ايس دة  يفائدة 

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  

األصل  مجم6ع   W95و 5و رقم 

حاملسماة  يص دي    معد  ايتجاري 

ايكائن    PHARMACIE KSIKES

دحار أحالد  ايهراحيين،  بايدار ايب ضاء 

حاملسذل  مارس   10 شارع  زهرة، 

بايسذل ايتجاري رقم 11998و.

تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 

 مكتب ايسذل ايتجاري بايدار ايب ضاء 

ل6ما   (15( داخل أجل خمس  عشر 

امل6الي يلنشرة األحلى حايثان  .

اينشرة ايثان  
عن رئيس كتاب  ايضبط

11 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء

عقد تقدم 

ملف رقم : 0666و1

حساب رقم :  517 

ايس دة احسان ايعل6ي ا حسني، 

رقم  اي6طن    يلبطاق   ا حامل  

يلشخص  بصفتها ممثل    A2 858 
ايطب عي حمسذل  بايسذل ايتجاري 

20 و 2  رقم  تحت  ايب ضاء  بايدار 

في  يشرك   حح دة  مسيرة  حبصفتها 

ط6ر ايتك6ين، خصائصها كايتالي :

تم تصريح على ما للي :

طب ع    بتقدم   ايق ام  تم 

 PHARMACIE ELHASSANI يشرك  

شرك    CASABLANCA SARL AU

جات مسؤحي   محدحدة بشريك حاحد، 

مقرها االجتماعي ب : 109/107 شارع 

نابلس حي ايقدس، ايبرن6�سي.

تم املساهم  في ايشرك  املذك6رة 

أعاله بجم ع عناصر أص6ل حخص6م 

ايطب عي  يلشخص  ايتجاري  األصل 

يلعناصر  مايك   ايشرك   حتصبح 

املساهم بها ابتداء من ل6م تسذ لها 

في ايسذل ايتجاري.

من  املستف دة  يلشرك   س ك6ن 

يألصل  امللك    كامل  ايتقدم   هذه 

من  ابتداء  تقدمته  ا حال  ايتجاري 

ت6ق ع هذا ايعقد حس ك6ن يها ألضا 

اينهائي يهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

ايشرك  األصل ايتجاري ايكائن بايدار 

نابلس  شارع   109/107 ب  ايب ضاء 

حاملسذل  ايبرن6�سي  ايقدس،  حي 

ايب ضاء  بايدار  ايتجاري  بايسذل 

تحت رقم 20 و 2.

حبذيك فايتعرضات تسذل بمكتب 

مكتب  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

ايسذل ايتجاري بايدار ايب ضاء داخل 

ل6ما امل6الي   (15( أجل خمس  عشر 

يلنشرة األحلى حايثان  .

اينشرة ايثان  
عن رئيس كتاب  ايضبط

12 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء

عقد تقدم 

ملف رقم : 0668و1

حساب رقم : 20670

ا حامل  دهان،  ايبير  ايس د 

 B 06108 رقم  اي6طن    يلبطاق 

ايطب عي  يلشخص  ممثل  بصفته 

بايدار  ايتجاري  بايسذل  حمسذل 

ايب ضاء تحت رقم 2و1 22 حبصفته 

مسير حح د يشرك  في ط6ر ايتك6ين، 

خصائصها كايتالي :

تم تصريح على ما للي :

تم ايق ام بتقدم  طب ع   يشرك  

 LA SOCIETE CORAD CONSEIL

محدحدة  مسؤحي    جات  شرك  

 بشريك حاحد، مقرها االجتماعي ب : 

ايطابق  ا خامس،  محمد  شارع   97

األحل، ايدار ايب ضاء.

تم املساهم  في ايشرك  املذك6رة 

أعاله بجم ع عناصر أص6ل حخص6م 

ايطب عي  يلشخص  ايتجاري  األصل 

يلعناصر  مايك   ايشرك   حتصبح 

املساهم بها ابتداء من ل6م تسذ لها 

في ايسذل ايتجاري.

من  املستف دة  يلشرك   س ك6ن 

يألصل  امللك    كامل  ايتقدم   هذه 

من  ابتداء  تقدمته  ا حال  ايتجاري 

ت6ق ع هذا ايعقد حس ك6ن يها ألضا 

اينهائي يهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

ايكائن  ايتجاري  األصل  ايشرك  

محمد  شارع   97 ب  ايب ضاء  بايدار 

ايدار  األحل،  ايطابق  ا خامس، 
حاملسذل بايسذل ايتجاري  ايب ضاء 

بايدار ايب ضاء تحت رقم 2و1 22.

حبذيك فايتعرضات تسذل بمكتب 

مكتب  ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

ايسذل ايتجاري بايدار ايب ضاء داخل 

ل6ما امل6الي   (15( أجل خمس  عشر 

يلنشرة األحلى حايثان  .

اينشرة ايثان  
عن رئيس كتاب  ايضبط

13 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء

عقد تقدم 
ملف رقم : 0670و1

حساب رقم : 20717

كب�سي  بناني  أمين  محمد  ايس د 

رقم  اي6طن    يلبطاق   ا حامل 

بصفته ممثال يلشخص   BE788502
ايطب عي حاملسذل بايسذل ايتجاري 

حبصفته مسير  9988و   رقم  تحت 

ايتك6ين  ط6ر  في  يشرك   حح د 

خصائصها ايتالي :
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تم تصريح على ما للي :
تم ايق ام بتقدم  طب ع   يشرك   
 GRAND PHARMACIE DERB
املسؤحي    جات  شرك    GNAOUA
مقرها  حاحد  بشريك  املحدحدة 
درب  زنق  ا ذدلدة،   ،10 االجتماعي 
كناحة، ايدار ايب ضاء تم املساهم  في 
ايشرك  املذك6رة أعاله بجم ع عناصر 
ايتجاري  األصل  حخص6م  أص6ل 
ايشرك   حتصبح  ايطب عي  يلشخص 
ابتداء  بها  املساهم  يلعناصر  مايك  
من ل6م تسذ لها في ايسذل ايتجاري.
من  املستف دة  يلشرك   س ك6ن 
يألصل  امللك    كامل  ايتقدم   هذه 
من  ابتداء  تقدمته  ا حال  ايتجاري 
ت6ق ع هذا ايعقد حس ك6ن يها ألضا 
اإلنشاء  تاريخ  من  ابتداء  االنتفاع 
األصل   : ب  ايشرك   يهذه  اينهائي 
 ،10 ايتجاري ايكائن بايدار ايب ضاء 
ايدار  كناحة،  درب  ا ذدلدة،  زنق  
ايب ضاء، حاملسذل بايسذل ايتجاري 
ايب ضاء  بايدار  ايتجاري   باملحكم  

تحت رقم 9988و .
تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 
بايدار  ايتجاري  ايسذل  مكتب 
عشر  خمس   أجل  داخل  ايب ضاء 
األحلى  يلنشرة  امل6الي   (15( ل6ما 

حايثان  .
اينشرة ايثان  
رئيس كتاب  ايضبط

14 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء
ب ع أصل تجاري

ملف رقم : 0672و1
حساب رقم : 20800

خلداحي  محمد  ايس د  ف6ت 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 
ايس د  يفائدة   BH7 107و رقم 
يبطاق   ا حامل  ل6سف  مسالح 
 BH81و28و ايتعريف اي6طن   رقم 
مجم6ع األصل ايتجاري ايكائن بايدار 
احمد  زنق   ايبلدل   درب  ايب ضاء 
عن  عبارة  حه6   7 رقم  ج اللي  ابن 
متجر يب ع املالبس ا ذاهزة مت6اجد 

بايسذل  حاملسذل  ايسفلي  بايطابق 

ايتجاري رقم    10 .

تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 

بايدار  ايتجاري  ايسذل  مكتب 

عشر  خمس   أجل  داخل  ايب ضاء 

األحلى  يلنشرة  امل6الي   (15( ل6ما 

حايثان  .

اينشرة ايثان  
عن رئيس كتاب  ايضبط

15 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء

ب ع أصل تجاري
ملف رقم :  067و1

حساب رقم : 20817

ايرايس  محمد  ايس د  ف6ت 

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

يفائدة ايس دة ن6ال   B79511و رقم 

ايتعريف  يبطاق   ا حامل   ايغزاحي 

حايس د   BE689552 رقم  اي6طن   

ا حامل  ايكرش  ايف اللي  ايغالي 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

ايف اللي  سعد  ايس د   BL1 02وو

ايتعريف  يبطاق   ا حامل  ايكرش 

ب ع جم ع   BL166886 اي6طن   رقم 

لمتلكها  ايتي   1/2 املشاع   ا حق6ق 

يستغل  ايذي  ايتجاري  باألصل 

بايتقس ط  األث6اب  حشراء  ب ع  في 

شارع   106 ايب ضاء  بايدار  املت6اجد 

حسن ايصغير قيساري  بنجل6ن رقم 

رقم  ايتجاري  بايسذل  حاملسذل   5

. 05600

تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 

ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 

بايدار  ايتجاري  ايسذل  مكتب 

عشر  خمس   أجل  داخل  ايب ضاء 

األحلى  يلنشرة  امل6الي   (15( ل6ما 

حايثان  .

اينشرة ايثان  
عن رئيس كتاب  ايضبط

16 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء
عقد تقدم 

ملف رقم : 0686و1
حساب رقم : 20882

ا حامل   زهيري  فط م   ايس دة 
رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  
BE788502 بصفتها ممثل  يلشخص 
ايطب عي حاملسذل بايسذل ايتجاري 
تحت رقم  18059 حبصفتها شريك  
ايتك6ين  ط6ر  في  شرك   في  حح دة 
 PHARMACIE  ENNOUR«
 »CASABLANCA SARL AU

خصائصها ايتالي :
تم تصريح على ما للي :

طب ع    بتقدم   ايق ام  تم 
 PHARMACIE  ENNOUR«   يشرك
شرك    »CASABLANCA SARL AU
مقرها  املحدحدة  املسؤحي    جات 
رقم   E شارع  طارق  حي  االجتماعي 
ايدار   - س دي ايبرن6�سي   221-219
ايشرك   في  املساهم   تم  ايب ضاء 
املذك6رة أعاله بجم ع عناصر أص6ل 
يلشخص  ايتجاري  األصل  حخص6م 
مايك   ايشرك   حتصبح  ايطب عي 
من ل6م  يلعناصر املساهم بها ابتداء 

تسذ لها في ايسذل ايتجاري.
من  املستف دة  يلشرك   س ك6ن 
يألصل  امللك    كامل  ايتقدم   هذه 
من  ابتداء  تقدمته  ا حال  ايتجاري 
ت6ق ع هذا ايعقد حس ك6ن يها ألضا 
اإلنشاء  تاريخ  من  ابتداء  االنتفاع 
األصل   : ب  ايشرك   يهذه  اينهائي 
 E حي طارق شارع   : ايتجاري ايكائن 
 - ايبرن6�سي  س دي   221-219 رقم 
بايسذل  حاملسذل  ايب ضاء،  ايدار 
بايدار  ايتجاري   باملحكم   ايتجاري 

ايب ضاء تحت رقم  18059.
تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 
بايدار  ايتجاري  ايسذل  مكتب 
عشر  خمس   أجل  داخل  ايب ضاء 
األحلى  يلنشرة  امل6الي   (15( ل6ما 

حايثان  .
اينشرة ايثان  
رئيس كتاب  ايضبط

17 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء
ملف رقم 0676و1
حساب 20819
ب ع أصل تجاري

رمال  احمد  املرح6م  حرث   ف6ت 
حهم ايسادة :

ا حامل   عس6ي  نادل   ايس دة 
.BE718يبطاق  ايتعريف اي6طن    و
ا حامل  عس6ي  طالل  ايس د 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE580678
ا حامل  عس6ي  خل ل  ايس د 
.BE6 7     يبطاق  ايتعريف اي6طن
ا حامل   عس6ي  عزيزة  ايس دة 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE 85109
عس6ي  س6فانا  ايس دة 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  

.BK067 و 
ا حامل  عس6ي  هشام  ايس د 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE  7و8و
ا حامل   رمال  جم ل   ايس دة 
.BE5871    يبطاق  ايتعريف اي6طن
ا حامل   رمال  حف ظ   ايس دة 
.B يبطاق  ايتعريف اي6طن   و 85و
ا حامل   رمال  عت ق   ايس دة 
.B10 707   يبطاق  ايتعريف اي6طن
ايس د عبد املذ د رمال ا حامل 
.B20يبطاق  ايتعريف اي6طن   9 5و
ايس د سع د رمال ا حامل يبطاق  

.B108 55   ايتعريف اي6طن
ا حامل   ايناجي  حل م   ايس دة 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.MAو866و
حايقاصر فاطم  ايزهراء رمال.

