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 ...............................................................................Ste DOMAINE KIUOANE12759

 ...........................................................................Ste DOMAINE DOUTARGA12759

 ........................................................................... Ste DOMAINE BEN JAMAA12759

 ........................................................................... STE EXPERT DATA SYSTEM12759

 .................................................................................................. KJ INGENIERIE12760

12760شرك3  3نا 1ك ن3ك1س......................................................................................... 

 .........................................................................  STE GRAND SUD SERVICES12760

 .........................................................................................STE GRAWA TRANS12760

 .......................................................................................  STE INTEGRAL CAR12760

12761جاد ب13 ................................................................................................................ 

 ........................................................ SOCIETE OUMNIA ALIMENTATIONS12761

 ..........................................................BOULOUZ TRAVAUX ET ET SERVICE12761

 ...............................................................................PNEUS BEN ABDELKRIM12761

 ..................................................................................................M9ILA-SALAM12762

 ..............................................................................  STE MASI CONSULTING12762

 ......................................................................................... STE MIMATRIQUE  12762

 .............................................................................. STE OMEGA GENIE CIVIL12762

 .............................................................................. STE RESILIENT SERVICES12762

 ..................................................................STE SENHAJI MEDICAL CENTER12762

 ................................................................  STE SL PECHE IMPORT EXPORT12761

 .........................................................................................  THE SKIN CLINICA12761

 .................................................................................................... STE THYAGRI12761

 .......................................................... STE TIFAOUINE FOODS COMPANY12761

 ..........................................................................................STE BANI EXPRESS 12761

 .......................................................................... STE BATTI CHEMS AGADIR12763

 ............................................................................. STE COMPLEXE AMAGAR12763

 ............................................................STE BOUNNAHL CONSTRUCTION12763

 ........................................................................................ STE C K R 2.GROUP12763

 ........................................................................................... STE CDC GROUPE12763

 ................................................................................................. STE CELIAMED12763

 ............................................................................... DANOISE PROMOTION12765

 ..............................................................................STE DIX30 RENOVATION12765

 ....................................................................................... STE DREAM CARGO12765

 .................................................................  STE EXCEL FORMATION PRIVE 12765

 ........................................................................................ STE  GIMAD TRANS12765

 ..........................................................STE.CREATIVE KID ACADEMY PRIVE12765

 ................................................................................ STE FNH MESSAGERIES12766

 ......................................STE ELECTROMENAGER DISTRIBUTION TAHA12766
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 ......................................................................................................STE ELOHIM12766

 ..................................................................................  STE BOULANGERIE M12766

 ...........................................................................................AL FERDAWS FISH12766

 ................................................................... BAN HAMOU SIDATI TAHIYATI12767

 ........................................................ STE FATIMA ZAHRA TRAVAUX WEST12767

 ..............................................................................................S.B.P.S TRAVAUX12767

 ................................................................... SOCIETE SIGNATURE BY NAIM12767

 ................................................................................................STE ONBGI TRA12768

 .................................................................................................. 12768شرك3 ح1سا ت1ر

12768بنجي & ك1............................................................................................................. 

 .................................................................................SOCIETE GALILI DECOR12768

 ACADEMIE INTERNATIONALE AVICENNE DES METIERS DE LA

 ......................................................................................SANTE PRIVEE12768

 .................................................................................................AJAMI FORAGE12769

 ................................................... .STE ADAGHAS TRANSPORT SARL à AU12769

 ......................................................................... MARAICHAGE DU SAHARA12769

 .................................................................................. MFL TRANSIT SOCIETE12769

 ..............................................................................STE REDA SAM LOGISTIC12769

 ....................................................................................................STE TAC VITIL12769

 ............................................................................ARGACOS NATURAL 312770شرك

 ..................................................................ART DE VIE COMMUNICATION12770

 ..................................................................... STE BETHEL IMPORT EXPORT12770

 .............................................................................................STE BOUTALITRA12770

 .................................................................................STE KONTA TAOUDANI12770

 .................................................................................. LA MAISON DE L’INDE12770

12770شركـ3 م1رلك1نس3بت .......................................................................................... 

 .....................................................................................STE RIG TRANS SARL 12770

 ...................................................................................... STE SAIBAS NEGOCE12771

12771شركـ3 س3ك 1 ش.م.م.......................................................................................... 

 ...................................................................................................STE SOCOBER12771

12771شركـ3 س1ماترين م3ن3نش.م.مش1........................................................................ 

12771شرك3  تر نس ن1ها  ش.م.م.................................................................................. 

12771سالش ليب .......................................................................................................... 

 ............................................................ MAROC VARIATION METTALIQUE12771

 .......................................................................................... OBM AGRI – SARL12771

 .................................................................... KAWA TRANS SARL AU : 312772شرك

 ........................................... CHANTIER NAVAL MARINE TECHNOLOGIE12772

 .............................................................................SOCIETE LARIM SERVICES12772

 ..................................................................................................STE IMMO JAZ12772

 ...........................................................................- ONE WAY GRAPHIC 312772شرك

 .....................................................................SOCIETE GLACIER AL JANOUB12772

 ....................................................................................STE AGRI ASSISTANCE12771

 ....................................................STE « AGRICOLE ELHOUSSEIN » S.A.R.L12771

 ................................................................................... AIN MDIOUER TRANS12771

 ..................................................................................COFFE LES HALLES Sarl12771

 ...................................................................................................... CELIA AUTO12771

 ....................................................................................STE CHRONO SOUSS 12771

 .................................................................................... STE FALAH HERBE AU12771

 ....................................................................STE FORAGE ZOUHOUR SARL12773

 .......................................................................................GERCAM SARL 312773شرك

 .................................................................................................. STE GRA COM12773

 ............................................................................................. STE CONSTRAMI12773

 .................................................................................... STE DH ELECTRONIC 12773

12773الزرق تر ف1 .......................................................................................................... 

12775شركIMMO.JINANE 3 ش.م.م........................................................................... 

 .........................................................................  SOCIETE HELOPS FISHING 12775

 .............................................................................................. SOCAMBRI NET12775

 ......................................................................... NANEZ SURVEYOR – SARL12775

 ................................................................................. STE SUD MESSAGERIES12775

 ............................................................................................. 12775تارد  فارم – ش.م.م

 ................................................. STE ANNONCES LEGALES DU SUD SARL12776

12776شركSOUTH CLEAN 3 ش.م.م.......................................................................... 
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 .................................................................................................. ATLAS TOURS12776

 ......................................................................STE CAFE PATISSERIE LE POLE12776

   ETABLISSEMENT MAROCAIN DES TRAVAUX ET DES PRESTATIONS 

 ..................................................................................................«EMTP»12776

 ........................................................................«STE « SOUSS GREEN FRESH12776

12776 شرك3 سترل ........................................................................................................ 

 ........................................................................... 12776شرك3 – سيستي ك1م –ش.م.م

 ...........................................................................................................CABEXCO12777

12777شرك3 تأم3نات نادون............................................................................................ 

 ...............................................................................................STE PLOM VERT12777

 ................................................ STE 2EME SENS NETTOYAGE ET SERVICE12777

 ............................................................................................... STE POINT FISH12777

 .................................................................................. STE FRANCE PESCADO12777

 .................................................................................................... STE ADDIFAB12778

 ..................................................................................................STE LEDELECO12778

 .................................................................................STE  DIGITAL CONTACT12778

 ...............................................................................................STE SHOT PARK12778

 ............................................................................. CAFE ZOHOUR ADNANE12778

 ...............................................................................BMCE CAPITAL CONSEIL12778

 ....................................................................................... BIOBETTER MAROC12779

 ......................................................................................PEPINIERE SKHIRATE12779

 LDAF12779

 .............................................SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS DOUIET12779

 ...........................................................................................................AGRIMED12779

 .........................................................................................DOMAINE MNARA12780

 ...............................................................................................STIEFEL MAROC12780

 ...........................................................................................................FULL ENR12780

 ............................................................................................................TOP-ENR12780

 ......................................................................................... Akarat al atibaa sarl12781

 ......................................................................................... STE GIRODAFRICA12781

 ..............................................................................................STE WISE TRADE12782

 .............................................................................................  STE GOLD NOIR12782

 .............................................................................................STE PRO AHMED12782

 .................................................. STE INSTITUT LES TABLES DES SAVOIRS12782

 ................................................................................STE M&M SAVONNERIE12782

 ................................................................................................ STE SODISGAZ12781

 ................................................................................... SECETOS DE BELLEZO12781

12781شرك3 جين زنادة................................................................................................... 

 ............................................................................................... STE GF CAPITAL12781

 ................................................................................................ 12783شرك3 غ3تا كاترين

 ........................................................................................... TORATH PROMO12783

 ............................................................................................................ JBA CASE12783

 ........................................................................................... LSG INVESTMENT12783

 ............................................................................................... STE KEY OF KET12785

 .................................................................  SOCIETE  MTO FIBRE OPTIQUE12785

 ...................................................................................................... NCA STRICT12785

 .......................................................................................................... 12785أمال  لتنم33

 ................................................................................... SOCIETE TOURISMAR12786

 ................................................................. SOCIETE LABLIDA D’ISSOUDER12786

 ........................................................ SOCIETE IMMOBILIERE ISSOUDER II12786

 .............................................................................SOCIETE IDOU HOLDING12786

 .......................................................................... GOUVERNANCE PRESTIGE12787

 ....................................................................................AL FADILA LITTAAMIR12787

 .........................................................................................«PLURI FISH » 312787شرك

 ........................................................................................LA SOCIETE BAKS 2I12787

 .............................................................................................LH FOURNITURE12787

 ............................................................................................................FAL ‘ INN12788

 .............................................................................. BAHA DEVELOPPEMENT12788

 ..................................................................................... « ABDOULINO CAR »12788

 STE FOURNITURES ACCESSOIRES DIVERS SIDI MOUMEN

 ................................................................................................. ««FADIS12788

 ......................................................................«STE « DMAK DISTRIBUTION12788
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 ....................................................................«MEDIA DIFFUSION MAROC »12788

 ................................................................................... UTAC CERAM MAROC12789

 .................................................. STE MAINTENANCE EL MAIZA SARL AU12789

 .......................................... « TECHNOLOGIE ET INDUSTRIE MEDICAL »12789

 .............................................................................................« AMELKIS PRO »12789

 .......................................................................................................BOUTMAYA12789

 ..........................................................................................................NEXTEP IT12789

 ............................................................................................ B PARTICIPATION12790

 ....................................................................................... FUSKA LOGISTIQUE12790

 ...............................................................................HAYTEM DISTRIBUTION12790

 ....................................................................................................STE BATISTAR12790

 .................................................................................................... STE BEDOME12790

 ................................................................................. STE.INTERMEDIA.COM12790

 ......................................................................................Société TAHARSOUK12790

12791شرك3 سمير فارماست3ك....................................................................................... 

 ..............................................................................................STE  QUALIMOD12791

 ............................................LE COMPLEXE EDUCATIF L’ODYSSEE PRIVE12791

 ............................................................................K.B GESTION HOTELLIERE12791

 ....................................................................................................... MAZILAND12791

 ................................................................................... SOCIETE HAMZA PRO12792

 .................................................................................................... SALAMANCA12792

 ....................................................................................SOCIETE LAOM CACH12792

 .......................................................................................EKB LOGISTIC 312792 شرك

 ...............................................................................ACTUELLES RESIDENCES12792

 ................................................................................STE BEST TRUCK TRANS12791

 ................................................................ DATA INNOVATIONS SYSTEMES12791

 ........................................................ERAGON LOGISTIQUE AND SERVICE12791

 ................................................................................ STE GO SAVE RENT CAR12791

 ..............................................................................................................RIZIANE12793

 ...........................................................................................................z&r invest12793

 ........................................................................................... LAMANU DESIGN12793

12793 ملنص1رة تكست3ل................................................................................................ 

 .........................................................................................SAHARA MINNING12793

12795ك1يزلط3ل  ك3بم1................................................................................................. 

 ...............................................................................................ALUNA RESORT12795

 ...................................................................................ECOLE SATTAR PRIVEE12795

12796شركFODICOM 3ش.م.م................................................................................... 

 ......................................................................................EPICERIE DU LAGON12796

 .....................................................................................LHAOUIL RESIDENCE12796

 CENTRE LAMASSAT FORMATION  »» ف1رماس13ن.م.م  ملسات  س1نتر 

 ............................................................................................«« SARL AU12797

 ...................................................STE LE COMPTOIR AGRICOLE DE TRIFA12797

 ...................................................STE LE COMPTOIR AGRICOLE DE TRIFA12797

 ........................................................................................... KSAR CHARBAGH12797

 ..........................................................................................COEUR DE MALAK12797

 ...............................................................................A.C.M GROUPE SARL AU12798

 ........................................................................................... STE IGRE AMOUD12798

12798 شرك3 ف3دلن....................................................................................................... 