يفائدة :
ا حامل  احبني  محمد  ايس د 
.BE75152   يبطاق  ايتعريف اي6طن
ايشامل  خدحج  ايس دة 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  

.BJ1285 7
املعد  ايتجاري  األصل  مجم6ع 
ايكح6ي    يلمشرحبات  يكافتيرلا 
املت6اجد بايدار ايب ضاء شارع ا حري  
 212 سابقا  6و  مرس ايسلطان رقم 
رقم  ايتجاري  بايسذل  حاملسذل 

212 7و.
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تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 
بايدار  ايتجاري  ايسذل  مكتب 
عشر  خمس   أجل  داخل  ايب ضاء 

ل6ما امل6الي يلنشرة األحلى حايثان  .
اينشرة ايثان  

عن رئيس كتاب  ايضبط

101 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء
ملف رقم 0682و1
حساب 5 208
ب ع أصل تجاري

مصطفى  ايذهبي  ايس دة  ف6ت 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

.BE21121
يفائدة :

ا حامل  عادل  ايبدحي  ايس د 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

.BE5 820و
املعد  ايتجاري  األصل  مجم6ع 
يب ع األث6اب با ذمل  املت6اجد بايدار 
زنق  سه ل  حسن   54-50 ايب ضاء 
حايغير املسذل بايسذل  ح17   1 رقم 

ايتجاري.
تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 
بايدار  ايتجاري  ايسذل  مكتب 
عشر  خمس   أجل  داخل  ايب ضاء 

ل6ما امل6الي يلنشرة األحلى حايثان  .
اينشرة ايثان  

عن رئيس كتاب  ايضبط

102 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايدار ايب ضاء
ب ع أصل تجاري

ملف رقم :  068و1
حساب رقم : 20881

 SHRY SARL شرك   ف6تت 
قراحش،  ادريس  ايس د  لمثلها  ايتي 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 
 S.J.A ايشرك   يفائدة   BJ6517وو
ايتي لمثلها ايس د   NEGOCE SARL
يبطاق   ا حامل  اسباعي،  جمال 
.DF807952 ايتعريف اي6طن   رقم

ايكائن  ايتجاري  األصل  مجم6ع 
محمد  شارع  ايب ضاء،  بايدار 
حاملسذل  و6  رقم  متجر  ا خامس، 

بايسذل ايتجاري رقم 29 117:
تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 
ايتجاري   باملحكم   ايضبط  بمكتب 
 مكتب ايسذل ايتجاري بايدار ايب ضاء 
ل6ما   (15( داخل أجل خمس  عشر 

امل6الي يلنشرة األحلى حايثان  .
اينشرة ايثان  

عن رئيس كتاب  ايضبط

103 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2022/52

حساب رقم : 65و5

ايطرف االحل : مبارك اين6ري.
 : اي6ط ن   ايعريف  ايبطاق   رقم 

ووA19. مغربي ا ذنس   
ايطرف ايثاني : حسن مغيرة.

 : رقم ايبطاق  اينعريف اي6طن   
A177522، مغربي ا ذنس  .

إصالح   : ايتجاري  االصل 
ايتجهيزات االيكترحن  .

 727 رقم   5 ج  قطاع   : ايعن6ان 
املنص6ر  يعق6ب  جماع   االق6اس 

ايرباط.
رقم ايسذل ايتجاري : 8و25و.

بمصلح   ايتعرضات  حستقبل 
ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 
15 ل6ما من صدحر  بايرباط الى غال  

االعالن ايثاني.
اينشرة األحلى

عن رئيس مصلح  ايسذل ايتجاري

4 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايرباط
ب ع أصل تجاري

ملف رقم : 2 /2022
حساب رقم : 5291

ايطرف األحل :
عبد ا حف ظ مرزحقي، رقم بطاق  
ايتعريف اي6طن   : 0و D615 مغربي 

ا ذنس  .
ايطرف ايثاني :

رقم  حيفجريت،  ايكريم  عبد 
 A60 621 :   بطاق  ايتعريف اي6طن

مغرب   ا ذنس  .

ا ذ6هرة  مقهى  ايتجاري  األصل 
ايزرقاء.

ايعن6ان : عمارة 82 حي ايسك ك ن  
تمارة رقم ايسذل ايتجاري : 98676.

بمصلح   ايتعرضات  حستقبل 
ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 
 (15( بايرباط إلى غال  خمس  عشر 

ل6ما من صدحر اإلعالن ايثاني.
اإلعالن ايثاني

رئيس مصلح  ايسذل ايتجاري

18 مكرر

املحكم  ايتجاري  بايرباط
ب ع أصل تجاري

ملف رقم : 8و/2022
حساب رقم : 5215

ايطرف األحل :
شرك  CONFORT NET، مسيرها 
ايقان6ني : محمد غنام، رقم ايبطاق  
ايتعريف اي6طن   : 5 06 وA مغربي 

ا ذنس  .
ايطرف ايثاني :

مسيرها   ،ABSA RESTO شرك  
قنجاع،  ايرحمان  عبد   : ايقان6ني 
 : اي6طن    ايتعريف  ايبطاق   رقم 

S271782 مغربي ا ذنس  .
األصل ايتجاري : مصبن .

ايرياض  حي  ايرباط   : ايعن6ان 
محج ايرياض رقم 1  ايطابق ايسفلي 
 ايعمارة رقم 7 رقم ايسذل ايتجاري :

.6 929
بمصلح   ايتعرضات  حستقبل 
ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 
 (15( بايرباط إلى غال  خمس  عشر 

ل6ما من صدحر اإلعالن ايثاني.
اإلعالن ايثاني

رئيس مصلح  ايسذل ايتجاري

95 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلح  ايسذل ايتجاري

إشهار عقد تف6يت أصل تجاري
ملف ب ع رقم : 2022/16
حساب خاص : 85و 

بمقت�سى عقد ت6ث قي )جة. أسماء 
مؤرخ  خ6الني حسني م6ثق  بفاس) 
بفاس بتاريخ 19 ماي 2022 حمسذل 

بفاس بتاريخ 20 ماي 2022.

قص 6ر،  بنعي�سى   : ايس د  ف6ت 
 ،C01790و اي6طن    بطاقته  رقم 
كمال  زنق    ،6 رقم  بفاس  ايساكن 
املدلن    ،1 ايطابق  و،  عدحان ايشق  

ا ذدلدة.
قص 6ر،  بالل  محمد  يلس د 
 CD8557و اي6طن    بطاقته  رقم 
 AM KLINIKUM بأملان ا  حايساكن 
حقته  ا حال     77855 ACHERN

بفاس.
املالبس  يتجارة  ايتجاري  األصل 
و15،  بفاس  املستغل  ا ذاهزة 
ايس6ق ايكبير، فاس ا ذدلد حاملق د 
رقم  تحت  بفاس  ايتجاري  بايسذل 

1968و بثمن قدره 200.000 درهم.
حسب ايشرحط املنص6ص عليها 

بعقد ايتف6يت.
حتقبل ايتعرضات بكتاب  ايضبط 
باملحكم  ايتجاري  بفاس داخل أجل ال 
لتعدى خمس  عشر )15) ل6ما ابتداء 

من اينشرة ايثان  .
اينشرة ايثان  

عن رئيس كتاب  ايضبط
سع د ايسباعي

25 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ب ع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/60
حساب : 675 

في  مؤرخ  ت6ث قي  عقد   بمقت�سى 
  ماي 2022 باع :

ايس د خايد عبد ايرزاق، ايساكن 
عبد  شارع  أمرشيش،  بمراكش، 
و  إقام  ماج6ريل  ايكريم ا خطابي، 
عمارة احه 7 شق  21، ا حامل يبطاق  

.Eايتعريف اي6طن   رقم 72212و
شباح،  ا حسين  ايس د  يفائدة 
ايساكن بمراكش، ملحام د سعادة   
ا حامل يبطاق  ايتعريف  وو1،  رقم 

.I155917 اي6طن   رقم
ايكائن  ايتجاري  األصل  مجم6ع 
 2 حمزة  تجزئ   املحام د   بمراكش 
مخبزة  الستغالل  املعد  و2  رقم 
 Exploit Boulangerie Patiss
Laiterie، في اسم ايبائع ايس د خايد 
بايسذل حاملسذل  ايرزاق،  عبد 
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 ايتجاري باملحكم  ايتجاري  بمراكش 
لحت6ي  حايذي   106060 رقم  تحت 

على جم ع ايعناصر املادل  حاملعن6ي  

ايالزم  الستغاليه.

 بثمن إجمالي قدره 500.000 درهم 

تم اإلبراء منه في ايعقد.

أعاله  املذك6ر  ايبائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  لتقدم6ا  أن 

ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 

بمراكش داخل أجل لبتدئ من تاريخ 

اي 6م  في  حينتهي  األحل  اإلعالن  نشر 

ا خامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

ايثاني.

اينشرة ايثان  
رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

34 مكرر

املحكم  ايتجاري  بمراكش

ب ع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/61

حساب :  67 

في  مؤرخ  ت6ث قي  عقد   بمقت�سى 

  ماي 2022 باع :

ايس د خايد عبد ايرزاق، ايساكن 

عبد  شارع  أمرشيش،  بمراكش، 

و  إقام  ماج6ريل  ايكريم ا خطابي، 

عمارة احه 7 شق  21، ا حامل يبطاق  

.Eايتعريف اي6طن   رقم 72212و

شباح،  ا حسين  ايس د  يفائدة 

ايساكن بمراكش، ملحام د سعادة   

ا حامل يبطاق  ايتعريف  وو1،  رقم 

.I155917 اي6طن   رقم

ايكائن  ايتجاري  األصل  مجم6ع 

 2 حمزة  تجزئ   املحام د   بمراكش 

مقهى  الستغالل  املعد   22 رقم 

في اسم ايبائع   ،Exploit MILK BAR

حاملسذل  ايس د خايد عبد ايرزاق، 

بايسذل ايتجاري باملحكم  ايتجاري  

بجم ع   106060 بمراكش تحت رقم 

ايالزم   حاملعن6ي   املادل   عناصره 

الستغاليه.

 بثمن إجمالي قدره 500.000 درهم 

تم اإلبراء منه في ايعقد.

أعاله  املذك6ر  ايبائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  لتقدم6ا  أن 

ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 

بمراكش داخل أجل لبتدئ من تاريخ 

اي 6م  في  حينتهي  األحل  اإلعالن  نشر 

ا خامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

ايثاني.

اينشرة ايثان  

عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

35 مكرر

املحكم  ايتجاري  بمراكش

ب ع أصل تجاري
ملف رقم 2022/58

حساب رقم 658 

 29 بمقت�سى عقد عدلي مؤرخ في 

لنالر 2021 حمسذل بمراكش بتاريخ 

17 لنالر 2021، باع ايس د محمد بن 

يبطاق   ا حامل  اكرام  الت  بلقاسم 

 E26120و رقم  اي6طن    ايتعريف 

املشرع  قاع  بايزاحي  ط6اي   ايساكن 

رقم 11 مراكش. يفائدة ايس د ايط ب 

يبطاق   ا حامل  ايباهي،  محمد  بن 

 ،BH10ايتعريف اي6طن   رقم 90وو

جم ع األصل ايتجاري ايكائن بدرب 

ايقادر،  عبد  م6الي  درب  ضبا�سي، 

حاملعد الستغاليه  مراكش،  رقم  12 

بايتقس ط  ايغذائ    امل6اد  ب ع  في 

بجم ع  ايتجاري  بايسذل  حاملسذل 

بمبلغ  حاملعن6ي   املادل   عناصره 

120.000 درهم.

حايذي كان مسذال في اسم ايس د 

الت اكرام محمد تحت رقم 80802.

أعاله  املذك6ر  ايبائع  دائني  فعلى 

قسم  الى  بتعرضاتهم  لتقدم6ا  أن 

ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 

بمراكش داخل أجل لبتدئ من تاريخ 

اي 6م  في  حينتهي  األحل  اإلعالن  نشر 

ا خامس عشر من نشر االعالن ايثاني.

اإلعالن ايثاني
عن رئيس كتاب  ايضبط

36 مكرر

املحكم  ايتجاري  بمراكش
ملف رقم : 2022/59

حساب : 667 
 تقدلم أصل تجاري 

حص  في شرك 
و1  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
أبريل 2022 حمسذل بمراكش بتاريخ 

21 أبريل 2022 قدم :
ايس دة ايصقلي ايشريف ايهام   
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  
رقم BE729188 ايساكن بتجزئ  بايم 
تريز رقم 7  املنطق  ايس اح   أكدال 
ص دي    شرك   يفائدة  مراكش   -
املسؤحي    محدحدة  شرك   شع6ف، 
ايتأسيس  ط6ر  في  حح د،  بشريك 
رقم  و   : االجتماعي  مقرها  ايكائن 
دحار كندافي ايعزحزي  مراكش، جم ع 
األصل ايتجاري ايكائن برقم  و دحار 
حاملق د  مراكش.  ايعزحزي   كندافي 
بايسذل ايتجاري بمراكش تحت رقم 
58 96 من ايسذل اإللضاحي بجم ع 
عناصره املادل  حاملعن6ي  حايذي لقدر 

ثمنه ب 1.600.000 درهم.
فعلى دائني ايبائع املذك6ر أعاله أن 
لتقدم6ا بتعرضاتهم إلى قسم ايسذل 
بابن  االبتدائ    باملحكم   ايتجاري 
تاريخ  من  لبتدئ  أجل  داخل  جرير 
اي 6م  في  حينتهي  األحل  اإلعالن  نشر 
ا خامس عشر من نشر اإلعالن ايثاني.

اإلعالن ايثاني
عن رئيس كتاب  ايضبط

37 مكرر

املحكم  ايتجاري  بمراكش
ملف رقم : 2022/62

حساب : 698 
ب ع  أصل تجاري

 17 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
حمسذل بمراكش بتاريخ   2022 ماي 
باع ايس د حمدحش   2022 ماي  و2 
ايتعريف  يبطاق   ا حامل  محمد 
ايساكن   E9 1 7و رقم  اي6طن   
بدرب ايسعدلين، ايرقم  5، مراكش 
يفائدة ايس د محت ج عبد ايلط ف 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

 ،10 ايساكن بايرقم   E  959و رقم 
تجزئ  أزلي، مراكش، األصل ايتجاري 
ايكائن بتقاطع شارع ايزبير بن ايع6ام 
 ،9 رقم  ايثاني،  ا حسن  حشارع 
مراكش. حاملعد ملزاحي  نشاط )تاجر) 
حاملسذل بايسذل ايتجاري بمراكش 
بجم ع عناصره  68 7و1  تحت رقم 
 1.000.000 بمبلغ  حاملعن6ي   املادل  

درهم.
أعاله  املذك6ر  ايبائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  لتقدم6ا  أن 
ايتجاري   باملحكم   ايتجاري  ايسذل 
بمراكش داخل أجل لبتدئ من تاريخ 
اي 6م  في  حينتهي  األحل  اإلعالن  نشر 
ا خامس عشر من نشر اإلعالن ايثاني.

اإلعالن ايثاني
عن رئيس كتاب  ايضبط

45 مكرر

املحكم  ايتجاري  بمراكش
ب ع أصل تجاري
ملف رقم و6

حساب و70 /2022
مؤرخ  ت6ث قي  عقد  بمقت�سى 
في مسذل   2022 أبريل   29  بتاريخ 
19 ماي 2022 تحت املراجع ايتاي   :
11071-  : املداخ ل  كناش 
باستخالص  أمر   0034591-2022
األداء  ت6ص ل  07 0و/2022، 
85و9202210 110 20212981 

110 9
 GAMAG باعت ايشرك  املسماة 
املحدحدة،  املسؤحي    جات  شرك  
ايكائن  درهم،   1.000.000 رأسمايها 
بنزلن ،  درب   ،50 بمراكش،  مقرها 
حاملق دة بايسذل ايتجاري  ايقصب ، 

رقم 95و20.
 RIAD FENAR املسماة  يلشرك  
رأسمايها  املسؤحي  ،  جات  شرك  
مقرها  ايكائن  درهم،   100.000
رقم  عمارة   ،9 ايسعادة  بمراكش، 
شق   األر�سي  ايطابق  ش،   29-301
5 عمل   دار ايسعادة، كدل  ايعب د، 
رقم  ايتجاري  بايسذل  حاملق دة 

.12 201
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مجم6ع األصل ايتجاري املستغل 
بمراكش،  ايكائن  يلض اف ،  كدار 
حاملق دة  ايقصب ،  بنزلن ،  درب   50
من  95و20  رقم  ايتجاري  بايسذل 
ايتحل لي حتحت رقم   و1  ايسذل 

من ايسذل ايترت بي.
ستمائ   قدره  إجمالي  بثمن 
حسبع   حسبعمائ   أيف  حثالث6ن 
درهم تم اإلبراء  0.777و6  حسبع6ن 

منه في ايعقد.
ايبائع   ايشرك   دائني  على 
لتقدم6ا  أن  أعاله  املذك6رة 
بتعرضاتهم إلى قسم ايسذل ايتجاري 
داخل  بمراكش،  ايتجاري   باملحكم  
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  لبتدئ  أجل 
األحل حينتهي في اي 6م ا خامس عشر 

)15) من نشر اإلعالن األحل.
اإلعالن ايثاني

عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

46 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب ايتصف   حايتس6ي  ايقضائ  

إشعار
شرك  الند ط كس ش.م.م في 

شخص ممثلها ايقان6ني
R81187

ايصادر  ا حكم  بمقت�سى 
رقم  امللف  في   205 ل6ن 6   9 بتاريخ 
ا حكم  رقم  01/18و2022/8 
ايتجاري   قضت املحكم    2022/27

بطنج  :
ايتصف    مسطرة  بفتح   -  1
في  ش.م.م  ط كس  الند  ايقضائ   
قضائ ا  ايقان6ني  ممثلها  شخص 
مقرها االجتماعي : املنطق  ايصناع   
اكزنال  ايقطع  88و طنج  حاملسذل 
بايسذل ايتجاري باملحكم  ايتجاري  

بطنج  تحت رقم 81187.
عن  ايت6قف  تاريخ  تحدلد   -  2

ايدفع في 25 فبرالر 2022.
و - بتع ين ايس د محمد ايزنطاري 
قاض ا منتدبا حايس د محمد سع د 
حذاجي نائبا يه حايس د أحمد كريم6 

سندلكا.

ايدائنين  من  فاملطل6ب  حعل ه 

املعين  يلسندلك  بدل6نهم  ايتصريح 

املبايغ  ضمن قائم  م6قع  تتضمن 

املطل6ب  مرفق  باي6ثائق حجيك داخل 

هذا  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

طبقا  ايرسم    با ذريدة  اإلشعار 

يلمادة  58.
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

24

املحكم  ايتجاري  بطنج 

ملف تف6يت نصف أصل تجاري

عن طريق ايب ع

ملف رقم : 2022/27

كتاب   مصلح   رئيس  يعلن 

بطنج   ايتجاري   باملحكم   ايضبط 

مصادق  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

اإلمضاء بتاريخ 18 ماي 2022 حتاريخ 

محمد  ايس د  باع   ،2022 ماي   20

ايتعريف  يبطاق   ا حامل  مظهر، 

حايساكن   B607 و رقم  اي6طن   

تجزئ  ام  و  زنق     0 بايدار ايب ضاء 

كلث6م، كاي ف6رن ا حاملسذل بايسذل 

2و78و،  ايتجاري بطنج  تحت رقم 

نصف األصل ايتجاري ايكائن بطنج  

يفائدة ايس د   ،109 شارع فاس رقم 

يبطاق   ا حامل  نافع،  ايعزيز  عبد 

 L26 1 6 رقم  اي6طن    ايتعريف 

ححددت ق م  نصف األصل ايتجاري 

في مبلغ إجمالي قدره  ايب ع  م6ض6ع 

60.000 درهم.

ايتعرضات  جم ع  فإن  حعل ه 

املحكم   بهذه  ايضبط  بكتاب    تقدم 

ل6ما   (15( داخل أجل خمس  عشر 

طبقا  ايثاني  اينشر  تاريخ  من  ابتداء 

يلفصل  8 حما لل ه من مدحن  ايتجارة.

اينشرة ايثان  
عن رئيس كتاب  ايضبط

104 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ب ان بإلداع قائم  ايدل6ن

تفع ال ملقتض ات املادة 2و7 حوو7 
املتعلق بمساطر  و17/7  من ايقان6ن 
ا خامس)  )ايكتاب  املقاحي   صع6ب  
من مدحن  ايتجارة ي كن في علم دائني 
مقرها  ايكائن  س لفات،  باتي  شرك  
مكناس  ت6الل،   F.O.S.T.P  18 برقم 
رقم  ايتجاري  بايسذل  حاملسذل  
أن ايدل6ن ايتي تم تحق قها   198 7
ايضبط  بكتاب   قائمتها  حضعت  قد 

يدى املحكم  ايتجاري  بمكناس.
حيمكن يكل شخص االطالع عليها 
بكتاب  ايضبط حتقدلم ما يدله من 
شكاحى يلقا�سي املنتدب داخل أجل 
ايب ان  هذا  نشر  تاريخ  من  ل6ما   15

با ذريدة ايرسم  .
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

رش د ايكسعي

كمتدب قضائي من د2

22

املحكم  ايتجاري  بمكناس
إشعار بتمدلد مسطرة ايتصف   

ايقضائ  
ايصادر   7 رقم  ا حكم  بمقت�سى 
في امللف رقم   2022 ل6ن 6   8 بتاريخ 
املحكم   قضت  19/09و2022/8 
بتمدلد مسطرة   : ايتجاري  بمكناس 
في  املفت6ح   ايقضائ    ايتصف   
شرك   إلى  أطلس  بريت  شرك   حق 
بريت أطلس ايعقاري  ايكائن مقرها 
مكناس  طريق   2 بكلم  االجتماعي 
خن فرة مع ما لترتب عن جيك قان6نا. 
قاض ا  ح دة  كمال  األستاج  حعين 
منتدبا. حاألستاج بدر ا حالمي نائبا يه 
سندلكا.  ب6تفرق ع  ل6سف  حايس د 
ايدفع  عن  ايت6قف  تاريخ  حباعتبار 
ايتاريخ  نفسه  ه6  املذك6رة  يلشرك  
املعتبر باينسب  يشرك  بريت أطلس 
فتح  يتاريخ  ايسابق   شهرا   18 أي 

مسطرة ايتس6ي  ايقضائ  .
بك ف    املصاريف  حباستخالص 

امت ازي .
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

رش د ايكسعي

منتدب قضائي من ايدرج  ايثان  

23

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد ب ع أصل 

تجاري
ملف رقم : 2022/20
حساب رقم : 2777

حرره  رسمي  عقد  بمقت�سى 
األستاج ابراه م داري، امل6ثق ب6جدة، 
2022، مسذل ب6جدة  9 ماي  بتاريخ 
ايس د  باع   ،2022 ماي   11 بتاريخ 
أحمد غدي، ايساكن بايناض6ر، دحار 

عفرا بني ب6يفرحر.
املر�سي،  ايرف ع  عبد  يلس د 

ايساكن بايناض6ر، حي املطار.
املستغل  ايتجاري  األصل  جم ع 
 ،»KIWI« ايشعار  تحت  كمقهى، 
شارع عبد ايرحمان  ايكائن ب6جدة، 
بايسذل  املق د   ،190 رقم  ب6عب د 
تحل لي،   68522 ايتجاري تحت رقم 
أيف  ثالثمائ   قدره  إجمالي  بثمن 

درهم )00.000و درهم).
املحكم   أمام  ايتعرضات  تقبل 
ايتجاري  ب6جدة داخل أجل أقصاه 
يلنشرة  امل6اي    ل6ما  عشر  خمس  
ايثان   - تطب قا يلمادة  8 من مدحن  

ايتجارة.
اإلعالن األحل

رئيس مصلح  كتاب  ايضبط
اإلمضاء منص6ر محمد

25 مكرر

املحكم  االبتدائ   با ذدلدة
تح6يل أصل تجاري من شخص جاتي 

إلى شخص اعتباري
ملف رقم : 2022/16
حساب رقم  55 و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ حمسذل   2022 ل6ن 6   و 
7 ل6ن 6 2022 قامت ايس دة صبرلن  
ايتعريف  يبطاق   ا حامل   اسمالل 
بتح6يل   Mو0992و رقم  اي6طن   
من   19086 رقم  ايتجاري  األصل 
شخص جاتي إلى شخص اعتباري في 
 NEW SABRINACAR شرك   اسم 
: شارع ا حسن ايثاني رقم  ايكائن ب 

7 ا ذدلدة.
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كراء   : نشاط  ف ه  املزاحل 

ايس ارات.