 ........................................................................................ ZIET PRODUCTION ً12798

 ..................................................................................BRICO LHAJ MOFADAL12799

 .................................................................................... STE 2HMT BATIMENT12799

12799 لال  بس................................................................................................................ 

 ........................................................................................................ MISOTECH12800

 .................................................................................................................GIADA12800

 ......................................................................................................... 12800  غز لي  كري

 .........................................................................................................1H INVEST12800

 ................................................................................................EMOTION BOX12800

 ............................................................................................................INTERICE12801

12801مج طر ڤ1.............................................................................................................. 

 ........................................................................................................ DJ PROMO12801

12801ڤنپرلطك.............................................................................................................. 

12802مقهى   قرش  الزرق............................................................................................. 
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 ..................................................................................................PLM TRADING12802

12802 رطرن1ر................................................................................................................. 

12802  كترلستي............................................................................................................ 

 ............................................ GROAT LORRY AND TRANSPORT SARL AU12801

 ..........................................................................................................WIRUNGS12801

 ................................................................................. ZAFATI AQUACULTURE12801

 ................................................................................. ZAFATI AQUACULTURE12801

 .........................................................................................DAKHLA SURPRISE12801

 .................................................................................................TELG SERVICES12803

 ........................................................................................................... AYH 12803  ي ه

 .......................................................................STE PNEUX HARTIT- SARLAU12803

 .....................................................................................................IFRAN PREFA12805

 ................................................................... (BROTHERS REVOLUTION (BR12805

 ........................................................................................................SKIM CARS12805

 ..................................................................................................REFAI IMPORT12806

 ........................................................................................................TORJMANE12806

 ................................................................................ DAHAB AQUACULTURE12806

 ................................................................................ DAHAB AQUACULTURE12806

 ............................................................................................................. 12806ماي تكس

 .......................................................................................................... 12807جريدي ف1د

 ......................................................................ATLAS GREEN GENERATIONS12807

 ......................................................................ATLAS GREEN GENERATIONS12807

 ......................................................................ATLAS GREEN GENERATIONS12807

 ............................................................................................USINE PINGOUIN12807

 ....................................................... STE MUSTADIRA TRAVAUX - SARLAU12808

 ............................................................................................. AMELYER TRANS12808

12808شرك3  نجاز بيزنيس.............................................................................................. 

 ..................................................................................STE»GABRAKOU»SARL12809

 ........................................................................................ MOUNTAIN WORK12809

 ..........................................................................................................FES NOTIF12809

 .............................................................................................GMAIR SERVICES12809

 .............................................................................................. HEALTH BOARD12809

 .......................................................................... SECOND CONSTRUCTION12810

 .................................................................................... NAS AMENAGEMENT12810

 ...................................................................................... CASA ROOM MOTO12810

 ......................................................................................TOUSSAKI TRAVAUX12810

 ..................................................................................STE PROD-ALUM 312811شرك

 ...................................................................................FANO GREEN SERVICE12811

 ..............................................................................................................G.FILMS12811

12812كيش تلك1م........................................................................................................... 

 ............................................................. SERVICES NHL( ( 12812 ن  ش  ل سيرفيس

 ................................................... Skhour Rhamna pour l›agriculture SARL12812

 .......................................STE FELLAH DE FABRICATIONS %ECANIQUES12812

 ......................................................................................................... AZ OFFICE12812

 .................................................................................................... ITALTANGERI12811

 .....................................................................SOCIETE PRINT HUB SARL AU12811

 ............................................................................................B AND T MAISON12811

12813تيرب1 دول3فري........................................................................................................ 

 .........................................................................................NOURANE EVENTS12813

 ................................................................................................ MOTHER CARE12813

 ................................................................................................... RIF IBN OMIR12815

12815شرك3 ساورن كار................................................................................................... 

 ............................................................BRIDGE CONSULTING & SERVICES12815

 ...............................................PUEBLO TOUAREG YOUR DESERT HOME12815

 .............................................................................DAR KHALID DE COTURE12816

 ............................................................................................................... LIDZER12816

12816 ليكال  وم1............................................................................................................ 

12817 ليكال  وم1............................................................................................................ 

12817 ليكال  وم1............................................................................................................ 

 ...................................................................................................AS COSMETIC12817

 .......................... AFRIQUE MATERIEL TECHNIQUE INDUSTRIE A.M.T.I12817

 .............................................................................................................KLS PRO12818
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 ......................................................................LES COLLINES DE MALABATA12818

 ................................................................................... HART MULTISERVICES12818

 ..........................................................................................COEUR DE MALAK12818

 ................................................................................................................TAFDIS12819

................................................................................................................. 12819م1ف3بر  

 ..................................................................................... SAHARA-NOSTALGIE12819

 ....................................................................................... PROKREAB MAROC12820

 ........................................................................................................BKP négoce12820

 .......................................................................................................... OASISLIFE12820

 ............................................................................................................TARDIS 212821

 ...............................................................................T.B COMPETENCE PRIVE12821

 .................................................... TOUS TRAVAUX DE MODERNISATION12821

12821ساشا تس3ير.......................................................................................................... 

 .............................................................................................................Habilitas12822

12822مير ب برل.............................................................................................................. 

 ............................................................................. SOLUTION AUTO MOTO12822

 ..........................................................................................MID CONSULTING12821

12821ل سيس طر نس.................................................................................................... 

12821ماركميست........................................................................................................... 

 .....................................................................MAGHREB CODING SCHOOL12823

 ..........................................................................................................K2M AGRI12823

 ............................................................. MARROCOS EXPEDICOES TOURS12823

12823 أل ن3فيرس أ 2 أ..................................................................................................... 

12823 وزي مات.............................................................................................................. 

 ........................................................................................ SIF METAL SARL.AU12825

 .......................................................................................... FLEXTILE 12825فل3كست3ل

 ........................................................................................................BIOVIVANT12825

 ..................................................................................................... PREPAVENIR12826

 .................................................................................................AGRI DISTRIZA12826

 .......................................................................... A.C PROMOTION SARL AU12826

 .....................................................................................................SARLO-TRAV12826

 ............................................................................................. ORIENTALECOM12827

 ....................................................................................................AALIA STONE12827

 ..........................................................................................PIONEROS TOURS12827

12827و1سف عا 3ا كاش................................................................................................ 

 ...................................................................................... CHAIR EURO TRANS12828

 ....................................................................................................BASSMA GAZ12828

 ................................................................................................... the big garden12828

 ................................................................................................... the big garden12828

 ....................................................................MINAHADO IMPORT EXPORT12828

 ..............................................................................................KAMANE TRANS12829

 .................................................................................MOTRAFAR COMPANY12829

 ....................................................................................................... WAHI TRVX12829

 .........................................................................................MOBY MOBY SARL12829

 .........................................................................................................AMR INOX12810

 ....................................................................................................SOLAR TEAM12810

 ...................................................................................... OREXIANS SERVICES12810

 .............................................................................................STE: Val des roses12810

 ......................................................................................... FREEDOM BEAUTY12811

 ....................................................................................................REMITTANCE12811

 ...............................................................................................................FADLAS12811

 .......................................................................................................SOFA SHOP12812

 ......................................................................................................OFFICE WAY12812

 ........................... STE BOUCHERIE CHARCUTERIE LION D›OR SAR AU12812

12812بن نقرل طرنسفير................................................................................................. 

 .................................................................................... CALL AGENT TANGER12812

 .........................STE SECRET POOL –CAFE-CLUB-BILLARD-SNOOKER12811

 ......................................................................................................KAO TOURS12811

 ......................................................................................................KAO TOURS12811

 .................................................... ELEC MALAK NACIRI 12811  ول3ك مالك ناصري

ZALAGH TAFILAL12813 زالغ تاف3ال ت...................................................................... 

 ............................................................................................................ METABIT12813
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 ........................................................................................................RUISSI CAR12813

 ..............................................................................................AZZOUZ TRANS12813

12815نص نص............................................................................................................... 

12815جي إيس إي م3طال مارلك................................................................................... 

12815أل أش أنفيستيسم1............................................................................................. 

 ......................................................................... MP1F DE TRAVAUX DIVERS12816

 ................................................................................OYONESAHARA MEDIA12816

 ................................................................................OYONESAHARA MEDIA12816

 .................................................................................. TRAITEUR MARROUNI12816

 ....................................... SOCIETE PRINT HUB SARL AU 12816 شرك3 بر نت هب

 ................................................................................................ AOUDA TRANS12817

 ....................................................................... FREE LOGISTICS MOROCCO12817

 ..................................................................................................... ATG MAROC12817

 ......................................................................................BIJOUTERIE EL KENZ12818

 ..............................................Société marocaine de location immobilière12818

 .......................................................................................TADAR IMMOBILIER12818

 .................................................................................... SOCIETE MAYAMCOF12818

 .................................................................................................... STE PARADIV12819

 ...................................................................................STE ATLANTIS ARBRES12819

 ............................................................................................ EDIFICE DESIGNE12819

 ...................................................................................STE TRIPLEX TRAVAUX12819

 .........................................................................................................AMARISSA12830

 .............................................................................. STE BOUCHIDA SARL AU12830

 ............................................................................................ J&W REAL ESTATE12830

 .......................................................................................DHB IMMIGRATION12830

 .......................................................................................................... MIGAMEL12831

 .........................................................................................................TADLA NRJ12831

 ....................................................................................................AHBARI SARL12831

 ........................................................................................FIRST FAJR NEGOCE12831

 ....................................................................................................ALTAF SHOES12832

 ...................................................................................................... UIB MAROC12832

 ..................................................................................... SOCIETE AZIDR BOIS12832

 ..............................................................................................CFPM GUELMIM12832

 .................................................................................. Glossinov technologies12831

 ..............................................................STE MEZIGARD SERVICE SARL AU12831

 .................................................................................................. AKAM INVEST12833

 .................................................. PHARMACIE OULED YOUSSEF SARL AU12833

 ...................................................................................................... 12833شرك3 س1بر ز 

 ................................................................... GUANGYUAN CORPORATION12833

 ................................................................................................ STE BADEXCAR12835

 ................................................................................................ STE BADEXCAR12835

 ................................................................................................ STE BADEXCAR12835

 ................................................................................................ STE BADEXCAR12835

 ....................................................................................«FABA IMMOBILIERE»12835

 .................................................................................«DIAR LE BEAU TEMPS»12836

 ........................................................................ GR AM TRUCK TRANSPORT12836

 ......................................................................«SUCCESS-FUL TRANSPORT»12836

 ....................................................................................................GAMMAMEK12836

 ...................................................................................O’DASS GROUP AFRIK12837

 ..........................................................................................LIFE CAR PRESTIGE12837

 .........................................................................................................ROUB CAR12837

 ......................................................................... NEW AIR PARAPHARMACIE12838

 ......................................................................................... OZIPARK12838 )ألزيبارك)

 ................................................................... BNN INVEST12838 ) ب إن إن أنفيست)

 ...........................................................................................................TPG indus12839

 ................................................STE AGRICOLE OUAZZANI DAR DMANA12839

 .................................................................................................STE NX INVEST12839

 ........................................................................................ DELOITTE CONSEIL12839

 .............................................................................SEARCHAIR MARRAKESH12850

 ....................................................................... 2HTJ CONSULTING SARL AU12850

 ......................................................................................................... ............RH112850

 .....................................................SOCIETE CONFECTION ZALAGH SARL12850
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 .......................................................................................................ESTHECARE12851

 ...........................................................................................LIONCEAU TRANS12851

 ...................................................................................................... la palma fish12851

 .............SUD MARITIME CONSULTING SERVICES» « SMCS » S.A.R.L»12851

 .............................................................................................................C TRANS12852

12852س3ف3ل  نج3نين  ف و1نك  3در............................................................................ 

 ..................................................................................................GREENOUZAL12852

 .......................................................CAFE RESTAURANT GOLD PRESTIGIA12851

 ..............................................................PARAPHARMACIE LA REGIONALE12851

 ......................................................................................... HAMMAM AL AATI12853

 .................................................................................................. FEROTHERME12853

 .................................................................................. LOCATION BELLAKBIR12853

 .................................................................................................STE JADE LOCA12855

 .................................................................................. LOCATION BELLAKBIR12855

 .................................................................................. LOCATION BELLAKBIR12855

 .................................................................................. LOCATION BELLAKBIR12855

 .................................................. MANAGEMENT SOLUTIONS HOLDING12855

 ................................................................................................ STE S TRAV FEA12856

 ................................................................................................... STE M A T D C12856

 ................................................................................... STE ABDO INFO-TRAV12856

 ......................................... SOCIETE SPIDE LINE SERVICES MAGHRAOUI12856

 ................................................................................................GLOBAL PROM12857

12857تريت1ر بن عالل..................................................................................................... 