حايك ف    ايشرحط  حجيك حسب 

املذك6رة في ايعقد.

تقبل  ايتعرضات  فإن  حعل ه 

االبتدائ    باملحكم   ايضبط  بكتاب  

من  ل6ما   15 أجل  داخل  با ذدلدة 

تاريخ اينشرة ايثان  .

اينشرة األحلى
املشرف على مصلح  ايسذل ايتجاري

45 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

ب ع أصل تجاري

ملف رقم 2022/11

حساب خص6�سي : 1و0وو

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ حمسذل   2022 فبرالر   21 

18 مارس 2022 باع ايس د ب6شع ب 

ايتعريف  يبطاق   ا حامل  ايش6اي 

ايس د  إلى   M57152 رقم  اي6طن   

يبطاق   ا حامل  صابر  محمد 

 M9 191 رقم  اي6طن    ايتعريف 

بايسذل  املسذل  ايتجاري  األصل 

ايتجاري تحت رقم  9 17.

22BOULEVARDو   : ب  ايكائن 

.BOUJDOUR, AZEMMOUR

اسم  تحت  نشاط  ف ه  املزاحل 

 MD DE MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION EN DETAIL

حايك ف    ايشرحط  حجيك حسب 

املذك6رة في ايعقد.

تقبل  ايتعرضات  فإن  حعل ه 

االبتدائ    باملحكم   ايضبط  بكتاب  

من  ل6ما   15 أجل  داخل  با ذدلدة 

تاريخ اينشرة ايثان  .

اينشرة ايثان  
املشرف على مصلح  ايسذل ايتجاري

3 مكرر

املحكم  االبتدائ   بني مالل

تقدلم أصل تجاري حص  في شرك 

ملف رقم :  2022/1

حساب رقم :  1219

من  منجز  رسمي  تقرير  بمقت�سى 
حذري6ي  ا حيس6بي  ا خبير  طرف 

 HLZ CONSULTING شرك   زهراء 

بمراكش.

محمد  درقاحي  ايس د  قدم  فقد 

ايتعريف  يبطاق   ا حامل  أمين، 

حاملسذل   I 0777و رقم  اي6طن   

بايسذل ايتجاري رقم  1762 جم ع 

األصل ايتجاري ايذي ه6 عبارة عن 

ص دي   ايكائن أحالد ع اد أحالد عط6 

بني مالل كحص  في ايشرك  املدع6ة 

 STE PHARMACIE DERKAOUI
AMINE املسذل  في ايسذل ايتجاري 

ممثلها  شخص   12767 رقم  تحت 

ايقان6ني، رأسمايها 1.000.000 درهم 

مبلغ  في  ايتجاري  األصل  ق6م  حقد 

6.000و9 درهم.

أعاله  ا حص   دائني مقدم  فعلى 

ايسذل  بمكتب  تعرضاتهم  حضع 

ببني  االبتدائ    باملحكم   ايتجاري 

خمس   لتجاحز  ال  أجل  داخل  مالل 

عشر )15) ل6ما امل6اي   يلنشرة ايثان  .

اينشرة ايثان  
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
إشهار ب ع أصل تجاري
شعب  ايسذل ايتجاري
ملف رقم : 2022/06
حساب رقم : و 110

في  مؤرخ  ت6ث قي  عقد   بمقت�سى 
طرف  من  املنجز   2022 ماي   17
بأكادلر  م6ثق  يسالمي  ج.ف صل 
حامل6دع بكتاب  ضبط هذه املحكم  
ايس د  باع   2022 ماي   26 بتاريخ 
يبطاق   ا حامل  ب6مايك،  محمد 
ايتعريف اي6طن   JB171870 يلس د 
يبطاق   ا حامل  محم6دي،  علي 

.AB9775    ايتعريف اي6طن

ايكائن  ايتجاري  األصل  جم ع 
ب 6كرى  ايثاني  ا حسن  بشارع 
بايسذل  حاملق د  باها  الت  اشت6ك  
ايتجاري باملحكم  االبتدائ   بإنزكان 
عناصره  بجم ع    1 96 رقم  تحت 
بثمن إجمالي قدره  املادل  حاملعن6ي  

220.000 درهم.
رئيس  ايس د  يعلن  عل ه  حبناء 
جي  يكل  ايضبط  كتاب   مصلح  
ايب ع  على  ايتعرضات  أن  مصلح  
هذه  ضبط  بكتاب   ت6دع  املذك6ر 
أقصاه خمس   داخل أجل  املحكم  
عشر )15) ل6ما امل6اي   يلنشرة ايثان   

طبقا يلمادة  8 من مدحن  ايتجارة.
اينشرة ايثان  

رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم ايسذل ايتجاري
إشهار ب ع أصل تجاري
ملف رقم : و2022/0
حساب رقم : 11152

تلقاه  ت6ث قي  عقد   بمقت�سى 
جة. نعم   فار�سي امل6ثق  بفاس بتاريخ 
8 ح 2 فبرالر 2022 مسذل بفاس في 

 1 مارس 2022.
ل6نس  ايس د  باع  بم6جبه 
اعم مري، بطاقته 19وC518 ايساكن 
و  ايفض ل   تجزئ   سال،  شارع    6

طريق عين ايشقف، فاس.
بطاقته  اعم مري،  نب ل  يلس د 
ج  عمارة   12 ايساكن   C 29 9و

إقام  ايسط6ح، هره6رة، تمارة.
ه6  ايذي  ايتجاري  األصل  كاف  
عبارة عن مقهى ايكائن  بطريق املنزل 
تجزئ  ايهاشم   حي ناصر بل6ك ب 
بايسذل  حاملق دة  صفرح   81 رقم 
ايتجاري بصفرح تحت ايرقم ايتحل لي 
 100.000 بثمن إجمالي قدره  2و96 
املنص6ص  ايشرحط  حسب  درهم 

عليها بعقد ايب ع.
بكتاب   ايتعرضات  تقبل  بح ث 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   بصفرح 
لتعدى خمس  عشر  ال  أجل  داخل 
اينشرة  تاريخ  من  ابتداء  ل6ما   (15(
ايثان   طبقا يلفصل  8 من ايقان6ن 

ايتجاري حما لل ه.
اينشرة ايثان  

28 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة

مصلح  كتاب  ايضبط

إعالن عن تقدلم أصل تجاري 

كحص  في شرك 

ملف رقم : 2022/05

حساب رقم : 9و79

يعلن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط 

باملحكم  االبتدائ   بقلع  ايسراغن  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

بتاريخ  حمسذل   2022 أبريل   26 

ايسراغن ،  بقلع    2022 ماي  و2 

ايك حل،  نادل   ايس دة  ف6تت 

رازي،  إقام    65 رقم  ايساكن  

بئر  شارع   12 ايشق   ايطابق   

ايب ضاء،  ايدار  املعاريف  انزران، 

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل  

جات  ايشرك   إلى   BE5 2072

حاحد  بشريك  املحدحدة  املسؤحي   

 PHARMACIE IBNOU املسماة 

.NAFIS SANTE SARL AU

 ،9 رقم  ايكائن  ايتجاري   األصل 

ايسراغن   قلع   املرس  حاجه  

بجم ع  »ص دي  «  ل  املخصص 

كحص   حاملعن6ي   املادل   عناصره 

بايسذل  حاملسذل  ايشرك   هذه  في 

تحت  املحكم   بهذه  ايتجاري 

قدره  إجمالي  بثمن  80و11  رقم 

2.000.000 درهم.

تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 

بمكتب ايضبط باملحكم  االبتدائ   

بقلع  ايسراغن  داخل أجل خمس  

عشر )15) ل6ما امل6اي   يلنشرة األحلى 

حايثان  .

اينشرة ايثاني
رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

29 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعب  ايسذل ايتجاري
ملف رقم : 2022/02

كتاب   مصلح   رئيس  يعلن 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايضبط 
ايب ع  عقد  بمقت�سى  أنه  بتارحدانت 
من  املحرر  ايتجاري  ألصل  ايرسمي 
طرف امل6ثق األستاج أحمد أب6رزاق 
باع ايسادة : حسن أصغيرح حف ظ  
حخدلج   بطلذان  حكريم  ايعطفي 
ايعزي6ي  يلس د مصطفى  ا ذم6دي 
جم ع األصل ايتجاري ايكائن بدحار 
تالم ،  احالد  أسن  جماع   املذايع  
عبارة  ه6  حايذي  تارحدانت  إقل م 
املسمى  اي6ق6د  ت6زيع  محط   عن 
حقد   STASTION WAHAT ISSEN

ق6م في مبلغ قدره 500.000 درهم.
ايتحل لي  بايسذل  املسذل 
باملحكم  االبتدائ   بتارحدانت تحت 

رقم   198.
ايتعرضات  جم ع  فإن  حعل ه 
15 ل6ما امل6اي   يلنشرة  تقدم داخل 

ايثان  .
اينشرة ايثان  

32 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان
ب ع أصل تجاري

كتاب   مصلح   رئيس  يشهد 

ايضبط باملحكم  االبتدائ   بس دي 

سل مان.

بمقت�سى عقد ب ع محرر من طرف 

األستاجة ب6شرى يهري م6ثق  بس دي 

ايطايبي  فريد  ايس د  باع  سل مان، 

 G1869 0 رقم  حطنيته  محمد  بن 

حايس دة فاطم  ايط ب بنت ادريس 

ايساكنين   ،G16582 رقم  حطن تها 

س دي   226 رقم  اإلداري  بحي 

ايشن6في  محمد  يلس د  سل مان، 

 G1869 0 رقم  حطنيته  ادريس  بن 

دد  ف ال  ايسكر  معمل  بحي  ايساكن 
حايس دة  سل مان  س دي   22 رقم 

ف6زي  ايفطري  بنت ا حسن حطن تها 
بتجزئ   ايساكن    ،GA15 97  رقم

سل مان، س دي  8و18  رقم  ا خير 

األصل ايتجاري ايذي ه6 عبارة عن   
مقهى حايكائن بشارع بئر انزران رقم 
مق د  حايغير  سل مان،  س دي   68
ايسذل  بقسم  ايتحل لي  بايسذل 
ايتجاري باملحكم  االبتدائ   س دي 
سل مان بثمن قدره 00.000  درهم.
ايبائعين  دائني  فعلى  حعل ه 
يألصل ايتجاري املذك6ر أن لتقدم6ا 
بتعرضاتهم إلى قسم ايسذل ايتجاري 
داخل أجل أقصاه 15 ل6ما من تاريخ 
يلفصل  ايثاني طبقا  صدحر اإلعالن 

 8 من مدحن  ايتجارة.
اينشرة ايثان  

عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

إمضاء : هشام ايع مش

40 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
تنازل عن األصل ايتجاري
ملف رقم : 2022/10

حساب خص6�سي رقم :  2و265
بمكتب  أبرم  عقد  بمقت�سى 
املحامي  حم6  مصطفى  األستاج 
 2021 لنالر   8 بتاريخ  بايقن طرة 
تنازل ايس د عبد ايرح م ايسعداحي 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 
ايتجاري  األصل  عن   G79825 رقم 
رقم   0.60 ايسك   زنق    : ب  ايكائن 
I/56 املالح ايقن طرة حاملق د بايسذل 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايتجاري 
حايذي  بايقن طرة تحت رقم  21 2 

تم تقدلره ب 120.000 درهم.
يفائدة :

صغ6ر  اي ازغي  بكر  أب6  ايس د 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

.G2 7275 رقم
فعلى دائني ايبائع  املذك6رة أعاله 
أن لتقدم6ا بتعرضهم يدى املحكم  
االبتدائ   بايقن طرة داخل أجل  15 
من تاريخ اينشرة ايثان    ل6ما ابتداء 
طبقا يلفصل  8 من مدحن  ايتجارة.