 ...............................................GROUPE SCOLAIRE PRIVE LA CITE VERTE 12857

 ................................................................................................................. TECBA12858

 ......................... STE BOUCHERIE CHARCUTERIE LION D›OR SARL AU12858

 ......................................................................RADIOLOGIE DAR BOUAZZA12858

 ..................................................................RESTAURANT GROSSO MODO12858

12859رياض لينز.............................................................................................................. 

 ......................................................................... BROTHERS INVEST GROUP12859

 ....................................................................................................PRO YARDIM12859

 ....................................................................................................PRO YARDIM12860

 ....................................................................................................PRO YARDIM12860

 ............................................................ NEW CONCEPT SOLUTIONS SARL12860

 .....................................................................................................GALERIE 22512860

 .................................................................................................... EXTRA TASTY12860

12861 ر كلين................................................................................................................... 

 ...................................................................................................MBM DESIGN12861

 ............................................................................. DUBAI DIGITAL FACTORY12861

 ..................................................................... HYDRO CONSTRUCT AFRICA12862

 ......................................................................................... AMADAL SERVICES12862

 .......................................................................................................... DIMACAZ12862

 ........................................................................GEBR HEINEMANN MAROC12861

 .........................................................................................ZAKINORD TRANS12861

 ................................................................................................................ERZAD12861

 ................................................................................IMMOBILIERE ALAURIN12861

 ................................................................................................. SORAYA›S CAR12863

 .....................................................................................................MOF ISKANE12863

 ..................................................................SOCIETE IMMOBILIERE CHERJA12863

 ............................................................................HAWASS INFORMATIQUE12865

 .............................................................................................................AIDOUD12865

 ....................................................................................................... BASH FERO12865

 ..................................................................................................... LOLA EVENT12866

 ...................................................................................................... ASFAR WAIL12866

 .......................................................................................................DIKA FOOD12866

..................................................................................................................  BITAN12866

 .......................................................................MIFTAH ALHAYAT HOLDING12867

 COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL AGRICOLE ET INDUSTRIEL

 ..............................................................................................COGEMAI12867

 ............................................................................................ ETANCHE KHELSI12867

 ..................................................................................... LIBRAIRIE AL BACHIR12868

 .......................................................................................................IRCONCEPT12868
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 .....................................................UNIVERS MANAGEMENT SOLUTIONS12868
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باو ريدة   رسم33  لرز ز ت   صادر  بإقل3م     الزم3  هذ    غرض، 
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11217لتنزع بم1جبه ملك33   قطع  ألرض33   الزم3  هذ    غرض....................... 

إعالن عن لضع لنشر مشرلع مرس1م يعلن أنه من  ملنفع3   عام3 تق1ي3 تزليد 

مدون3 سطات باملاء   شرلب  نطالقا من قناة   دلر ت -   د ر   ب3ضاء 
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 5693 عدد  باو ريدة   رسم33  ملشرلع  ملرس1م  ملنش1ر  تعدولي    ستدر ك 

بتاريخ 15 ديسمبر 2021، ل  ذي يعلن أنه من  ملنفع3   عام3 تق1ي3 

قناة   دلر ت من  باملاء   شرلب  نطالقا  سطات  مدون3   تزليد 

ملك33   قطع  ألرض33   الزم3  هذ   بم1جبه  لتنزع  -   د ر   ب3ضاء   

 ..... 11221  غرض، لح ك من أجل إ غاء   قطع   تي تم   تخلي عن نزع ملك3تها

3932 عدد  باو ريدة   رسم33  ملشرلع  ملرس1م  ملنش1ر  تعدولي    ستدر ك 
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عدد 9090 بتاريخ 19 ماي 2010 ل  ذي يعلن أنه من  ملنفع3   عام3 

تزليد مدونتي  بن أحمد ل  كارة باملاء   شرلب  نطالقا من سد ب1كرك1ر 

 )جماع3 عين   ضربان) لتنزع بم1جبه ملك33   قطع  ألرض33   الزم3

11211  هذ    غرض............................................................................................ 
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تق1ي3 تزليد مدون3 سطات باملاء   شرلب )جماع3 ألالد سع3د - إقل3م 

11213سطات) لتنزع بم1جبه ملك33   قطع  ألرض33   الزم3  هذ    غرض......... 
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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

ولتزم  ملعلن1ن في م3د ن  إلشهار   قان1ني إثبات ه1يتهم ل  سلطات  ملسندة إ يهم.
لال تتحمل  إلد رة أو3 مسؤل 33 ف3ما وتعلق بمضم1ن  إلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 ئتمان33 أسفار ك1نساي
شق3 رقم 3 جنان   نهض3 1   رباط

  هاتف : 0517.72.97.60
  هاتف   نقال : 0662.73.31.17

 MEDITERRANEAN
 MANAGEMENT

CONSULTING
SARL AU

رأسما ها : 20.000.00 درهم
 ملقر  إلجتماعي : 15 شارع  ألبطال 

شق3 رقم 3 أكد ل   رباط
حل   شرك3

إثر  نعقاد  و مع   عام  
في  ملقر  إلجتماعي   إلستثنائي 
 MEDITERRANEAN  شرك3 
 MANAGEMENT CONSULTING
 2022 ماي   10 و1م  في   SARL AU
قرر  ت1ص3ات  و مع  على  لبناء  
 PEDRO ANTONIO   س3د 
بطاق3  رقم   BASTIDA MENDEZ
مسير  بصفته   C010519J  إلقام3 
لشريك حل   شرك3 نظر   لصع1بات 

 ملا 33 :
 PEDRO ANTONIO قام   س3د 
بصفته   BASTIDA MENDEZ
بعرض   1ضع33  ملا 33   ملصفي 
ل وحساب33  لشرك3 لبتفسير   طريق3 

  تي أسفرت عن تس1ي3 حساباتها.
لأكد  و مع  ل فق  لبع  ملناقش3 
حل   شرك3    عام  إلستثنائي على  
لإعطاء إبر ء  لمصفي بإتمام  ملهم3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با رباط و1م 21 و1ن13 2022 

تحت رقم 5308.
 لب3ان

1 P

LA PAGE TECH

SARL

رأسمال   شرك3 : 100.000.00 

درهم

  عن1 ن : 59 شارع م1الي عبد 

  عزيز إقام3 م1الي عبد   عزيز رقم 

3   قن3طرة

تأسيس شرك3
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

لضع   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22

 ألسا�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

تحمل  وخصائص   تا 33 :

.LA PAGE TECH : التسمية

ب3ع  ملعد ت  لر ق3   :   هدف 

با تقس3ط لأن1 ع   تجارة.

59 شارع م1الي   :  ملقر  إلجتماعي 

عبد   عزيز إقام3 م1الي عبد   عزيز 

رقم 3   قن3طرة.

مدة   شرك3 : 99 سن3.

رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 

درهم   100.000.00   شرك3 في مبلغ 

قسم3 إجتماع33   1000 مقسم3 إلى 

من فئ3 100 درهم.

  تس3ير : ع3نت   س3دة  ب3د كنزة 

مسيرة  لشرك3 ملدة غير محدلدة.

فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 

وناور لتنتهي في  وخاتم من ديسمبر.

  تق33د با س ل   تجاري : ق3دت 

با س ل   تجاري  دى  ملحكم3 

رقم  تحت  با قن3طرة   إلبتد ئ33 

65801 بتاريخ 23 و1ن13 2022.

2 P

HIGH TECH HIRES 
شرك3 ح ت  ألسهم   بس3ط3

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : تجزئ3 
  1كا 3 1 بل1ك Eرقم527   طابق 

 أللل 70000   ع13ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ألسهم   بس3ط3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

32199
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   8
 ألسا�ضي  شرك3   ت1ص33   بس3ط3 

باملميز ت   تا 33 :
ح ت  ألسهم  شكال  شرك3 

  بيسط3.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 HIGH تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TECH HIRES
جم3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 
في  تساهم  ل ملنتجات   تي   مل1 د 
إنشاء    تط1ير   تجاري  لشرك3 
جم3ع  مل1 قع  لترليج  إستغالل 
 إل كرلن33 للسائل  إلشهار لق1 عد 

  ب3انات.
مشارك3   شرك3 بجم3ع   1سائل.
شركات  أل  جم3ع  ملقالالت  في 
على   ملنشأة أل   تي في ط1ر  إلنشاء 
إنشاء  طريق  عن  لجه  وخص1ص 
شركات جدودة،  ملساه3،   تضامن 
أل  وحق1ق  إسترد د  ألسهم  أل 
 إلجتماع33 أل  إلندماج أل   تحا ف 
تجم3ع  أل  في  ملشارك3  أل  إلرتباط 
 ملصاوح  إلقتصادو3 أل إد رة  إلوجار.
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  إلجتماعي 
Eرقم527   طابق  بل1ك   1   1كا 3 

 أللل 70000   ع13ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3.

 100.000  : مبلغ رأسمال   شرك3 

درهم مقسم كا تالي :

800 حص3    س3د محمد   عل1ي 

بق3م3 100 درهم  لحص3.

  س3دة فاطم3   زهر ء متقي 200 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د محمد   عل1ي عن1 نه رقم 

CORRINGWAY W5 1AD 66  ندن 

 ململك3  ملتحدة.

متقي  فاطم3   زهر ء    س3دة 

تجزئ3   ن1ر  حي   قدس  عن1 نها 

 39 شارع  إلمام أحمد بن حنبل رقم 

20610   د ر  ب3ضاء  س   برن1�ضي 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

:   س3دة  مسيري   شرك3  لم1 طن 

حي  عن1 نها  متقي  فاطم3   زهر ء 

شارع  إلمام  تجزئ3   ن1ر    قدس 

أحمد بن حنبل رقم 39 س   برن1�ضي 

20610   د ر  ب3ضاء  ملغرب.

  س3د محمد   عل1ي عن1 نه رقم 

CORRINGWAY W5 1AD 66  ندن 

 ململك3  ملتحدة.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  با ع13ن   إلبتد ئ33 

2022 تحت رقم 2022/1863.

3 P
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HATTANE TRAVEL
 SARL AU 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
 ح ت   شريك   1ح3د 

رأســمــا ــهــا :  100.000.00  درهم    
   مقرها  الجتماعي: عمارة 10 شق3 8 

زنق3 أحمد  1ك3لي حسان   رباط
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
فبر ور   17 ل ملس ل بتاريخ  با رباط  
     RE:0076242046 تحت رقم   2022
لضع   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3  تم 
مميز تها  محدلدة   مسؤل 33   ح ت 

كما ولي :
 HATTANE TRAVEL  :   تسم33 

   . SARL
  هدف :

-نقل  ملستخدمين.  
  -نقل  ملسافرين. 
 -  نقل   س3احي. 

- إلرسا 3ات.
جم3ع  ملعامالت  لعلى   عم1م 
،  ملتعلق3  ل  غير  ملباشرة   ملباشرة 

با شرك3 ل  تي تساهم في تنم3تها .
تع3ين  ملقر  تم   ملقر  إلجتماعي: 
 إلجتماعي في:  عمارة 10 شق3 8 زنق3 

أحمد  1ك3لي حسان   رباط.
ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
تحدود  تم  رأسمال   شرك3: 
مبلغ  في  رأسمال   شرك3 
 1000 إلى  مقسم3  100.000،درهم 
حص3   إجتماع33 ق3م3  وحص3 100 

درهم م1زع3 كما ولي : 
-  س3د أو1ب  1 3د حص3 1000 .
أو1ب  1 3د    شركاء:  س3د 

  شريك   1ح3د  لشرك3.
حددت  ملدة   زمن33   ملدة: 
من و1م  سن3 إبتد ء   99  لشرك3 في 

تس 3لها في   س ل   تجاري .
أو1ب  تع3ين   س3د  تم    تس3ير: 
 1 3د  ملسير   1ح3د   لشرك3 ملدة غير 

محدلدة.
تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 
  قان1ني  دى  ملحكم3   تجاري3  
بتاريخ   125705 رقم  تحت  با رباط 

22 و1ن202213.
 لب3ان ل  نشر

4 P

LUXAREL
SARL

تأسيس شرك3
15 شارع  ألبطال رقم 3 أكد ل 

  رباط
بم1جب   قان1ن  ألسا�ضي 
 ملصادق  عل3ه بتاريخ 2 و1ن13 2022 
عبد  خا دي  بين   سادة  ل مل1قع 
بدر  صاوح  لبين  و1نس  خا دي  هللا 
مصلح3   تس 3ل  ل ملس ل  دى 
شرك3 ح ت  ملدون3   رباط تم إنشاء 
 ملسؤل 33  ملحدلدة متعددة   شركاء 

بم1 صفات   تا 33 :
.LUXAREL SARL : 33تسم  

ح ت  شرك3   :  إلطار   قان1ني 
 ملسؤل 33  ملحدلدة متعددة   شركاء.