اينشرة االحلى
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

ك6ثر ايشاحي

منتدب قضائي من ايدرج  ايثان  

55 مكرر

املحكم  االبتدائ   بايقن طرة
ب ع حق ايكراء ملحل تجاري

ملف رقم 2022/9
حساب خص6�سي رقم : 26186

حرر  م6ثق  عقد  بمقت�سى 
بايقن طرة بمكتب األستاج رش د ه ب  
ايس د  باع   ،2022 ماي   10 بتاريخ 
 MASSAOUD AIT HAMMOU,
69و MAROCAIN CIN A50، حق 
8و   : املحل ايتجاري ايكائن ب  كراء 
حاملستعمل كمحل  ايقن طرة  أ  زنق  
يب ع امل6اد ايغذائ  . حاملق د بايسذل 
االبتدائ    املحكم   يدى  ايتجاري 
يب ع  كمحل  حاملستعمل  بايقن طرة 
بايسذل  حاملق د  ايغذائ  .  امل6اد 
االبتدائ    باملحكم   ايتجاري 
حايذي  بايقن طرة تحت رقم  119و 
درهم   200.000 ب  تقدلره  تم 
 ABDERRAZAK EL ايس د  يفائدة 
 ANBOURI, MAROCAIN CIN

.G 2095و
أعاله  املذك6ر  ايبائع  دائني  فعلى 
أن لتقدم6ا بتعرضاتهم يدى املحكم   
 15 أجل  داخل  بايقن طرة  ايتجاري  
من تاريخ اينشرة ايثان    ل6ما ابتداء 
طبقا يلفصل  8 من مدحن  ايتجارة.

اينشرة ايثان  
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

إمضاء : ك6ثر ايشاحي

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : وو/2022

تح6يل ايشكل ايقان6ني
املسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بايرباط بتاريخ 0و ماي 2022 حايذي 
بمقتضاه تم تح6يل ايشكل ايقان6ني :
من ص غ  شخص طب عي باسم 
م6الي  حسن،  ايعمراني  ايس د 
يلبطاق   ا حامل  ا ذنس  ،  مغربي 
اي6طن   رقم : PA 7 21 ايقاطن بحي 
رقم  عمارة  9  هدهد  زنق   كريم  
تاجر حصاحب محل تجاري  سال،  و 
حس ط تأمين مقره : شارع الي  أسماء 
إقام  ادريس األزهر و تابريكت سال، 
باملحكم   ايتجاري  ايسذل  جات 

االبتدائ   بسال تحت رقم 2828 .

إلى ص غ  شخص معن6ي باسم 

شرك    ASSURANCES MGOUNA

شريك  جات  املسؤحي    محدحدل  

مقرها  ايتأسيس  ط6ر  في  حح د 

إقام   أسماء  الي   شارع  االجتماعي 

ادريس األزهر رقم و تابريكت، سال.

تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 

االبتدائ    املحكم   ضبط  بكتاب  

تاريخ  من  لبتدئ  أجل  داخل  بسال 

ل6ما   15 في  حينتهي  األحلى  اينشرة 

امل6اي   يلنشرة ايثان   يهذا اإلعالن.

اينشرة األحلى

44 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تقدلم أصل تجاري حص  في شرك 

ملفرقم 2و/2022

حساب رقم : 711و5

مصوح  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2022 مارس   28 بتاريخ  اإلمضاء 

حاملسذل بتاريخ 8 أبريل 2022 بإدارة 

ايتسذ ل بايرباط.

ق6اق  حك م   ايس دة  تقدمت 

رقم  اي6طن    يلبطاق   ا حامل  

بئر  شارع   9 ايساكن    I1215وو

ايس6ي�سي  رمضان  تجزئ   قاسم 

 PHARMACIE يشرك   ايرباط 

جات  شرك    NOUVELLE MEDIC

حاحد  بشريك  محدحدة  مسؤحي   

االجتماعي  مقرها  ايتأسيس  في ط6ر 

تابريكت سال  أسماء  شارع الي    56

جم ع األصل ايتجاري املق د بايسذل 

بسال  االبتدائ    باملحكم   ايتجاري 

عناصره  بجم ع  رقم  1995  تحت 

املادل  حاملعن6ي .
فعلى دائني مقدم األصل ايتجاري 

املذك6ر أعاله أن لتقدم6ا بتعرضاتهم 

إلى قسم ايسذل ايتجاري باملحكم  

لبتدئ  أجل  داخل  بسال  االبتدائ   

من تاريخ نشر اإلعالن األحل حينتهي في 

اي 6م ا خامس عشر من نشر اإلعالن 

ايثاني.

اينشرة ايثان  

50 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببرشيد
ب ع أصل تجاري

كتاب   مصلح   رئيس  يعلن 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   ببرش د، 
في مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى   أنه 
عبد  ايس د  باع   ،2022 مارس   17
يبطاق   ا حامل  بنعزحز،  ايسالم 
 WA6 821 رقم  اي6طن    ايتعريف 
ايشفشاحني  شارع   125 حايساكن 
رياض   11 س  م  و  شق    1 طابق 
ايب ضاء،  ايدار  س  ع  ايشفشاحني 
ايشاف عي،  املصطفى  يلس د 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 
دحار  حايساكن   ،WA1 119  رقم
األصل  برش د،  جاقم   عبارة  كريز 
»مقهى  كمقهى،  املستغل  ايتجاري، 
بقع   ايفرج  بتجزئ   حايكائن   ي نا« 
حاملسذل بايسذل  برش د،   ،96 رقم 
006و2،  ايتجاري ببرش د تحت رقم 
 200.000 إجمالي قدره  بثمن  حجيك 

درهم.
ايتعرضات  جم ع  فإن  حعل ه 
تقدم بكتاب  ايضبط بهذه املحكم  - 
ل6ما   15 داخل أجل   - قسم ايسذل 
ابتداء من تاريخ صدحر اينشرة األحلى 

حايثان  .
اينشرة ايثان  

عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

51 مكرر

املحكم  االبتدائ   ببرش د
ب ع أصل تجاري

كتاب   مصلح   رئيس  يعلن 
ايضبط باملحكم  االبتدائ   ببرش د، 
في مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى   أنه 
2022، ف6تت شرك  األشغال  6 ماي 
شريك  جات  ش.ج.م.م،  امزاب  ألت 
مسيرها  ب6اسط   ممثل   حح د، 
ع6كش ،  يكبير  ايس د  ايقان6ني، 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 
مقرها  حايكائن   ،W8  78 رقم 
املذم6ع    18 إقام    181 ايشق  
برش د،  املحط   إقام   و  ايسكن   
ايتجاري  بايسذل  حاملسذل  
تحت  ببرش د  االبتدائ    باملحكم  
رقم و15و، يفائدة شرك  لال بيزنيس 

مسيرها  ب6اسط   ممثل   ش.ج.م.م، 

ايس د محمد اسك ك ا حامل يبطاق  

 ،P  887 رقم  اي6طن    ايتعريف 

حاملسذل  بايسذل ايتجاري باملحكم  

بايدار ايب ضاء، تحت رقم 508551، 

املستغل  ايتجاري  األصل  جم ع 

برش د«  رياض  »إيسباص  كمقهى 

ا حسن  م6الي  بمركب  حايكانئ ، 

حجيك  برش د،   - ب6سك6رة  طريق 

درهم.  800.000 بثمن إجمالي قدره 

ايتعرضات  جم ع  فإن  حعل ه 

املحكم   هاته  ضبط  بكتاب   تقدم 

داخل   - ايتجاري  ايسذل  مكتب    -

أجل 15 ل6ما من تاريخ صدحر اينشرة 

األحلى حايثان  .

اينشرة ايثان  
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة

تح6يل أصل تجاري من شخص 
طب عي إلى شخص معن6ي

ملف رقم 2022/7

حساب رقم 85/2022  2

مصادق  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022 حمسذل  6 أبريل  عل ه بتاريخ  

تح6يل  تم   ،2022 أبريل   28 بتاريخ 

األصل  م6ض6ع  طب عي  شخص 

عن  عبارة   11 516 رقم  ايتجاري 

محل معد يلتجم ل يلرجال حاينساء 

ايكائن بمحل رقم و عمارة كاي ف6رن ا 

تجزئ  اماني 8 اي6فاق تمارة إلى شرك  

اسمها IMPERIAL SPA جات ايشريك 

اي6ح د رأسمايها 50.000و درهم.

تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 

بمكتب ايضبط باملحكم  االبتدائ   

بتمارة مكتب ايسذل ايتجاري داخل 

األحلى  يلنشرة  امل6الي  ل6ما   15 أجل 

حايثان  .

اينشرة ايثان  

105 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
إعالن قضائي عن تقدلم أصل 

تجاري حص  في شرك 
ملف إلداع رقم 2022/207

بتاريخ 1و ماي 2022

عل ه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

طرف  من   2022 ماي   18 بتاريخ 

بطاقتها  عت ق  ايسايك   ايس دة 

بتاريخ  حمسذل   JF5 1 و اي6طن   

2022. حايذي من خاليه تم  26 ماي 

تقدلم أصل تجاري حص  في شرك .

كحص   املقدم  ايتجاري  األصل 

باملحكم   ايتجاري  بايسذل  مسذل 

 11070 االبتدائ   بكلم م تحت رقم 

في اسم ايس دة ايسايك  عاتق.

ايتقدلم  من  املستف دة  ايشرك  

 STE ECOLE PRIVEE اسم  تحت   :

ATTAALAM II حهي في ط6ر ايتشك ل 

بعن6ان رقم و  شارع 11 لنالر حي ابن 

رشد بمدلن  كلم م.

ايصاف    ا حص   تق  م  تم 

حص  حبمبلغ قدره   500 املقدم  في 

50.000 درهم.

حبذيك فإن رئيس مصلح  كتاب  

أن  جي مصلح   يكل  يعلن  ايضبط 

ايضبط  كتاب   إلى  بتعرضه  لتقدم 

شعب  ايسذل ايتجاري بهذه املحكم  

ل6ما امل6اي   يلنشرة   15 داخل أجل 

مدحن   من  يلمادة  8  طبقا  ايثان   

ايتجارة.

اينشرة ايثان  
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

106 مكرر

املحكم  االبتدائ   بكلم م
شعب  ايسذل ايتجاري

ملف إلداع تقدلم أصل تجاري

في حص  شرك  رقم : 2022/199

إعالن قضائي عن تقدلم أصل 

تجاري حص  في شرك 

عل ه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 19 ماي 2022 حمسذل بتاريخ 

و2 ماي 2022 من طرف ايسادة :

ا حسين   -  2 عمراني،  من    -  1

حذ6جي،  ف6زي    - و  حذ6جي، 

عزيز   -  5 حذ6جي،  ابراه م   -   

حذ6جي،  ي لى   -  6 ايبكرفاحي، 

حذ6جي،  ايفتاح  عبد   -  7 

8 - محمد املصطفى حذ6جي، 9 - عبد 

فاطم  برغ6ة،   -  10 ايعزيز حذ6جي، 
ايبت6ل   -  12 حذ6جي،  م6ي6د   -  11

حذ6جي،  اعزيزة   - و1  حذ6جي، 

محمد   -  15 عائش  حذ6جي،   -  1 

حذ6جي، 16 - جم ل  حذ6جي، 17 - 

ا حسن حذ6جي.
من خاليه تم تقدلم أصل تجاري 

حص  في شرك .

كحص   املقدم  ايتجاري  األصل 

باملحكم   ايتجاري  بايسذل  مسذل 

االبتدائ   بكلم م تحت رقم 2560.

ايتقدلم  من  املستف دة  ايشرك  

 SOCOSEHA SARL اسم  تحت    :

في  حهي  درهم   1.821.600 برأسمال 

ط6ر ايتشك ل بعن6ان شارع طانطان 

حي امحيريش بمدلن  كلم م.

تم تق  م ا حص  املقدم  في مبلغ 

قدره 6و,208.وو1.8 درهم.

حبذيك فإن رئيس مصلح  كتاب  

أن  جي مصلح   يكل  يعلن  ايضبط 

ايضبط  كتاب   إلى  بتعرضه  لتقدم 

شعب  ايسذل ايتجاري بهذه املحكم  

ل6ما امل6اي   يلنشرة   15 داخل أجل 

مدحن   من  يلمادة  8  طبقا  ايثان   

ايتجارة.