  هدف  إلجتماعي :
 أشغال   كهرباء   عام3 ل ملختلف3 
وتعلق  ما  كل  ل  طاق3  ملتجددة 

ببند  هدف  إلجتماعي.
 15 أب3م1  عند   :  ملقر  إلجتماعي 

شارع  ألبطال رقم 3 أكد ل   رباط.
رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 
م1زع3   100000.00 بمبلغ    شرك3 
 100 فئ3  من  حص3   10000 على 

درهم.
تقس3م رأسمال بين   شركاء :

رأسمال م1زع كما ولي :
أ ف  أربع1ن  هللا  عبد  خا دي 
تمثل 300 حص3 من فئ3 100 درهم.
خا دي و1نس ثالث1ن أ ف درهم 
تمثل 100 حص3 من فئ3 100درهم.

بن صاوح بدر ثالث1ن أ ف درهم 
تمثل 100 حص3 من فئ3 100 درهم.

 ملدة : حددت في 99 سن3.
  سن3  ملا 33 : تبدأ من فاتح وناور 

لتنتهي في 11 ديسمبر.
عهد   تسير  لس3د ن   :   تس3ير 

خا دي و1نس لبن صاوح بدر.
بت1ق3ع  تلتزم   شرك3    ت1ق3ع 
 ملسيرون   س3د ن خا دي و1نس لبن 

صاوح بدر.
تم   :  قد  تم  إلود ع   قان1ني 
 إلود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 
عدد  تحت  ملدون3   رباط    تجاري3 

2022 س ل  و1ن13   21 بتاريح   5382

تجاري عدد 161187.

 5 P

دو1 ن  ألستاحة ع1 طف   س1ني

م1ثق3 با د ر  ب3ضاء

FEED AND FOOD ADDITIFS
شرك3 مجه1 3  إلسم

لفاة مساهم
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
 2022 مارس   29 بتاريخ   إلستثنائي 
 FEED AND FOOD  شرك3  
مجه1 3  إلسم  شرك3   ADDITIFS
درهم،   20.000.000.00 رأسما ها 
باملحمدو3،  ح ت  ملقر  إلجتماعي 
 ،ERAC تجزئ3   ملنطق3   صناع33، 
با س ال تجاري  ل  نق3دة  رقم129 
باملحمدو3 تحت رقم   تحل3لي 1015، 
تم مالحظ3 لفاة   س3د محمد فؤ د 
شالني بنعبد هللا   ذي ترك  تحص3ل 
15 سهما تخصه خالل ح3اته لرثته 
)بعد   تنازل عن كس1ر  ألسهم) لهم:

  س3دة فائزة   زم1ري 3 أسهم.
بنعبد هللا    س3دة عزيزة شالني 

 8 أسهم.
بنعبد هللا شالني  أم3ن3     س3دة 

 8 أسهم.
بنعبد هللا  شالني  مام1ن    س3د 

15 أسهم.
بكتاب3   : تم  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى   ملحكم3  إلبتد ئ33 
باملحمدو3 بتاريح 23 ماي 2022 تحت 

رقم 968.
 لنشر ل إلود ع

6 P

دو1 ن  ألستاحة ع1 طف   س1ني

م1ثق3 با د ر  ب3ضاء

FEED AND FOOD ADDITIFS
شرك3 مجه1 3  إلسم

تف1يت أسهم
بدو1 ن  ت1ث3قي  عقد  بمقت�ضى 
م1ثق3  ع1 طف   س1ني   ألستاحة 
أبريل  ل12   7 بتاريخ  با د ر  ب3ضاء 
سهما   80.313 تف1يت  تم   ،2021
 FEED AND FOOD شرك3    في 
مجه1 3  إلسم  شرك3   ADDITIFS
درهم،   20.000.000.00 رأسما ها 
باملحمدو3،  ح ت  ملقر  إلجتماعي 
 ،ERAC تجزئ3   ملنطق3   صناع33، 
با س ل   تجاري  ل ملق3دة  رقم129 
تحت   رقم   تحل3لي  باملحمدو3 

1015، لح ك على   نح1   تالي :

من طرف :

 ZALAR   شرك3  مل ه1 3  إلسم 

HOLDING 80.178 سهم.

بنعبد هللا  شالني  أم3ن3     س3دة 

8 أسهم.

  س3دة فائزة   زم1ري 3 أسهم.

بنعبد هللا    س3دة عزيزة شالني 

 8 أسهم.

بنعبد هللا  شالني  مام1ن    س3د 

15 أسهم.

  س3د إدريس شالني بنعبد هللا 1 

سهم.

 فائدة :

 ALFA   شرك3  مل ه1 3  إلسم 

TANSIFT في حدلد 51.579 سهم.

حدلد  في  خيري  عالل    س3د 

26.815 سهم.

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

 2021 و1ن13   8 بتاريخ   إلستثنائي 

 FEED AND FOOD  شرك3 

ADDITIFS شرك3 مجه1 3  إلسم تم 

معاون3 ما ولي :

تف1يت 80.313 سهما.

إستقا 3  ملسيرون   تا 3ين :

  س3د إدريس شالني بنعبدهللا.

 ZALAR   شرك3  مل ه1 3  إلسم 

.HOLDING

بكتاب3   : تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى   ملحكم3  إلبتد ئ33 

باملحمدو3 بتاريح 7 و1ن13 2022 تحت 

رقم 1091.
 لنشر ل إلود ع

7 P

SOCIETE AOUINI

FRERE
SARL AU

تبعا  قر ر ت  و مع   عام  لشركاء 

2022  شرك3  مارس   11 بتاريخ 

AOUINI FRERE SARL AU عن1 نها 

أحفير  زنق3  قطاع  أل ف3    تجاري 

  ع3اودة سال.



12689 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

تقرر ما ولي :

تم1ين  وحفالت  نشاط  زيادة 

م1ض1ع  في  لتنظ3م  ملهرجانات 

  شرك3.

نقل   بضائع  نشاط  حذف 

ل  نقل  وحضري من   ضريب3  ملهن33 

 لشرك3 لتع1يضها باألنشط3   تا 33 

في   ضريب3  ملهن33.

لتنظ3م  تم1ين  وحفالت 

 ملهرجانات.

  تجارة في   تم1ين3ات.

  بناء ل ألشغال  ملختلف3.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

بسال  باملحكم3  إلبتد ئ33    ضبط 

عدد  تحت   2022 ماي   10 بتاريخ 

.18962

8 P

AFRI CONSULT

 NATUREPAK BEVERAGE

PACKAGING

AFRICA
SAS

شرك3  ألسهم  ملبسط3

رأسما ها : 10.000.000 درهم

مقر   شرك3 : صابين1 781،  ملنطق3 

  صناع3 با ن1 صر،   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب

  س ل   تجاري با د ر  ب3ضاء 

197017

ت.م  لمقال 3 000218333000097

إعالن قان1ني
مختلط  عام  جمع  بم1جب 

 NATUREPAK BEVERAGE  شرك3 

 ( )  شرك3   PACKAGING AFRICA

 ملنعقد في 29 مارس 2022 تم :

قر ر  مل1 فق3 عل تف1يتات جم3ع 

قبل  من  أسهم   شرك3  ملمس1ك3 

 EVERGREEN PACKAGING

ل  INTERNATIONAL LLC

NATUREPAK LIMITED  فائدة 

.ELOPAK UK LIMITED 3شرك

من  على  إلستقا 3   إلشهاد 

في   شرك3،  كمتصرفين  لكا تيهما 

تاريخ  من  إبتد ء  مفع1 ها  ليسري 

في   و مع   عام  ملختلط  ملؤرخ 

 29 مارس 2022،  لسادة كريسط1فر 

 CHRISTOPHER D. JONES د ج1ن

 KENNETH B. باوميي  ب  ك3نيث 

.BAYMIER

 WALEED باحمد ن  أحمد  ل 3د 

ل  ش3خ   AHMED BAHAMDAN

 SHEIKH حسين علي محمد   بنالي 

 HUSSEIN ALI-MOHAMMED

بح3ث أن هذ   ألخير   AL-BANAWI

كرئيس  لكا ته  من  كذ ك   ستقل 

من   لشرك3 ليسري مفع1 ها إبتد ء 

تاريخ  و مع   عام  ملختلط  ملؤرخ في 

29 مارس 2022.

م1رتن  فين  م.  تع3ين   س3د 

 M.FINN MORTEN ت1رجيزن 

TORJESEN  ملزد د في 10 وناور1961 

من جنس33  )  نرليج)،  بساندف13رد 

 ،1 إسبين1  كال  نرليج33   ساكن 

مدريد بإسبان3ا  ت1ريل1دلن،   28250

غير  ملدة  رئيس   شرك3  بصف3 

محدلدة مع مفع1ل إبتد ء من تاريخ 

في    و مع   عام  ملختلط  ملؤرخ 

29 مارس 2022.

تسم33   شرك3  تغ3ير  قر ر 

.ELOPAK MOROCCO 33بتسم

قر ر إ غاء  إلد رة.

على   ظام  ألسا�ضي   مل1 فق3 

 ملعاد تنق3حه لبا تالي تح3ينه.

إنجاز  إلود ع   قان1ني  هذه  ثم 

لب3انات   تح1يل  دى    عق1د 

في  با د ر  ب3ضاء   ملحكم3   تجاري3 

 822999 2022 تحت رقم  أبريل   29

في  لتعدول   س ل   تجاري  ملنجز 

نفس   13م.
عن إعالن 

 ملمثل   قان1ني

9 P

AFRI CONSULT

 ARCELORMITTAL INTERNATIONAL

AFRICA SA

شرك3 مساهم3
رأسما ها : 1.530.000 درهم

199، شارع   زرقط1ني زنق3 شا 3  ملكتب رقم 6 

20210   د ر  ب3ضاء
س.ت   د ر  ب3ضاء رقم 293361

إعالن قان1ني
بتاريخ جدد  إوجار  إلبر م   تبعا 

 23 وناور 2020 قام  و مع   عام غير 

و1ن202113   21 في    عادي  ملنعقد 

بقر ر نقل مقر   شرك3.

 13 ش1ر  بارك  كاز نيرش1ر  من 

رقم  إلى  با د ر  ب3ضاء   002 بالط1 

شا 3  زنق3  شارع   زرقط1ني   ،199

 ملكتب رقم 6، 20210   د ر  ب3ضاء.

لبا تالي تح3ين   نظام  ألسا�ضي.

تم إعادة تنق3ح   نظام  ألسا�ضي 

في نفس   13م.

هذه   عق1د  كل  تس 3ل  تم 

با د ر  ب3ضاء.

إودعها   قان1ني  إنجاز  تم 

باملحكم3   تجاري3  بكتاب   ضبط 

 2022 مارس   25 في  با د ر  ب3ضاء 

تم إنجاز تعدول   819131 تحت رقم 

  س ل   تجاري في نفس   13م.
عن إعالن 

 ملمثل   قان1ني

10 P

VILLAGE VINTAGE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

تأسيس شرك3
محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ثم   2022 أبريل   27 بتاريخ  با رباط 

إنشاء شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت  وخاص3ات   تا 33 :

.VILLAGE VINTAGE : إلسم 

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

مسؤل 33 محدلدة.

 مل1ض1ع  إلجتماعي :

ل إلستثمار  في   تس3ير  مقالل 

  تجاري.

مستهلك3  تاجر   سلع   غير 

 ملستعمل3.

و1م  من  إبتد ء  سن3   99  :  ملدة 
  تق33د في   س ل   تجاري.

 3 شارع  ألبطال شق3   15  :  ملقر 
أكد ل   رباط.

درهم   10.000.00  :   رأسمال 
مقسم3 إلى 100 حص3 من فئ3 100 

درهم  لحص3   1 حدة.
 50  وحصص :   س3دة كلير فيرور 

حص3.
 50 ن1 ل  آنيس3  ب1زيد    س3دة 

حص3.
فيرور  كلير  :   س3دة    تس3ير 
غير  ملدة  لح3دة  لشرك3  كمسيرة 

محدلدة.
  س ل   تجاري رقم 160995.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 
11 ديسمبر من كل سن3.