اينشرة ايثان  
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

149 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلح  كتاب  ايضبط
مكتب ايسذل ايتجاري

ب ع نصف األصل ايتجاري

إن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط 

باملحكم  االبتدائ   بتط6ان.

تطب قا ملقتض ات ايفصل و8 من 

مدحن  ايتجارة ايقان6ن رقم 19.95.
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عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 
 2022 مارس  1و  بتاريخ  املؤرخ 
ايتسذ ل  مكتب  بسذل  حاملسذل 
اإللداع  بسذل  بتط6ان،  حايتمبر 
بتاريخ   6020 حصل رقم   9582 رقم 
اكدي  ايس د  باع   ،2022 أبريل   20
يبطاق   ا حامل  املغربي،  محمد، 
 K25و91و رقم  اي6طن    ايتعريف 
ايتجاري  األصل   (%50( نصف 
ا ذزائر  شارع   9 اي6اقع  يلمحل 
املالبس  يب ع  حاملخصص  تط6ان، 
ا ذاهزة بايتقس ط، حاملق د بايسذل 
ايتجاري باملحكم  االبتدائ   بتط6ان 

تحت رقم 90   .
ا خملي�سي  ايس د  يفائدة  حجيك 
ا حامل يبطاق   املغربي،  عبد اين6ر، 

.R1 9120 ايتعريف اي6طن   رقم
بمصلح   ايتعرضات  حستقبل 
ايسذل ايتجاري باملحكم  االبتدائ   
ل6ما من   15 بتط6ان حجيك إلى غال  

صدحر اإلعالن ايثاني.
اينشرة األحلى

رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

21 مكرر

املحكم  االبتدائ   ببركان

إشهار مستخرج عقد تف6يت أصل 
تجاري

ملف رقم : 2022/01
حساب رقم : 12290

بمقت�سى عقد رسمي حرره األستاج 
بتاريخ  امل6ثق ب6جدة،  خل ل متحد، 
ب6جدة  مسذل   ،2022 فبرالر   21
بتاريخ 8 أبريل 2022، باعت ايس دة 
بشارع  ايساكن   بنشع6،  حسناء 
ايسع دل ،   29 محمد ا خامس رقم 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   حا حامل  
األصل  مجم6ع   ،F71606و رقم 
ايتجاري  بايسذل  املسذل  ايتجاري 
تحت  ببركان  االبتدائ    باملحكم  
شارع   : مقره االجتماعي   18686 رقم 
ايسع دل ،   29 محمد ا خامس رقم 
حمطعم  مقهى  عن  عبارة  ه6  ايذي 
قدره  إجمالي  بثمن  فندق  ،  حشقق 

مل 6ن درهم )1.000.000 درهم).

 »ALYASAPHIR« يلشرك  املسماة
من ن6ع SARL AU رأسمايها 100.000 
ايدار   : املقر االجتماعي  درهم حجات 
تاج  ا ذ اللي  بن  زنق   ايب ضاء    
املعاريف  ايدلن  تاج  اقام   ايدلن 
بريس6ل  محمد   : ايقان6ني  ممثلها 
بدر،  شارع   ،2 حجدة   : ب  ايساكن 
اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

.F250رقم ووو
املحكم   أمام  ايتعرضات  تقبل 
االبتدائ   ببركان داخل أجل أقصاه 
يلنشرة  امل6اي    ل6ما  عشر  خمس  
ايثان   - تطب قا يلمادة  8 من مدحن  

ايتجارة.
اينشرة األحلى

عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط
اإلمضاء حاجي هشام

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
ملف رقم : 2022/05
حساب رقم : 28860

ب ع أصل تجاري
بمكتب  حرر  عقد  بمقت�سى 
م6ثق بايدار  األستاج محمد حذري، 
ايب ضاء بتاريخ 0و ح 1و ماي 2022، 
املسؤحي    محدحدة  ايشرك   باعت 
 CENTRE AL MAADENE املسماة 
املغرب    افريق ا  شرك   يفائدة   TIJI
 SOCIETE املسماة  اي6ق6د  يت6زيع 
 AFRIQUIA MAROCAINE DE
 DISTRIBUTION CARBURANTS
شرك  مجه6ي    AFRIQUIA SMDC
 125.000.000 رأسمال  جات  االسم 
االجتماعي  مقرها  حايكائن  درهم 
بزنق  مريني امتداد يزنق  ابن اي6نان 
ايب ضاء  ايدار  ايسبع  عين  افريق ا، 
رقم  ايتجاري  بايسذل  مق دة 
و26.71 جم ع األصل ايتجاري، حه6 
عبارة عن محط  خدمات حملحقاتها 
اينقط   ايصعادال،  بجماع   ايكائن 
دحار حالد علي  ايك ل6مترل   800+1 
ايتجاري  بايسذل  مق د  عي�سى،  بن 
باملحكم  االبتدائ   بآسفي تحت رقم 

. 557

تسذل  ايتعرضات  فإن  حبذيك 

بمكتب ايضبط باملحكم  االبتدائ   

بآسفي  ايتجاري)  ايسذل  )قسم 

 (15( داخل أجل خمس  عشر ل6ما 

ل6ما امل6الي يلنشرة األحلى.
ملخص قصد اينشر

اينشرة األحلى
عن رئيس كتاب  ايضبط

27 مكرر

املحكم  االبتدائ   بآسفي

ملف االشهار  رقم : 2022/06

ايسذل ايتجاري : 8 255

إشهار تقدلم األصل ايتجاري كحص  
في شرك 

إن رئيــس كتابــ  ايضبــط باملحكمــ  

أســفله  امل6قــع  بآســفي  االبتدائ ــ  

: لصــرح 

مبــرم  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى  أنــه 

2022، حاملــؤدى عنــه  12 مــاي  بتاريــخ 

مــاي   12 بتاريــخ  ايتســذ ل  رســ6م 

أحمــد  ايطاحـكـي  ايســ د  قــام   2022

نب ــل، مغربــي ا ذنســ   مــزداد بتاريــخ 

اي6طن ــ   بطاقتــه   1978 ل6ن ــ6   2 

جم ــع  بتقدلــم   ،E57 785 رقــم 

عناصــر األصــل ايتجــاري ايكائــن ايرقــم 

دار اي�ســي عي�ســى إقل ــم أســفي،   105

)ص دلــي) نشــاط  ملمارســ   حيســتغل 

املســذل بايســذل ايتجــاري باملحكمــ  

االبتدائ ــ  بآســفي تحــت رقــم 8 255 

687.000 درهــم حجيــك  حاملقــدر بثمــن 

كحصــ  فــي ايشــرك  فــي طــ6ر ايتأســيس 

 STE PHARMACIE DAR SI املســماة

.  AISSA MED

حعل ــه فعلــى ايدائنيــن أن لتقدمــ6ا 

ايســذل  مكتــب  إلــى  بتعرضاتهــم 

ايتجــاري بهــذه املحكمــ  داخــل أجــل 

لبتــدئ مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن 

األحل حينتهــي فــي اي ــ6م ا خامــس عشــر 

مــن نشــر اإلعــالن ايثانــي.

اينشرة األحلى
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

28 مكرر

املحكم  االبتدائ   بآسفي

ملف االشهار  رقم : 2022/07

ايسذل ايتجاري :  1672

إشهار تقدلم األصل ايتجاري كحص  
في شرك 

إن رئيــس كتابــ  ايضبــط باملحكمــ  

أســفله  امل6قــع  بآســفي  االبتدائ ــ  

: لصــرح 

مبــرم  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى  أنــه 

2022، حاملــؤدى عنــه  و1 مــاي  بتاريــخ 

مــاي  و1  بتاريــخ  ايتســذ ل  رســ6م 

2022 قامت ايس دة ايعكاحي سعاد، 

بتاريــخ  مــزدادة  ا ذنســ     مغرب ــ  

19 أغســطس 1971 بطاقتهــا اي6طن ــ  

جم ــع  بتقدلــم   ،H21 255 رقــم 

عناصــر األصــل ايتجــاري ايكائنــ  مركــز 

رقــم  ايتــاحري  تجزئــ  حســن  ب6كــدرة 

1 آســفي،  و1 ايطريــق ايرئيســ   رقــم 

)ص دلــي)  نشــاط  ملمارســ   حيســتغل 

املســذل بايســذل ايتجــاري باملحكمــ  

االبتدائ ــ  بآســفي تحــت رقــم  1672 

حاملقدر بثمن 2.000 1.0 درهم حجيك 

كحصــ  فــي ايشــرك  فــي طــ6ر ايتأســيس 

 STE PHARMACIE EL املســماة 

.AKKAOUI MED

حعل ــه فعلــى ايدائنيــن أن لتقدمــ6ا 

ايســذل  مكتــب  إلــى  بتعرضاتهــم 

ايتجــاري بهــذه املحكمــ  داخــل أجــل 

لبتــدئ مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن 

األحل حينتهــي فــي اي ــ6م ا خامــس عشــر 

مــن نشــر اإلعــالن ايثانــي.

اينشرة األحلى
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

29 مكرر

املحكم  االبتدائ   ب6زان

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تح6يل ايشخص   2022 ماي   17

ا حامل  عزحز،  ايغف6ر  عبد  ايذاتي 

رقم  اي6طن    ايتعريف  يبطاق  

بايسذل  حاملسذل   GM29090

شخص  إلى   1052 رقم  ايتجاري 
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 STE AZZOUZ اسم  تحت  معن6ي 
 ABDELGHAFOUR SARL AU
ايكائن   ايتأسيس،  ط6ر  في  شرك  
ح ذ   شفشاحن  طريق  كلم   
املادل   ايعناصر  يعري�سي  ذم ع 
حاملعن6ي  من أص6ل حخص6م يلب ان 
املحاسبتي يرأسمال ايشرك  في مبلغ 

10.000.000 درهم.
يذيك فإن جم ع ايتعرضات لجب 
أن ت6ضع بكتاب  املحكم  االبتدائ   
15 ل6ما من تاريخ  ب6زان داخل أجل 
صدحر اينشرة األحلى حاينشرة ايثان  .

اينشرة األحلى
عن رئيس مصلح  كتاب  ايضبط

46 مكرر

محكم  اإلستئناف بفاس
ملف جنائي استئنافي
رقم 9و2021/2611/5
ملخص ا حكم أح ايقرار

مزداد  حمداحي   : ايعائلي  االسم 
بتاريخ  1لنالر 1966 بفاس.
اإلسم ايشخ�سي : عمر.

إبن :  أحمد .
حأمه : فريدة بنت محمد.

زنق  مرم6ش   و1  رقم   : ايساكن 
األطلس فاس.

 حكم عل ه بتاريخ و2 لنالر 2021 
من طرف غرف  ا ذنالات اإلستئناف   

بفاس علن ا حإنتهائ ا حغ اب ا.
من أجل جنال  ايسرق  امل6ص6ف  
حمل  حجنح   حايعنف   بايتعدد 
تهدلد  شأنها  من  ظرحف  في  ايسالح 

سالم  األشخاص حاألم6ال.
في ايشكل : قب6ل اإلستئناف.

في امل6ض6ع : تأل د ايقرار املستأنف 
ايصادر عن غرف  ا ذنالات ملحكم  
فبرالر   8 بتاريخ  بفاس  اإلستئناف 
في امللف رقم  و8  تحت عدد   2021
2020/2609/227 ايقا�سي بمؤاخذة 
املتهم عمر حمداحي من أجل ما نسب 
 (02( إثنتين  بسنتين  حمعاقبته  إي ه 
حبسا نافذا حتحم له ايصائر حاإلجبار 

في األدنى.
حبعقل أمالك املتهم حبقائها تحت 

ايعقل.

املخزن     األمالك  حبإشعار 

بملخص ا حكم حبنشره في ا ذريدة 

ايرسم   بمسعى من اين اب  ايعام  

مسكن  آخر  بباب  ا حكم  حبتعل ق 

يلمتهم.
ايرئيس

ممثل اين اب  ايعام 

كاتب ايضبط

9 

محكم  اإلستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم 2021/2611/550

ملخص ا حكم أح ايقرار
مزداد  ايدرداري   : ايعائلي  اإلسم 

سن   199 بدحار املشاع.

اإلسم ايشخ�سي : فؤاد.

إبن :  أحمد .

حأمه : عائش  بنت املفضل.

جماع   املشاع  دحار   : ايساكن 

حق ادة اي6دك  دائرة غفساي عماي  

تاحنات.

حكم عل ه بتاريخ و2 لنالر 2021 

من طرف غرف  ا ذنالات اإلستئناف   

بفاس علن ا حإنتهائ ا حغ اب ا.

: جنال  ايضرب حا ذرح  من أجل 

هاع   إلى  املؤدي  األب ض  بايسالح 

مستدلم .

 في ايشكل : قب6ل اإلستئناف.

في امل6ض6ع : تأل د ايقرار املستأنف 

ايصادر عن غرف  ا ذنالات ملحكم  

مارس  بتاريخ    بفاس  اإلستئناف 

امللف  في  و15  عدد  تحت   2021

ايقا�سي   2021/2609/7 رقم 

املنس6ب  أجل  من  املتهم  بمؤاخذة 

 (02( إثنتين  بسنتين  حمعاقبته  إي ه 

حبسا نافذا مع تعدلله برفع ايعق6ب  

املتهم  على  بها  املحك6م  ا حبس   

نافذا  حبسا  سن6ات   (0 ( أربع  إلى 

حتحم له ايصائر حاإلجبار في األدنى.

حبعقل أمالك املتهم حبقائها تحت 

ايعقل.

املخزن     األمالك  حبإشعار 
بملخص ا حكم حبنشره في ا ذريدة 
ايرسم   بمسعى من اين اب  ايعام . 
مسكن  آخر  بباب  ا حكم  حبتعل ق 

يلمتهم.
ايرئيس

ممثل اين اب  ايعام 
كاتب ايضبط

10

محكم  اإلستئناف بفاس
ملف جنائي استئنافي
رقم 2022/2611/69

ملخص ا حكم أح ايقرار
مزدادة  يهن دي   : ايعائلي  اإلسم 

بتاريخ فاتح لنالر 2000.
اإلسم ايشخ�سي : بشرى.

إبن :  ل6نس .
حأمها : م6ن   بنت إدريس.

حي   8 رقم   2 بل6ك   : ايساكن  
املرابطين ييراك فاس. 

فبرالر  فاتح  بتاريخ   : عليها  حكم 
ا ذنالات  غرف   طرف  من   2022
حإنتهائ ا  علن ا  بفاس  اإلستئناف   

حغ اب ا.
من أجل : ايسرق  املقترن  بظرحف 
ايتعدد حايكسر حإستعمال ناقل  جات 

محرك.
  في ايشكل : قب6ل اإلستئناف.

ايقرار  تأل د   : امل6ض6ع  في 
املستأنف ايصادر عن غرف  ا ذنالات 
ن6فمبر   25 بتاريخ  املحكم   بهذه 
امللف  في  و82  عدد  تحت   2021
ايقا�سي   2021/2610/ 10 رقم 
نسب  ما  أجل  من  املتهم   بمؤاخذة 
حبسا   (02( بسنتين  حمعاقبتها  إييها 
ايصائر  حتحم لها  ايتنف ذ  م6ق6ف 

حاإلجبار في األدنى.
حبعقل أمالك املتهم  حبقائها تحت 

ايعقل.
املخزن     األمالك  حبإشعار 
بملخص ا حكم حبنشره في ا ذريدة 
ايرسم   بمسعى من اين اب  ايعام . 
مسكن  آخر  بباب  ا حكم  حبتعل ق 

يلمتهم .
ايرئيس

ممثل اين اب  ايعام 
كاتب ايضبط

11 

محكم  اإلستئناف بفاس

ملخص ا حكم أح ايقرار
ايربيز مزداد سن    : اإلسم ايعائلي 

2002 بب6شابل.

اإلسم ايشخ�سي : عدنان.

إبن :  عبد ايلط ف .

حأمه : فت ح  بنت عبد ايسالم.

ايداي    حي   2 رقم   : ايساكن 

املسيرة  فاس. 

فبرالر  فاتح  بتاريخ   : عل ه  حكم 

ا ذنالات  غرف   طرف  من   2022

حإنتهائ ا  علن ا  بفاس  اإلستئناف   

حغ اب ا.

امل6ص6ف   ايسرق    : أجل  من 

بايتعدد حايعنف حايتهدلد حإستعمال 

ايط6ارئ  إجراءات  حخرق  ايسالح 

ايصح   حإستهالك املخدرات.

  في ايشكل : قب6ل اإلستئناف.

ايقرار  تأل د   : امل6ض6ع  في 

غرف   عن  ايصادر  املستأنف 

ا ذنالات بهذه املحكم  بتاريخ فاتح 

لنالر 2021 تحت عدد 0 7 في امللف 

ايقا�سي  50و/2021/2609  رقم 

بمؤاخذة املتهم عدنان ايربيز من أجل 

بايتعدد  امل6ص6ف   ايسرق   جرائم 

إجراءات  حخرق  حايتهدلد  حايعنف 

حإستهالك  ايصح    ايط6ارئ 

 (02( بسنتين  حمعاقبته  املخدرات 

حتحم له  ايتنف ذ  م6ق6ف  حبسا 

ايصائر حاإلجبار في األدنى.

حبعقل أمالك املتهم حبقائها تحت 

ايعقل.

املخزن     األمالك  حبإشعار 

بملخص ا حكم حبنشره في ا ذريدة 

ايرسم   بمسعى من اين اب  ايعام . 

مسكن  آخر  بباب  ا حكم  حبتعل ق 

يلمتهم .
ايرئيس

ممثل اين اب  ايعام 

كاتب ايضبط

12
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محكم  اإلستئناف بفاس
ملخص ا حكم أح ايقرار

اإلسم ايعائلي : زرحال مزداد سن  
 197 بسبت اي6ادل .

اإلسم ايشخ�سي : محمد.
إبن :  املعطي .

حأمه : فاطن  بنت عالل.
ايساكن : حي املسيرة 2  فاس. 

فبرالر   22 بتاريخ   : عل ه  حكم 
ا ذنالات  غرف   طرف  من   2022
حإنتهائ ا  علن ا  بفاس  اإلستئناف   

حغ اب ا.
امل6ص6ف   ايسرق    : أجل  من 

بايتعدد حايل ل حايعنف.
  في ايشكل : قب6ل اإلستئناف.

ايقرار  إيغاء   : امل6ض6ع  في 
غرف   عن  ايصادر  املستأنف 
0و  بتاريخ  املحكم   بهذه  ا ذنالات 
في   921 عدد  تحت   2021 ديسمبر 
ف ما   2021/2609/ 09 رقم  امللف 

ق�سى به من براءة املتهم حا حكم من 

جدلد بإدانته  من أجل ما نسب إي ه  

حبسا   (02( حمعاقبته بسنتين إثنين 

نافذا حتحم ل املتهم ايصائر حاإلجبار 

في األدنى.

حبعقل أمالك املتهم حبقائها تحت 

ايعقل.

املخزن     األمالك  حبإشعار 

بملخص ا حكم حبنشره في ا ذريدة 

ايرسم   بمسعى من اين اب  ايعام . 

مسكن  آخر  بباب  ا حكم  حبتعل ق 

يلمتهم.

ايرئيس

ممثل اين اب  ايعام 

كاتب ايضبط

13

محكم  االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم 2021/2611/569

ملخص ا حكم أح ايقرار
دباي مزداد سن    : اإلسم ايعائلي 

1997 بتاحنات.

اإلسم ايشخ�سي : عمر.

إبن :  عبد ايرح م .

حأمه : فاطم  بنت املدني.

سهب  ايطاهريين  بالد   : ايساكن 

اي6رد  فاس. 

ديسمبر   6 بتاريخ   : عل ه  حكم 

ا ذنالات  غرف   طرف  من   2021

حإنتهائ ا  علن ا  بفاس  اإلستئناف   

حغ اب ا.

من أجل : جنال  إضرام اينار.

  في ايشكل : قب6ل اإلستئناف.

في امل6ض6ع : تأل د ايقرار املستأنف 

ايصادر عن غرف  ا ذنالات ملحكم  

سبتمبر   19 اإلستئناف بفاس بتاريخ 

امللف  في   591 عدد  تحت   2019
ايقا�سي   2019/2609/257 رقم 

عبد  بن  عمر  دباي  املتهم  بمؤاخذة 

حبمعاقبته  إي ه  نسب  بما  ايرح م 

مع  نافذا  حبسا  سن6ات   بخمس 

ايصائر حاإلجبار في األدنى.

حبعقل أمالك املتهم حبقائها تحت 

ايعقل.

املخزن     األمالك  حبإشعار 

بملخص ا حكم حبنشره في ا ذريدة 

ايرسم   بمسعى من اين اب  ايعام . 

مسكن  آخر  بباب  ا حكم  حبتعل ق 

يلمتهم.
ايرئيس

ممثل اين اب  ايعام 

كاتب ايضبط

14 
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وزارة الداخلية
ايكتاب  ايعام 

مدلري  ايشؤحن ايقرحي 

قسم ايشؤحن ايقان6ن   حايعقاري 

مصلح  املحافظ  حتصف   املمتلكات 

ا ذماعات ايسالي  

رقم ...... ق ش ت ق / م م ت م ج س

امل6ض6ع : ايتحدلد االداري رقم 567

املرجع : املرس6م رقم 209-15-2 

ايصادر في 1و مارس 2015

اعالن

إن محضر تحدلد ايعقار ا ذماعي 

ايعائد  امل دي«  أحالد  »بالد  املدع6 

يلذماع  ايسالي   »أحالد امل دي« قد 

تم حضعه بمقر ق ادة أهل تاحريرت 

باملحافظ   حكذا  تاحريرت  إقل م 

ايعقاري  بتاحريرت ح ث لمكن يكل 

من يع نه األمر االطالع عل ه.

هذا  على  ايتعرض  آجال  حأن 

ايتحدلد كما لنص على جيك ايظهير 

رجب  من   12 في  ايصادر  ايشريف 

فبرالر  192   18 م6افق  2 و1 

محدد في ست  )6) أشهر ابتداء من 6 

2022 بتاريخ نشر هذا االعالن  ل6ي 6 

با ذريدة ايرسم  .

كما أن هذه ايتعرضات ال تسذل 

يق ادة  املحال   ايسلط   أمام  إال 

لنالر   2 أهل تاحريرت حجيك الى غال  

و202.

حيجب على كل متعرض أن لضع 

بتاحريرت  ايعقاري   املحافظ   يدى 

تعرضه  به  يعضد  يلتحف ظ  مطلبا 

قبل 2 أبريل و202.

1

حزارة ايداخل  

ايكتاب  ايعام 

مدلري  ايشؤحن ايقرحي 

قسم ايشؤحن ايقان6ن   حايعقاري 

مصلح  املحافظ  حتصف   املمتلكات 

ا ذماعات ايسالي  

رقم ...... ق ش ت ق / م م ت م ج س

امل6ض6ع : ايتحدلد االداري رقم  61

املرجع : املرس6م رقم 927-15-2 

ايصادر في 18 ديسمبر 2015

اعالن

إن محضر تحدلد ايعقار ا ذماعي 

أحالد هالل  اي6ك6م  »ايف ج   املدع6 

ايسالي    يلذماع   ايعائد  تارشيت« 

قد تم حضعه بمقر ق ادة  »اي6ك6م« 

اي6ك6م إقل م طاطا حكذا باملحافظ  

ايعقاري  بكلم م ح ث لمكن يكل من 

يع نه األمر االطالع عل ه.

هذا  على  ايتعرض  آجال  حأن 

ايتحدلد كما لنص على جيك ايظهير 

رجب  من   12 في  ايصادر  ايشريف 

فبرالر  192   18 م6افق  2 و1 

محدد في ست  )6) أشهر ابتداء من 6 

2022 بتاريخ نشر هذا االعالن  ل6ي 6 

با ذريدة ايرسم  .

كما أن هذه ايتعرضات ال تسذل 

يق ادة   املحال   ايسلط   أمام  إال 

اي6ك6م حجيك الى غال  2 لنالر و202.

حيجب على كل متعرض أن لضع 

بكلم م  ايعقاري   املحافظ   يدى 

تعرضه  به  يعضد  يلتحف ظ  مطلبا 

قبل 2 أبريل و202.