11 P

دو1 ن  ألستاحة زينب   ه1 دفي

ETUDE MAITRE ZAYNEB EL HOUADFI

م1ثق3

STE. T.A.K.A DEV
SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33 ملحدلدة
رأسما ها : 12.123.000.00 درهم
 ملقر  إلجتماعي :   رباط أكد ل 3 

زنق3 ل دي زيز شق3 7
  س ل   تجاري 135731

زيادة رأسمال   شرك3
ت1ث3قي  ل مع  محضر  بمقت�ضى 
 27 في    عام  إلستثنائي  ملؤرخ 
زينب  بمكتب  ألستاحة   2022 ماي 
قرر شركاء    ه1 دفي م1ثق3 با رباط، 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة    شرك3 
زيادة رأسمال   T.A.K.A DEV  ملساة 
إلى  درهم   100.000.00   شرك3 من 
12.123.000.00 درهم أصبح   ت1زيع 

 وحالي  لرأسمال كما ولي:
م1خ3  تازي  هللا  عبد    س3د 

3.031.100.00 دهم.
م1خ3  تازي    س3دأمين 

5.220.000.00 درهم.
م1خ3  تازي  كنزة    س3دة 

2.862.700.00 درهم.



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   12690

 : رأسمال   شرك3  مجم1ع 
12.123.000.00 درهم.

أصبح   ت1زيع  وحالي  لحصص 
 إلجتماع33 كما ولي :

م1خ3  تازي  هللا  عبد    س3د 
30.311 حص3 إجتماع33.

 52.200   س3د أمين تازي م1خ3 
حص3 إجتماع33.

 28.627   س3دة كنزة تازي م1خ3 
حص3 إجتماع33.

تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 
  قان1ني   دى  ملحكم3   تجاري3 

با رباط بتاريخ 21 ماي 2022 .
لهذ  بمثاب3 مقتطف لب3ان

12 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA
SARL AU

TEL : 06.45.10.74.36

HOME NIJARA-H SNC
 9 في  بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ 
شرك3  تأسيس  تم  بسال  و1ن20221 

تحمل  وخصائص   تا 33:
 HOME NIJARA-H   تسم33: 

.SNC
شرك3   :   صف3   قان1ن33 

  تضامن.
  هدف  إلجتماعي :

نجار.
أل  مقال 3  ألشغال  ملختلف3 

  بناء.
تاجر  آلآلت ل ملعد ت.

 آلآلت   كبيرة.
آالت صناع33 أل آالت  ملقالل.
رأس  ملال : 100.000 درهم.

 ملدة : 99 سن3 .
من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر.
:   ه3اسف3 دل ر   ملقر  إلجتماعي 

ألالد   ع3ا�ضي عامر سال.
 ملسير :   س3د سع3د باهي.

تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 
بسال  با س ل   تجاري     قان1ني 
2022 س ل تجاري  21 و1ن13  بتاريخ 

تحت رقم 19117.
13 P

DREAM TRANS ATLANTIC
SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
رأسمال   شرك3 : 100.000.00 

درهم

 ملقر  إلجتماعي : شق3 في   سفلي حي 

م1الي إسماع3ل قطاع 2 رقم 1199 

سال

  س ل   تجاري : 13059

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

بتاريخ 20 أبريل 2022 قرر ما ولي :

 مل1 فق3 على تقرير   تصف33.

منح إبر ء  لمصفي.

إغالق   تصف33.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 18798 رقم  تحت  بسال   إلبتد ئ33 

بتاريخ 28 أبريل 2022.

14 P

212CONTRACTORS
شرك3  ح ت مسؤل 33 محدلدة

 برأسمال قدره : 100.000 درهم

 ملقر  إلجتماعي: 12 مكرر زنق3  بنان 

  شق3 رقم 1 حي  ملح3ط   رباط

-تف1يت  وحصص-
محضر  و مع  في  جاء  ملا  تبعا 

  07 بتاريخ    عام  إلستثنائي  ملنعقد 

و1ن13 0222 تقرر ما ولي:

 100 بق3م3  حص3   500 تف1يت 

طرف  من  درهم  لحص3   1 حدة 

إلى   س3د    س3د  و ن13ي مرل ن   

عبد   كبير   ض1.

مرل ن  إستقا 3   س3د  و ن13ي 

من منصبه كمسير.

نب3ل   إلمضاء   فردي  لس3د 

  ض1 على جم3ع لثائق   شرك3.

لضع قان1ن أسا�ضي جدود مرفق 

بما سبق من   تعدوالت.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

با رباط بتاريخ 21  و1ن13 2022 تحت 
رقم125771.

ل هذ  بمثاب3 مقتطف لب3ان

15 P

ABOU ASSAL
 SARL 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
رأسما ها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي: 33 زنق3 أكلمان 
س3دي علي رقم 7   طابق  أللل 

  رباط
-حل   شرك3 –

محضر  و مع  في  جاء  ملا  تبعا 
باملقر    عام  إلستثنائي  ملنعقد 
 2022 ماي  فاتح  بتاريخ   إلجتماعي 

تقرر ما ولي:
حل   شرك3 إبتد ء من فاتح ماي 

.2022
إبرء   منح   س3د طارق  لبنيش1 
بد و3  تاريخ  من  تحفظ  لدلن  تاما 

نشاط   شرك3 حتى و1منا هذ .
با عن1 ن  مكان   تصف33  تع3ين 
  تالي : شارع  وحسن   ثاني رقم 326 

  عكاري   رباط.
تم  إلود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 
  تجاري3 با رباط  في 21 و1ن13 2022 

تحت رقم 125770.
 لهذ  بمثاب3 مقتــطف لبـــ3ان

16 P  

 PLADEC
SARL AU

س.ت   رباط 81697
حل شرك3

بقت�ضى عقد مؤرخ با رباط بتاريخ 
قرر  ملسير   1ح3د   2022 ماي   26
ل  تي   PLADEC  SARL AU  شرك3 
لمقرها  درهم   10000.00 رأسما ها 
مرس  وخير   1822 رقم   1 س3كت1ر 

صخير ت تمارة ما ولي :
حل  لشرك3.

تع3ين مصفي   شرك3 في شخص 
  س3د   غربي م1الي عبد هللا.

في  حل   شرك3  مقر  تحدود 
مرس  وخير   1822 رقم   1 س3كت1ر 

صخير ت تمارة.
:  لشرك3  تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3 با رباط بتاريخ 21  

و1ن13 2022 تحت رقم125735.
17 P

 SOCIETE DE FORMATION

 CONTINUE EN

  ODONTOLGIE
SARL AU 

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة بشريك لح3د

  رأسما ها : 20.000 درهم

س ل تجاري رقم 161237    رباط

 

في   مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

باملميز ت  لح3د  بشريك   ملحدلدة 

  تا 33:

 إلسم    قان1ني  لشرك3:     

 SOCIETE DE FORMATION

  CONTINUE EN ODONTOLGIE

  . SARL AU

  هـــــــــــدف  إلجــــــــــــتماعي:    

 إلستشار ت في   تدبير.
درهم   20.000  : رأسمال   شركـ3 

مقسم3 إلى 200 حص3 من فئ3 100  

  200 حنان  شك1رة  درهم  لس3دة 

حص3.

من  إبتد ء  سن3   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي أي من تاريخ لضع 

  س ل   تجاري.

وناور  فاتح  من   :   سن3  ملا 33 

ما  سن3  كل  من  ديسمبر   11 إلى  

تاريخ  من  تبتدئ  عد    سن3  ألللى 

  تس 3ل.
شق3    10 رقم   ملـــــــــــقر  إلجتماعي: 
أحمد  1ك3لي  م1الي  زنق3   8 رقم 

حسان   رباط. 

:   س3دة شك1رة حنان   ملسيرة  

رقم  بطاق3   تعريف   1طن33 

 .AB61688

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

و1ن202213 تحت   23 با رباط بتاريخ 
رقم 121810.

بمقت�ضى مقتطف لب3ان

 ملسيرة

18 P
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 AUDIOLINE
SARL

س ل تجاري رقم 130261 
  رباط

رأسما ها : 100.000 درهم   
حل مسبق  لشرك3

I -  -  قرر  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملنعقد بتاريخ 12 ماي 2022 ما ولي :

 - حل مسبق  لشرك3.
صابر  بخاري  تع3ين   س3د   -

مصفي  لشرك3.
II- تم  إلود ع   قان1ني  دى كتاب3 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
بتاريخ 23 و1ن202213 رقم 125815.
19 P

AZ BRICO
SARL AU

بمقت�ضى  و مع   عام  ملؤرخ 
قرر   شريك   2022 وناور   20 بتاريخ 
  1ح3د  شركAZ BRICO 3  ملس ل3 
باملحكم3   127281 رقم  تحت 
 إلبتد ئ33 بتمارة   تعدوالت   تا 33 :

:   س3د  إلدري�ضي  ب3ع  وحصص 
1000 حص3  لس3د  عبد   عالي وب3ع 

كريبي علي.
تع3ين  تم  جدود:  مسير  تع3ين 
كريبي  جدود  لشرك3   س3د  مسير 
تبعا  لح3د  لشرك3  كمسير  علي 
 قب1ل إستقا 3  ملسير  إلدري�ضي عبد 

  عالي.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتمارة  باملحكم3  إلبتد ئ33    ضبط 
رقم  تحت   2022 مارس   7 بتاريخ 

.127281
20 P

 SOCIETE ANNOUR
AMENAGEMENT ET T.D

S.A.R.L AU
شرك3 ح ت مسؤل 3ات محدلدة 

بشريك لح3د
 ANNOUR  :   لقب  إلجتماعي 
 AMENAGEMENT ET T.D S.A.R.L

.AU

عبد  وحف3ظ  :   س3د    شركاء 
.B121118 .شكير ب.ل

درهم.  100.000.00: رأس  ملال 
1000 حص3   :  وحصص  إلجتماع33 

 لس3د عبد  وحف3ظ شكير.
عبد  وحف3ظ  :   س3د   ملسير 

شكير.
 ملقر  إلجتماعي : قطاع 1 رقم 30 

مسيرة 2 تمارة.
ته3ئ3  بناء   :   هدف  إلجتماعي 
سباك3  كهرباء  جم3ع  إلنشاء ت 

نجارة دهانات ب3ع  1ز م مكتب33.
أعمال متن1ع3.

  س ل   تجاري : 116389.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
  ضبط باملحكم3  إلبتد ئ33 بتمارة .

 لب3ان

21 P

OCEAN TRIBE
Sarl

  تأسيس شرك3
و1م في  مؤرخ  عرفي   تبعا  عقد 
 19 ماي2022 ح3ث تم لضع ق1 نين 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة    شرك3 

لح ت  ملميز ت   تا 33:
تريب  شرك3  لسي13   :   تسم33 

)ش.م.م).            
ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

مسؤل 33 محدلدة.   
 مل1ض1ع   :حدد م1ض1ع   شرك3 

في ما ولي :        
-  مركز   رياضات   بحري3.

في  حدد   رأسمال    :   رأسمال 
100.000,00 كلها  إلكتتاب ل  دفع .

117 عمارة  رقم   :  ملقر  إلجتماعي 
 بن سينا   د خل3 أكادور .  

سن3 إبتد ء  حددت في99   :  ملدة 
من تاريخ تأسيس   شرك3.                     

تبتدئ من فاتح     :   سن3  ملا 33  
كل  من  ديسمبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3 .
ودور   شرك3   س3دة   :  إلد رة 
مل3ك3  ل  س3دة  ر ض33   فقير 

  شباني ملدة غير محدلدة.          

تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 
بكتاب3   ضبط  دى    قان1ني 
بتاريخ ألكادور    ملحكم3   تجاري3 

 22 و1ن202213    تحت رقم110195.      
22 P

SAMIR BAYYOU   

Comptable Agréé

SARL au

 PLATINUM ASSISTANCE ET
TRANSFERT

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
بشريك ل حد

بمقت�ضى   عقد   عرفي  ملؤرخ في 
لضع   قان1ن  تم  ديسمبر2021   6
ح ت  ملسؤل 33    تأسي�ضي  شرك3 
ح ت  ل حد  بشريك   ملحدلدة 

 وخصائص   تا 33 : 
 PLATINUM -  تسم33: 

.ASSISTANCE ET TRANSFERT
-   هدف:

 - لس3ط تح1يل  ألم1 ل .
- ملقر  إلجتماعي   : 12 زنق3  ألمير 

عبد   قادر م ج مكناس .
:  حددت مدة   شرك3 في  -  ملــدة 
و1م   تأسيس  من  إبتد ء  سن3   99
حا 3  وحل  ملسبق    نهائي بإستثناء 
أل   تمدود  ملنص1ص عل3ه في هذه 

  ق1 نين.
حدد  -  رأسمال  إلجتماعي: 
  رأسمال  إلجتماعي في: 100000,00 
حص3 من   1000 إلى  درهم مقسم3 

فئ3 100 درهم  لحص3   1 حدة.
ودور   شرك3   س3د   : -  إلد رة 
 وحمي�ضي شكيرمسير لح3د   لشرك3 

لشريك لح3د.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
وناور2022   11 بمكناس    تجاري3  

  س ل   تجاري رقم 55115.
23 P

STE SOTRATAM
بمقت�ضى قر ر  و مع   عام   غير 
 2022 و1ن13    7   عادي  ملنعقد و1م 
مقرها    SOTRATAM  شرك3  
 إلجتماعي محل رقم  38 تجزئ3  نادو3 

بنس1دة  فاس.

1) تف1يت 1000 حص3 من   س3د 

زناكي  إلى   س3د  إدريس    ط1يل 

 1000 مصطفى   ذي أصبح ومتلك 

حص3 قدرها 100.000.00 درهم.

رقم  من  2)تغ3ير  ملقر  إلجتماعي 

تجزئ3 رياض   طابق  أللل شق3   11

3 طريق صفرل   فاس إلى محل  رقم 

رقم 38 تجزئ3 نادو3 بنس1دة  فاس. 

1)تغ3ير غرض   شرك3 إلى :

 -    تصن3ع  ألحذو3 لمستلزماتها  .

-  تجارة  في  ألحذو3 ل و لد.

ل إلمضاء  لس3د:  3)   تس3ير 

زناكي مصطفى بعد إستقا 3   س3د 

  ط1يل إدريس.

تم  إلود ع   قان1ني  دى   (5

 ملحكم3   تجاري3 بفاس تحت رقم: 

تحت  و1ن202213   23 بتاريخ   1169

رقم   س ل   تجاري 58517.

24 P

STE WITRA

بمقت�ضى قر ر  و مع   عام   غير 

و1ن202213   13   عادي  ملنعقد و1م 

. WITRA 3شرك 

:   طابق   ر بع  مقرها  الجتماعي 

طريق  قاسم  س3دي  زنق3   8 شق3  

صفرل  فاس. 

)1 تف1يت 1000  حص3 من   س3د 

  ط1يل عبد  إلاله إلى   س3د معرلفي 

 1000 ومتلك  أصبح  حف3ظ   ذي 

حص3 قدرها  100000.00  درهم.     

ل إلمضاء  لس3د:  2)   تس3ير 

معرلفي حف3ظ بعد إستقا 3   س3د 

  ط1يل عبد  إلاله.

تم  إلود ع   قان1ني  دى   (1

 ملحكم3   تجاري3 بفاس تحت رقم: 

تحت  و1ن202213    20 بتاريخ   1237

رقم   س ل   تجاري 38621.

25 P
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STE ABDBEN SERVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

بمساهم ل حد 

رأسما ها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : أمل 2، عمارة 6، 

محل رقم 2، شارع محمد  وخامس 

تامسنا

تأسيس شرك3
 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شرك3  تأسيس  تم   ،2022 و1ن13 

تحمل  ح ت مسؤل 33 محدلدة   تي 

 وخصائص   تا 33 :

.ABDBEN SEVICES : 33تسم  

تح1يل   :   هدف  الجتماعي 

 اللم1 ل.

 ملقر  الجتماعي : أمل 2، عمارة 6، 

شارع محمد  وخامس   ،2 محل رقم 

تامسنا.

رأسمال : 100.000 درهم مقسم3  

حص3  جتماع33 من فئ3   1000  لى 

100 درهم  لحص3   1 حدة.

  شركاء :   3اس بن برك3 مساهما 

لح3د .

: تسير   شرك3 من طرف    تس3ير 

  س3د   3اس بن برك3.

 ملدة : 99 سن3.

كتاب3  تم  الود ع   قان1ني  دى 

  ضبط   دى  ملحكم3  البتد ئ33 

بتمارة بتاريخ 21 و1ن13 2022.

  س ل   تجاري رقم : 116651.

26 P

 STE ASSISTANCE

MEDICALE DES CEDRES
SARL AU

ت1س3ع   نشاط  الجتماعي  لشرك3
إتخذته  إثر   قر ر   ذي  على 

  شريك3   1ح3دة  لشرك3 أعاله تما 

ما ولي :

ت1سع3   نشاط  الجتماعي 

 يشمل ما ولي :

تاجر وق1م باالستير د ل  تصدور.

تم  الود ع   قان1ني  دى مصلح3 

  س ل   تجاري باملحكم3  البتد ئ33 

 2022/261 رقم  تحت  بخن3فرة 

2022،   س ل  و1ن13   21 بتاريخ 

  تجاري رقم 3177.

27 P

STE MESBATCON
SARL

 SIEGE : BD MED AMRAOUI

 N°48 BUREAU N°3 RESIDENCE

NEZAR KENITRA

GSM : 06.72.34.87.29

تأسيس شرك3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم  عد د   قان1ن   2017 و1ن13   10

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33 :

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

 MESBATCON SARL   1ح3د   

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

غرض  تسم3تها  بمختصر   القتضاء 

  شرك3 باوجاز منعش عقاري لجم3ع 

أشغال   بناء.

38 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

محمد   عمر لي مكتب رقم 1، إقام3 

نيز ز 13000   قن3طرة.

أجلها  من  تاسست   ملدة    تي 

  شرك3 99 سن3.

 100.000  : مبلغ رأسمال   شرك3 

كا تالي   س3د  حمد  مقسم  درهم 

 100 بق3م3  حص3   1000 شندلر 

درهم  لحص3.

ل  عائل33    سماء   شخص33 

لم1 طن   شركاء   س3د  لصفات 

تجزئ3   82 أحمد شندلر عن1 نه ب 

 13000 بير   ر مي   شرق33   ملنزه 

  قن3طرة  ملغرب.

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 13 و1ن13 

2017، تحت رقم 1571.

28 P

 ELGHARB SPOT
 ORGANISATION

SARLAU
  رأسمال : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي:  أمل 5  ملسيرة رقم 
669   طابق  أللل ح ي م،   رباط

في  مؤرخ  ت1ث3قي  عقد  بمقت�ضى 
قد    ،2022 ماي   26   رباط بتاريخ   
ح ت  ملسؤل 33  شرك3  تأسيس  تم 
 ملحدلدة بشريك لح3د ، لخصائصها 

على   نح1   تالي :
:   غرب    تسم33  الجتماع33 
سب1ط  لرجانيز س13   ش م م ش ل  

تاجر،   :   هدف  الجتماعي 
ل ملؤتمر ت  ملهن33  منظم3  ملعارض 

ل الستير د ل  تصدور.
 100.000: رأسمال   شركـ3   
1000 حص3 من  إلى  درهم مقسم3   

فئ3 100 درهم  لحص3   1 حدة. 
  س3د أسام3   غرب 1000 حص3.

من  سن3  بتد ء   99  ملدة :  
  تأسيس   نهائي أي من تاريخ لضع 

  س ل   تجاري.
إلى  وناور  فاتح  من    سن3  ملا 33: 
11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.
 669 رقم  5  ملسيرة  أمل   ملقر: 

  طابق  أللل ح ي م،   رباط
  ملسيرلن:   س3د أسام3   غرب 
1000 حص3 حامل   بطاق3   1طن33 

.A310598 رقم
رقم   تق33د با س ل   تجاري: تم 
 إلود ع   قان1ني  دى كتاب3   ضبط 
باملحكم3   تجاري3 با رباط. تحت رقم 

R.C   161151   رباط.    
29 P

 STE AUTO ECOLE
 ESSANNAK

SARL AU
تأسيس شرك3

 AUTO ECOLE  :  سم   شرك3 
.ESSANNAK SARL AU

  هدف  الجتماعي : س3ارة   تعل3م.

مدرس3 تعل3م   س3اق3.

تجزئ3   31 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

ص1مع3 حسان تمارة.

رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 

فئ3  من  حص3   1000 مقسم3  لى 

درهم  لحص3   1 حدة  لس3د   100

مر د   صناك.

  تس3ير : مر د   صناك.

 : با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.116659

30 P

STE COLD PLUS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

بشريك لح3د

تأسيس شرك3
بمقت�ضى عقد عرفي بسال بتاريخ 

لضع   قان1ن  تم   ،2020 ن1نبر   16

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت  لح3د  بشريك   ملحدلدة 

 وخصائص   تا 33 :

 COLD  :   تسم33  الجتماع33 

.PLUS

  هدف  الجتماعي : مست1دع بارد.

س3دي  زنق3   :  ملقر  الجتماعي 

 5 رقم  شق3   ،7 عمارة  بلعباس، 

تابريكت سال.

 ملدة  الجتماع33 : 99 سن3.

حدد   :   رأسمال  الجتماعي 

 100.000 مبلغ  في  رأسمال   شرك3 

درهم م1زع على 1000 حص3 من فئ3 

100 درهم  لحص3 لزعت كما ولي : 

 .. عبد   كريم    س3د  زملاض 

1000 حص3.

  تس3ير : تم تع3ين   س3د  زملاض 

عبد   كريم، كمسير  لشرك3 ملدة غير 

محدلدة.

تم   تس 3ل في   س ل   تجاري 

باملحكم3  كتاب3   ضبط   دى 

 البتد ئ33 بسال تحت رقم 16111.

31 P
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 STE BARA.B IMPORT

EXPORT
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : MAGASIN N°44

 CENTRE COMMERCIAL

 EZZAOUIA RUE AL HIND

KEBIBAT RABAT

RC N° : 160737

TP N° : 26304895

IF N° : 52489641

ICE N° : 003080535000048

تأسيس شرك3
بمقت�ضى عقد عرفي حرر با رباط، 

و1م 16 ماي 2022، تم لضع   نظام 

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

محدلدة بشريك لح3د ح ت  ملميز ت 

 ملبن33 ف3ما ولي :

 BARA.B IMPORT  :   تسم33 

.EXPORT

شرك3   :   شكل   قان1ني  لشرك3 

بشريك  محدلدة  مسؤل 33  ح ت 

لح3د.

في  حدد   : رأسمال   شرك3 

مقسم3  لى  نقد   درهم،   100.000

درهم   100 بمبلغ  حص3،   1000

ملك33  في  كلها   لحص3   1 حدة، 

  س3د بار  محمد.

:  ملحل   تجاري   ملقر  الجتماعي 

33  ملركز   تجاري   ز لي3 زنق3  رقم 

  هند  قبيبات   رباط.

:   تصدور    نشاط   تجاري 

ل الستير د.

 ملسير :   س3د بار  محمد ملدة غير 

محددة.

تم  الود ع   قان1ني  دى مصلح3 

باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 

بتاريخ   125198 تحت رقم  با رباط، 

2 و1ن13 2022.
با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

با رباط : 160717.

32 P

 STE MAFAF
SARL

 78H ملقر : تجزئ3   يسرى ل  زرقاء 

شق3 رقم 1 طريق  ملهدو3 سال

باو ريدة  لقع  خطأ   ستدر ك 

  رسم33.

رقم 5721 بتاريخ 22 و1ن13 2022.

 500 محمد  وح3اني   : من  بدال 

حص3....

وقرأ : محمد  وخ1 ... 500 حص3.

)  باقي بدلن تغ3ير).

33 P

FATIMA EL BAZ CHERKAB

 EXPERT INTERPRETE TRADUCTRICE

ASSERMENTEE

ET LES CONSULATS

STE IMMOBILIERE ZAHIA
SARL

شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

رأسما ها : 200.000 درهم

مقرها  الجتماعي : طريق  و دودة 

رقم 101   شق3 رقم 551 

  د ر  ب3ضاء

  س ل   تجاري رقم : 97191 

  د ر  ب3ضاء

تف1يت حصص تابع3  لشرك3 
عق1د عرف33 منفصل3   5 تبعا ل 

قام   س3د   ،2022 12  بريل  بتاريخ 

 MOHAMED محمد   سقاط 

واسين   سقاط  ل  س3د   SEKKAT

عمر  ل  س3د   ،YASSINE SEKKAT

  سقاط  OMAR SEKKAT ل  س3دة 

 MERIEM SEKKAT مريم   سقاط 

 KHADIJA ل  س3دة خدوج3 قدوري 

 600 مجم1ع  بتف1يت   ،  KADIRI

حص3 تابع3  لشرك3،   تي وملك1نها في 

رأسمال   شرك3  فائدة   س3د خا د 

 ،KHALID BENKIRANE بنكير ن 

شريك .