2

حزارة ايداخل  

ايكتاب  ايعام 

مدلري  ايشؤحن ايقرحي 

قسم ايشؤحن ايقان6ن   حايعقاري 

مصلح  املحافظ  حتصف   املمتلكات 

ا ذماعات ايسالي  

رقم ...... ق ش ت ق / م م ت م ج س

امل6ض6ع : ايتحدلد االداري رقم 772

املرجع : املرس6م رقم 922-19-2 

ايصادر في و1 ن6نبر 2019

اعالن عن الداع محضر
إن محضر تحدلد ايعقار ا ذماعي 

املدع6 »اايسب ع ا خ6خات« ايذي تم 

تحدلده في إسم ا ذماعات ايسالي   

ق ادة  بمقر  حضعه  تم  قد  »ايزحى« 

ايزحى إقل م تاحريرت حكذا باملحافظ  

ايعقاري  املسح  حمصلح   ايعقاري  

تاحريرت،  ح ث لمكن يكل من يع نه 

األمر االطالع عل ه.

من   9 حاستنادا ملقتض ات املادة 

ايقان6ن رقم 17.و6 املتعلق بايتحدلد 

االداري الر�سي ا ذماعات ايسالي    

فإن أجل ايتعرض على هذا ايتحدلد 

أشهر  )و)  ثالث   في  محدد  االداري 

ابتداء من 6 ل6ي 6 2022 تاريخ اينشر 

هذا االعالن با ذريدة ايرسم  .

ايتعرض  أن  الى  االشارة  حتجدر 

على ايتحدلد االداري لجب تقدلمه 

بصف  حصري  أمام ايسلط  املحل   

ق ادة ايزحى، حجيك الى غال    أكت6بر 

.2022

حاستنادا ملقتض ات املادة 10 من 

ايقان6ن رقم 17.و6  املشار إي ه أعاله 

لجب على كل متعرض ان ل6دع يدى 

املحافظ  االمالك ايعقاري  تاحريرت 

تعرضه،  يتأك د  يلتحف ظ  مطلبا 

بعد  )و)  أشهر  ثالث   داخل  حجيك 

أي  ايتعرضات  تقدلم  أجل  انصرام 

قبل 2 لنالر و202.

3

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6

ملخص قرار

افتتاح ايبحث ايعلني
مدلرة  أصدرته  قرار  بم6جب 

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6 رقم ح.ج 

 2022 ل6ن 6   15 بتاريخ   2022/960

ايذي س جري على ايعقارات املسماة 

بعدد  ضمن  شراء  عقد  جي  ب6ان6 

حتاغدة نايصخيرات جي عقد   1098

5و2   ص  و 7  بعدد  ضمن  شراء 

املت6اجد با ذماع  ايتراب   ا حمام، 

خن فرة،  إقل م  أكلم6س،  دائرة 

إلى   2022 ل6ي 6  تاريخ    من  ابتداء 

بحث علني في   2022 ل6ي 6  و1  غال  

شأن مشرحع ايترخ ص بإنجاز ثقب 

حجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

ايس د  يفائدة  املاش    حارحاء  املنزلي 

يبطاق   ا حامل  احسار  ايعرح�سي 

.Dايتعريف اي6طن   5 7وو

35

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6

ملخص قرار

افتتاح ايبحث ايعلني
مدلرة  أصدرته  قرار  بم6جب 

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6 رقم ح.ج 

 2022 ل6ن 6   8 بتاريخ  2و2022/9 

ايذي س جري على ايعقارات املسماة 

يرث ايعرب حاكاي جي عق6د ملك   

حعدد  81و  ص     9 بعدد  مضمن  

 207 ص  8و2  حعدد  1وو  ص  58و 

اغباي6  ايتراب    با ذماع   املت6اجد 

إقل م صفرح،  اق6رار، دائرة صفرح، 

 2022 ل6ن 6   27 تاريخ  من  ابتداء 

بحث علني   2022 ل6ي 6   7 إلى غال  

بإنجاز  ايترخ ص  مشرحع  شأن  في 

أجل  من  منه،  املاء  حجلب  ثقب 

0,7990 هكتار يفائدة  سقي مساح  

ايس د بريان هشام ا حامل يبطاق  

.BE6ايتعريف اي6طن   8955و

36

 III.  -  إعالنات إدارية
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حكاي  ا ح6ض املائي يسب6

ملخص قرار

افتتاح ايبحث ايعلني

مدلرة  أصدرته  قرار  بم6جب 

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6 رقم ح.ج 

 2022 ل6ن 6   8 بتاريخ   و2022/9 

املسمى  ايعقار  على  س جري  ايذي 

ايكدل  جي عقد ملحق إصالحي ض 

حعقد هب  ض  70و  ص  77و  بعدد 

تنازل  حعقد  88و  ص  88و  بعدد 

ص   1 9 بعدد  ض  ع6ض  بدحن 

ايتراب    با ذماع   املت6اجد   205

إقل م  دائرة صفرح،  اق6رار،  اغباي6 

ل6ن 6   27 تاريخ  من  ابتداء  صفرح، 

2022 بحث  ل6ي 6   7 إلى غال    2022

ايترخ ص  مشرحع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب حجلب املاء منه، من أجل 

5 0,60 هكتار يفائدة  سقي مساح  

ايس د بنجل6ن ل6نس ا حامل يبطاق  

.C507ايتعريف اي6طن   96و

37

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6

ملخص قرار

افتتاح ايبحث ايعلني

مدلرة   أصدرته  قرار  بم6جب 

 حكاي  ا ح6ض املائي يسب6 رقم ح.ج 

 2022 ل6ن 6   10 بتاريخ   2022/9 0

املسمى  ايعقار  على  س جرى  ايذي 

جي ايرسم ايعقاري رقم  »اع6يش « 

املت6اجد با ذماع  ايتراب     K/9802

إقل م أك6راي،  دائرة  يعزم،  الت 

 ا حاجب، ابتداء من تاريخ فاتح ل6ي 6 

2022 إلى غال  11 ل6ي 6 2022 بحث 

ايترخ ص  مشرحع  شأن  في  علني 

أجل  من  منه  املاء  حجلب  بئر  بحفر 

سقي مساح  1,0152 هكتارا يفائدة 

ا حامل  ايس د خايدي محمد أمين، 

.D981119   يبطاق  ايتعريف اي6طن

38

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6

ملخص قرار

افتتاح ايبحث ايعلني

مدلرة   أصدرته  قرار  بم6جب 

 حكاي  ا ح6ض املائي يسب6 رقم ح.ج 

 2022 ل6ن 6   10 بتاريخ   9و2022/9 

املسمى  ايعقار  على  س جرى  ايذي 

ايرسم  م6ض6ع  شب6كي«  »ا حاج 

ايعقاري رقم ك/229و جي عقد حعد 

 2017 ل6ي 6  بتاريخ    مؤرخ  بايب ع 

املت6اجد با ذماع  ايتراب   الت يعزم، 

دائرة أك6راي، إقل م ا حاجب، ابتداء 

إلى غال    2022 من تاريخ فاتح ل6ي 6 

بحث علني في شأن   2022 ل6ي 6   11

مشرحع ايترخ ص بإنجاز ثقب حجلب 

املاء منه من أجل سقي مساح  70,  

ايصدلق  ايس د  يفائدة  هكتارات 

ايتعريف  يبطاق   ا حامل  شكادري، 

.Sاي6طن   17155و

39 

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6

ملخص قرار

افتتاح ايبحث ايعلني

مدلرة   أصدرته  قرار  بم6جب 

 حكاي  ا ح6ض املائي يسب6 رقم ح.ج 

 2022 ل6ن 6  بتاريخ  1   2022/950 

املسمى ايعقار  على  س جرى  ايذي 

ايعقاري  ايرسم  جي   »1-1 »اخنات    

رقم و25و05/16 املت6اجد با ذماع  

زره6ن،  دائرة  املغاص ين،  ايتراب   

تاريخ  من  ابتداء  مكناس،   إقل م 

   ل6ي 6 2022 إلى غال  و1 ل6ي 6 2022 

بحث علني في شأن مشرحع ايترخ ص 

منه من أجل  املاء  بئر حجلب  بإنجاز 

يفائدة  هكتارا   1 مساح   سقي 

ايس د ق6رن ف عبد ايعت ق، ا حامل 

.A21966    يبطاق  ايتعريف اي6طن

40

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6

ملخص قرار

افتتاح ايبحث ايعلني

مدلرة  أصدرته  قرار  بم6جب 

رقم  يسب6  املائي  ا ح6ض  حكاي  

ل6ن 6  بتاريخ  1  ح.ج/و2022/95 

ايعقار  على  س جرى  ايذي   2022

شراء  عقد  جي  »ايدحي6ر«  املسمى 

 128 صح ف    106 برقم  ضمن 

س دي  ايتراب    با ذماع   املت6اجد 

زره6ن،  دائرة  ايغ اط،  هللا  عبد 

تاريخ    من  ابتداء  مكناس،  إقل م 

ل6ي 6 2022 إلى غال  و1 ل6ي 6 2022 

بحث علني في شأن مشرحع ايترخ ص 

من  منه،  املاء  حجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساح  0و85,و هكتارات 

ايعالمي  محمد  ايس دلن  يفائدة 

يبطاق   ا حاملين  ايعالمي  حرض6ان 

C798761/ اي6طن    ايتعريف 

.DC22987

41

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6

ملخص قرار

افتتاح ايبحث ايعلني
مدلرة  أصدرته  قرار  بم6جب 

رقم  يسب6  املائي  ا ح6ض  حكاي  

ل6ن 6  بتاريخ  1  ح.ج/2022/957 

ايعقار  على  س جرى  ايذي   2022

ايرسم  جي   »1-2 »اخنات   املسمى 

املت6اجد  رقم  25و5/16  ايعقاري 

دائرة  املغاص ين،  ايتراب    با ذماع  

من  ابتداء  مكناس،  إقل م  زره6ن، 

و1  غال   إلى   2022 ل6ي 6  تاريخ   

شأن  في  علني  بحث   2022 ل6ي 6 

حجلب  بئر  بإنجاز  ايترخ ص  مشرحع 

 1 من أجل سقي مساح   منه،  املاء 

ايناصري  ايس دة  يفائدة  هكتارات 

ايتعريف  يبطاق   ا حامل   هاجر 

.D75 711   اي6طن

42

حكاي  ا ح6ض املائي يسب6

ملخص قرار

افتتاح ايبحث ايعلني
مدلرة  أصدرته  قرار  بم6جب 

رقم  يسب6  املائي  ا ح6ض  حكاي  

ل6ن 6  بتاريخ  1  ح.ج/2022/959 

ايعقار  على  س جرى  ايذي   2022

ايرسم  جي  اييس«  »فيرم  املسمى 

املت6اجد   K/ 56و رقم  ايعقاري 

دائرة  ايدخيس ،  ايتراب    با ذماع  

مكناس،  إقل م  مكناس،  اح6از 

إلى   2022 ل6ي 6  تاريخ    من  ابتداء 

بحث علني في   2022 ل6ي 6  و1  غال  

بئر  بإنجاز  ايترخ ص  مشرحع  شأن 

حجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

يفائدة  )صناع  االسمنت)  ايصناعي 

 STE LAFARGEHOLIM شرك  

MAROC في شخص ممثلها ايقان6ني 

اي6طن    ايتعريف  يبطاق   ا حامل 

.Z20811 

43
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عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12602  

34



12603 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

»املؤسسة الوطنية للمتاحف«



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12604  

47



12605 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

»املركز الجهوي لالستثمار بجهة سوس - ماسة«



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12606  



12607 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12608  



12609 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

48



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12610  

»املركز الجهوي لالستثمار بجهة سوس - ماسة«



12611 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12612  



12613 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

49



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12614  



12615 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12616  



12617 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12618  

50



12619 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12620  



12621 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12622  



12623 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 
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عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12624  



12625 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12626  



12627 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 
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عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12628  



12629 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12630  



12631 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12632  



12633 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 
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عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12634  



12635 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12636  



12637 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 
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عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12638  
شغال العمومية«

أل
سنية ل

رسة الح »املد



12639 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

سييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  :
ب  -  الت



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12640  
د -   الخـــــــــــــــزيــــنـــــــــــــــــــــــــة :

60



12641 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 

7

يعهد بتنف ذ ما جاء في مشرحع هذا



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12642  

8



12643 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12644  



12645 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12646  



12647 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12648  



12649 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12650  



12651 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12652  
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12653 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 
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عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12654  

58



12655 الجريدة الرسميةعدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) 



عدد و572 - 6 جح ا وذ  و  1 )6 ل6ي 6 2022) الجريدة الرسمية12656  

61