غير   عادي  قام  و مع   عام 

بتاريخ 12  بريل 2022 بما ولي :

 الشهاد بتف1يت 600 حص3 تابع3 
 لشرك3 بين   شركاء.

من  ل7   6 با تالي تعدول   بندون 
  نظام  ألسا�ضي.

تزك33   س3د خا د بنكير ن بصف3 
مسير لح3د  لشرك3.

تم  نجاز  الود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3  بكتاب3   ضبط 
 ،2022 و1ن13   2 في  با د ر  ب3ضاء، 

تحت رقم 826130.
عن م1جز لب3ان

 ملسير

   س3دج خا د بن كير ن

34 P

 STE SIGMA CERAME
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
ح ت شريك لح3د

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم  ضاف3   ،2022 و1ن13   20
 SIGMA خصائص  لشرك3  بعض 

CERAME كاالتي :
ت1س3ع   نشاط   تجاري  لشرك3 
باضاف3 نشاط نقل   بضائع ل  سلع.
من   قان1ن   1 تعدول   فصل 

 ألسا�ضي.
تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي.

بمكتب   تم  الود ع   قان1ني 
  س ل   تجاري  لمحكم3  البتد ئ33 
بسال بتاريخ 27 و1ن13 2022، ، تحت 

رقم 19150.
35 P

 SAHARA MARBRE
 SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
بشريك لح3د

رأسما ها : 20.000.000 درهم
مقرها  الجتماعي : تجزئ3 رقم 1 حي 

  صناعي   تقدم   رباط
بمقت�ضى عقد عرفي  ل مع   عام 
و1ن13   9 بتاريخ  في   رباط  مؤرخ 
2022، مس ل تحت تاريخ 11 و1ن13 

2022 قرر ما ولي :

تغ3ير مسير  لشرك3 :

زينب  بالل  تع3نن   س3دة  تم 
كمسيرة  لشرك3.

كتاب3  تم  الود ع   قان1ني  دى 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   23 بتاريخ 

.125826
36 P

 STE HSB TRAVAUX
SARL

 ،2022 و1ن13   15 بتاريخ  تم 
 جتماع عام  ستثنائي حدد بم1جبه 

  نقاط  الت33 :
في  درهم   600.000 زيادة  تمت 
رأسمال  رأسمال   شرك3  3صبح 
ع1ضا  درهم   1.200.000   شرك3 
600.000 درهم، لقد تمت هذه  عن 
بق3م3  حص3   6000 بخلق    زيادة 
ب1 سط3  حص3  درهم  كل   100
 وحساب  و اري  3صبح   تقس3م 
 و دود  لحصص على   شكل   تالي :

 6000   س3د  بر ه3م  وحد ني 
حص3.

 6000 محمد  وحد ني    س3د 
حص3.

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.
بتاريخ  تم  الود ع   قان1ني 
2022  دى  ملحكم3  و1ن13   23  
رقم  تحت  بمر كش،    تجاري3 

.117180
37 P

 STE BUILDING SUCCESS
TRAVAUX

 SARL 
تم بتاريخ 9 و1ن13 2022،   جتماع 
عام  ستثنائي حدد بم1جبه   نقاط 

 آلت33:
عن  وحل  ملسبق   تم  إلعالن 
 BUILDING شرك3   نشاط 

. SUCCESS TRAVAUX SARL
و1م   تم  إلود ع   قان1ني 
2022،  دى  ملحكم3  و1ن13   23

  تجاري3 بمر كش تحت رقم 117181 

38 P
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 STE  ANOCTIS
SARL 

capital :  10.000 Dhs 
 Siège : 1 RUE BOUKHARI,

 RESIDENCE BADAOUI, APPT
N°2, OUJDA

IF N° : 10895160
RC N° : 19595

تعدول
تغ3ير  ملقر  الجتماعي  لشرك3 مع 

تف1يت حصص  جتماع33
بمقت�ضى قر ر  و مع   عام   غير 
  عادي  ملنعقد بتاريخ 27/03/2022 
شركاء  قرر  ب1جدة،  بمقر  لشرك3 
شركANOCTIS  » SARL » 3  ما ولي :

تغ3ير  ملقر  الجتماعي  لشرك3 :
من   عن1 ن   كائن ب1جدة 1 زنق3 
إلى   2 بدلي   شق3  إقام3  ب1خاري 
  عن1 ن   كائن ب1جدة زنق3  بن رشد 

عمارة   برك3   شق3 11   طابق 6.
  تف1يت   نهائي  لحصص 
 الجتماع33    تي وملكها  لس3د ز لي 
محمد ل ملتمثل3 في خمس3 عشر )15) 

حص3 :
إز ب3ل  بف3نينجر   لس3دة 
 PFENNINGER ISABELLE 

15 حص3  جتماع33.
7 من   قان1ني  ل   6-3 تغ3ير  مل1 د 

 ألسا�ضي  لشرك3.
تحدوث   قان1ن  ألسا�ضي 

 لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني  لشركــــ3 
 : بتاريــــخ  ب1جدة  باملحكم3   تجاري3 

22 و1ن13 2022، تحت رقــــم : 919.
39 P

 SPOTIMMOBILIER
ش.م.م ح ت   شريك   1ح3د
  رأسمال : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي:   د ر   ب3ضاء، 
شارع محمد بن عبد هللا  ملح3ط س 
1 ب 1،   طابق  ألر�ضي، عمارة 6 

مرينا. 
متمثل  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ قر ر   شريك   1ح3د   في 
تم بدو1 ن  ألستاح  ،2022 ماي   03  

بمر كش،  م1ثق  أيعق1ب،  علي 
 ،2022 ماي   05 مس ل بمر كش في 
قرر   شريك   1ح3د   س3د 
عماد   عت3قي   كن1ني  محمد 
  «S P O T I M M O B I L I E R  شرك3«
ش.م.م ح ت   شريك   1ح3د بتغ3ير 

نشاط   شرك3 :
من منعش عقاري إلى  شر ء لكر ء.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ با د ر   ب3ضاء،     تجاري3 

 22 و1ن13 2022 تحت رقم 828576. 
40 P

STE MY CANDY
SARL AU

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
رأسما ها : 1.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  ملركز   تجاري 
م3كا م1ل كم 3.2 شارع  المام ما ك 

طريق زعير   س1ي�ضي   رباط
تس 3ل فرع جدود   كائن باملركز 
 ARRIBAT CENTER MY تجاري  
 MY 3في   س ل   تجاري  شرك

CANDY SARL AU
بتاريخ مؤرخ  قر ر   بمقت�ضى 
 19  بريل 2022، لضعت نسخ3 منه 
باملحكم3   تجاري3  بكتاب3   ضبط 
 ،2022 و1ن13   21 بتاريخ  با رباط 
قرر   شريك   125737 رقم  تحت 
أعاله،    1ح3د  لشرك3  ملذك1رة 
لمقرها  درهم   1.000.000 رأسما ها 
 الجتماعي  ملركز   تجاري م3كا م1ل 
طريق  ما ك  شارع  المام   3.2 كم 
تس 3ل  زعير   س1ي�ضي   رباط، 
باملركز   تجاري جدود   كائن   فرع 

محمد  شارع   ،LABEL'GALLERY
في    سادس   س1ي�ضي   رباط، 
 MY   س ل   تجاري  شرك3 

.CANDY SARL AU
ودور   فرع  ملسير ن معا  لشرك3، 
ل  س3د  زرلق  خدوج3    س3دة 
مصطفى بن بشير حساني  فترة غير 

محددة.
بمثاب3 مقتطف لب3ان

ف3دكس

41 P

 ADH ALTERNATIVE

SOLUTIONS
SARL

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 8 PLACE

 SEFROU IMMEUBLE MEHDI

APPT N°2 HASSAN RABAT

تف1يت حصص ل ستقا 3 مسير
ملحضر  و مع33   عام3  لفقا 

  غير   عادو3 بتاريخ 10 و1ن13 2022، 

نقل  على  لي1 فق  وقر  الجتماع 

 وحصص   تي وملكها   س3د محمد 

 ADH ALTERNATIVE 3حرقي في شرك

SOLUTIONS SARL،  صاوح   س3د 

ل  س3دة  وناس  و1سف   دحالي 

 عمار.

هذه  وحصص  تف1يت  إثر  لعلى 

من   نظام  ألسا�ضي  ل7   6 غير   بند 

مقسم  رأسمال   شرك3  لأصبح 

كا تالي :

 50  ..... و1سف   دحالي    س3د 

حص3

 50  .....   س3دة  وناس  عمار 

حص3.

 مل م1ع  .... 100حص3.

من فئ3 100 درهم  لحص3 تشكل 

100 % من رأسمال   شرك3.

قب1ل  ستقا 3  وقرر  الجتماع 

في  محمد  وحرقي،  وحاضر    س3د 

حمته  ل بر ء  مهامه،  من   الجتماع 

دلن تحفظات  بتد ء من هذ    13م، 

إوناس  عمار  با س3دة  لبحتفظ 

كمسير ن  و1سف   دحالي  ل  س3د 

ملدة محدلدة.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 
رقم   س ل   تجاري   ،125753

.138087
 لخالص3 ل  ب3ان

ف3دكس

42 P

 ئتمان33  كافيسك

مقر : رياض  لالد مطاع قطاع 2   رقم 18 

تمارة

STE HEALTHMETAMED
SARL AU

تأسيس شرك3
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تحرير   قان1ن   ،2022 2   بريل    

 ألسا�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33  

مميز تها كما ولي :

 السم  :

.STE HEALTHMETAMED SARL AU

  هدف  الجتماعي : ص3د 33.

 ملقر  الجتماعي : تجزئ3   فتح رقم 

966   صخير ت.

درهم   100.000   :   رأسمال 

فئ3  من  حص3   1000 مقسم3  لى 

100 درهم م1زع3 كما ولي :

 1000  .... لصال  أماني    س3دة 

حص3.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

إنشائها.

من  تس3ير   شرك3   :   تس3ير 

طرف   س3دة لصال أماني ملدة غير 

محدلدة.

تبتدأ من فاتح   :   سن3    تجاري3 

وناور  لى 11 ديسمبر.

كتاب3  تم  الود ع   قان1ني  دى 

  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 بتمارة في 

تحت رقم   س ل   ،2022 و1ن13   22

  تجاري 116611.
قصد   نشر ل إلعالن

43 P

STE CAFE TASSNIM
 SIEGE : N°113 HAY ALIMARAT

SKHIRAT TEMARA

تعدوالت
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

بتاريخ  تمارة  في  غير   عادي  ملنعقد 

 CAFE 2022  شرك3  و1ن13   13

ح ت  ملسؤل 33  شرك3   ،TASSNIM
 ملحدلدة، رأسما ها 100.000 درهم، 

تقرر  :
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جم3ع  وحصص  تف1يت 
من  كل  وملكها   الجتماع33   ذي 
لمضم1ن  خا د  مضم1ن    س3د ن 
ب1شع3ب  صاوح   س3د   دغمي 
حص3   1000 أي ما مجم1عه  أنس، 

بثمن 100 درهم  لحص3   1ح3دة.
تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 
 لى شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

بشريك لح3د.
نقل  ملقر  الجتماعي  لشرك3.

مجم1ع3   زيت1ن،   12 رقم   : من 
  تقدم   رباط.

حي  المار ت،   111 رقم   :  لى 
  صخير ت تمارة.

خا د،  مضم1ن   ستقا 3   س3د 
رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 

A771500 من تس3ير   شرك3.
أنس،  تع3ين   س3د   دغمي 
رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 

AE105081  مسير جدود  لشرك3.
تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.125768
44 P

STE EGO PRINT
SARL AU

  س ل   تجاري رقم : 161269
تأسيس شرك3

با رباط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع  تم   ،2022 ماي   26 تاريخ  في 
محدلدة    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 
لح ت  ل حد  ملؤسس  مسؤل 33 

 مل1 صفات   تا 33 :
 STE EGO PRINT  :   تسم33 

.SARL AU
 ملقر  الجتماعي : عمارة 10، شق3 
زنق3 م1الي  حمد  1ك3لي   ،28 رقم 

  رباط.
  رأسمال : حدد رأسمال 10.000 

درهم.
في  مطبع3،   تجارة   :   غرض 

  ل1 زم  ملكتب33 ل ملعل1مات33.

 ملدة : 99 سن3.

 ملسير :   س3د باحر أشرف.

با س ل  تم  الود ع   قان1ني 

  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 

با رباط، تحت رقم 125851.

45 P

 STE AFRICAIN COMPANY

 FOR TRADE AND

ADMINISTRATION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

بشريك لح3د 

رأسما ها : 100.000 درهم

 OP B21 مقرها  الجتماعي : متجر

باب   نخ3ل   عزلزي3 مر كش

  س ل   تجاري رقم : 126551

تم  قد  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تحمل  وخصائص  شرك3  تأسيس 

  تا 33 :

 AFRICAIN  :   تسم33 

 COMPANY FOR TRADE AND

.ADMINISTRATION

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

مسؤل 33 محدلدة بشريك لح3د.

:  ستير د    هدف  الجتماعي 

ل مل1 د  لتصدور  ملالبس،  الحذو3 

  غذ ئ33.

رأسمال : 100.000 درهم.

من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

من فاتح وناور  لى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ماعد    سن3 

 الللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.

 ،OPB21 متجر   :  ملقر  الجتماعي 

باب   نخ3ل   عزلزي3 مر كش.

  تس3ير :   س3د  سماع3ل قرطبي 

EE328952 ، ملدة غير محددة.

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

و1ن13   17 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022، تحت   رقم 116907.
عن   نسخ3 ل  نص

46 P

STE SERVIDOR MAROC
SARL AU

عام  ستثنائي  جمع  بمقت�ضى 
 ،2022 و1ن13   27 في   رباط   حرر 
 SERVIDOR قرر   شريك   شرك3 
ح ت   شريك  ش.م.م   ،  MAROC

لح3د ما ولي :
 ستقا 3   س3د جالل ر فعي من 

منصبه كمسير  لشرك3.
خا د  مزيكيرة  تع3ين   س3د 
  A793738  وحامل  بطاق3   تعريف 

كمسير لح3د  لشرك3.
من   قان1ن   11 تعدول  ملادة 

 ألسا�ضي  لشرك3.
بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني 
  ضبط باملحكم3   تجاري3 با رباط، 
و1ن13   27 في   125882 رقم  تحت 

.2022
47 P

 STE MAXI HOUSE
SARL

مقرها  الجتماعي : 13 زنق3 طنج3 
مكتب رقم 3 تازة

 رتفاع رأسمال   شرك3
 ستقا 3  ملسير 

تع3ين مسير جدود  لشرك3
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
 18 في   الستثنائي  لشرك3  ملنعقد 

ماي 2022، تم  التفاق على ما ولي :
من  رأسمال   شرك3  زيادة 
 3.000.000 درهم  لى   1.000.000
طريق  وحساب  و اري  عن  درهم 

 لشركاء.
رأسمال  في  هذه   زيادة  مقابل 
ت1زيع  وحصص  تم    شرك3، 

 الجتماع33  و دودة كما ولي :
11.250 حص3  جتماع33 جدودة 
 لس3د رش3د دواني، بق3م3 100 درهم 

 كل ل حدة.
11.250 حص3  جتماع33 جدودة 
 100 بق3م3  ب1غر رة،  محمد   لس3د 

درهم  كل ل حدة.
جدودة  حص3  جتماع33   7500
 100 بق3م3   لس3د إدريس ب1غر رة، 

درهم  كل ل حدة.

ب1غر رة   ستقا 3  ملسير   س3د 
إدريس.

تع3ين   س3د محمد ب1غر رة مسير 
 لشرك3.

بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني 
بتازة  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
و1ن13   13 بتاريخ   269 رقم  تحت 

.2022
 لخالص3 ل الشارة

48 P

STE TACA EES
 SARL

من  و مع  بمقت�ضى عقد عرفي  
با رباط  مس ل  عادي  غير    عام 
قرر شركاء   ،2022 أبريل   25 بتاريخ 
شركTACA EES SARL 3 ، شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ما ولي :
تغ3ير  ملقر  الجتماعي  لشرك3، من 
 ،1 قطاع  رياض لالد مطاع،  تجزئ3 
3 زنق3 جبل تازكا  288 تمارة  لى  رقم 

رقم 6  كد ل   رباط.
تعدول   قان1ن  ألسا�ضي.

مكتب  في  تم  الود ع   قان1ني 
با رباط  محكم3   تجاري3  تس 3ل 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   22 بتاريخ 

.125779
49 P

شركة امت بحراوي 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

مقرها  الجتماعي : كر ج حي   رياض 
2 رقم 317 س3دي عالل   بحر لي

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
 2022 و1ن13    2   غير   عادي بتاريخ 

تم  قر ر ما ولي :
من  حص3  جتماع33   500 ب3ع 
طرف   س3د وحسن  شبارة  لى ج1 د 
وحسن  ل ستقا 3   س3د  قرم1ع 
 شبارة من مهامه في   تس3ير لتع3ين 
  س3د  ملصطفى قرم1ع مسير  لح3د   

 شرك3  مت بحر لي.
تغ3ير  ملقر  الجتماعي  شرك3 
 مت بحر لي من رقم 95 حي   ناصر 
س3دي عالل   بحر لي  لى كر ج حي 
عالل  س3دي   317 رقم   2   رياض 

  بحر لي.
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تم  الود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 
بتاريخ باوخميسات    البتد ئ33 

 23 و1ن13 2022، تحت رقم 315.
50 P

AUDIT COUD MAROC

 ATLANTIC SEWING
THREAD INDUSTRY

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسمال : 600.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 30-19 تجزئ3 
بانام الكر س13ز، س3دي   برن1�ضي، 

  حي   صناعي   د ر  ب3ضاء
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
با رباط، بتاريخ 19 و1 13 2021، فان 
 ATLANTIC SEWING شركاء شرك3 
برأسمال   ،THREAD INDUSTRY
600.000 درهم،  لمكتبها  ملس ل في 
 LOTISSEMENT BANAM  30-19
LA GRACIEUSE، س3دي   برن1�ضي، 

قررت   شرك3 ما ولي :
 1/3 من  أكثر  بخسارة   العتر ف 

رأسمال   شرك3.
قر ر بعدم تصف33   شرك3 مبكر .

النجاز    صالح3ات  ملمن1ح3 
 الجر ء ت   قان1ن33.

تم  الود ع   قان1ني  دى 
باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 
و1ن13   21 بتاريخ  با د ر  ب3ضاء 

2022، تحت رقم 828906.
51 P

STE WECOOL
شارع  و امع3   عرب33 رقم 123 

شق3 3،   ناظ1ر
تأسيس   شرك3

با ناظ1ر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع  تم   ،2022 و1ن13   13 بتاريخ 
محدلدة    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 

 ملسؤل 33.
 STE WECOOL3شرك  :   تسم33 

ش م م.
:   تس1يق    غرض  الجتماعي 
  رقمي،  وخدمات   ل1جست33،   نقل 
خدم3   تنظ3ف  ل  تجارة   دل 33، 
جم3ع   عمل3ات  عام3  لبصف3 
  تجاري3 ل  عقاري3   تي ترتبط بصف3 

مباشرة بهدف   شرك3.

شارع  و امع3   :  ملقر  الجتماعي 

  عرب33 رقم 123 شق3 3،   ناظ1ر.
 100.000  : رأس  ملال   شرك3 

درهم مقسم إلى 1000 حص3 من فئ3 

100 درهم.

: تسير   شرك3 من طرف    تس3ير 
  س3د مر دي معاد ل  س3د عيسالي 

كمال.

  شركاء : مر دي معاد 500 حص3.

عيسالي كمال 500 حص3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   20  البتد ئ33 با ناظ1ر بتاريخ 

2022، تحت رقم 1266.

52 P

STE EVERY MARKET
تجزئ3   عمر ن سل1 ن،   ناظ1ر

تأسيس   شرك3
با ناظ1ر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

لضع  تم   ،2022 ماي   10 بتاريخ 

محدلدة    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 

 ملسؤل 33 :

 STE EVERY شرك3   :   تسم33 

MARKET ش م م.

تصدور   :   غرض  الجتماعي 

ل ستير د.

جم3ع   عمل3ات  عام3  لبصف3 

  تجاري3 ل  عقاري3   تي ترتبط بصف3 

مباشرة بهدف   شرك3.

تجزئ3   عمر ن   :  ملقر  الجتماعي 

سل1 ن،   ناظ1ر.
 100.000 ر س  ملال   شرك3 

درهم مقسم إلى 1000 حص3 من فئ3 

100 درهم.

: تسير   شرك3 من طرف     تس3ير 

  س3د   ب1ج1في جمال.

 500 :   ب1ج1في جمال     شركاء 

حص3.

  ب1ج1في سمير 500 حص3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   8 بتاريخ  با ناظ1ر   البتد ئ33 

2022، تحت رقم 1062.

53 P

AKIWEM
ش م م

حي  عري   ش3خ شارع  وحسن  أللل 
رقم 137-135،   ناظ1ر

تأسيس   شرك3
با ناظ1ر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ 10 و1ن13 2022، لضع   قان1ن 
 ألسا�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 :
AKIWEM شرك3   :    تسم33 

 ش. م. م.
:  التصاالت،    غرض  الجتماعي 

 الشهار،  ألشغال  ملختلف3.
جم3ع   عمل3ات  عام3  لبصف3 
  تجاري3 ل  عقاري3   تي ترتبط بصف3 

مباشرة بهدف   شرك3.
 ملقر  الجتماعي : حي  عري   ش3خ 
 137-135 رقم  شارع  وحسن  أللل 

  ناظ1ر.
 100.000  : رأس  ملال   شرك3 
درهم مقسم إلى 1000 حص3 من فئ3 

100 درهم.
: تسير   شرك3 من طرف    تس3ير 
  س3د م1 3دي جبرول ل  س3د  زل غ 

عثمان.
 500 جبرول  م1 3دي   :   شركاء 

حص3.
 زل غ عثمان 500 حص3.

باملحكم3   تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   11  البتد ئ33 با ناظ1ر بتاريخ 

2022، تحت رقم 1098.
54 P

LOS SAVORES
 الخالص 86 سل1 ن،   ناظ1ر

بمقت�ضى محضر  و مع33   عام3 
 ،2022 ماي   20 بتاريخ   الستثنائ33 
 LOS SAVORES 3صادق شركاء شرك
ش م م على قر ر تف1يت 1000  لس3د 
رأسمال   حسن  3صبح    برن1�ضي 

  شرك3 كما ولي :
  برن1�ضي حسن 1000 حص3.

قب1ل  ستقا 3   س3د  تم  كما 
دحمان  بن  ل  س3د   مل1سالي  ن1ر 
لتع3ين  تس3ير   شرك3  من  كريم 
  س3د   برن1�ضي حسن كمسير لح3د 

 لشرك3.

قر ر  على  صادق   شريك  كما 
تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   11 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022، تحت رقم 1097.
55 P

 STE EL HDDAD-AAYD
TRANS

شارع  وخرط1م رقم 58، مكرر، 
  ناظ1ر

بمقت�ضى محضر  و مع33   عام3 
 ،2022 ماي   26 بتاريخ   الستثنائ33 
 EL HDDAD شرك3  شركاء  صادق 
ش م م على قر ر   AAYAD TRANS
عبد  500  لس3د  ع3اد  تف1يت 
رأسمال   شرك3    صمد  3صبح 

 كما ولي :
 ع3اد عبد   صمد 1000 حص3.

قب1ل  ستقا 3   س3د  تم  كما 
تس3ير   شرك3  من  عماد   وحد د 
عبد   صمد  لتع3ين   س3دة  ع3اد 

كمسير لح3د  لشرك3.
قر ر  على  صادق   شركاء  كما 

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13  فاتح  بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022، تحت رقم 920.
56 P

AGROUR NEGOCE
ش م م

شارع  وحسن II  ملدون3   قدوم3، 
  دري1ش

بمقت�ضى محضر  و مع33   عام3 
 ،2022 مارس   2 بتاريخ   الستثنائ33 
 AGROUR شرك3  شركاء  صادق 
تغ3ير  قر ر  على  م  م  ش   NEGOCE
مم1ن    غرض  الجتماعي  لشرك3 
كر ء  1 زم  لتنظ3م  وحفالت 
 وحفالت، ب3ع  مل1 د   غذ ئ33 ) وخبز 

ل  لحم)   تجارة.
تح3ين  على  صادق   شركاء  كما 

  قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.
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باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   2 بتاريخ  با ناظ1ر   البتد ئ33 

2022، تحت رقم 936.

57 P

ERRANDANI IMMOBILIER
ش م م

حي  إلد ري،   رف تقاطع شارع 12 
ل13،   ناظ1ر

بمقت�ضى محضر  و مع33   عام3 

 ،2022 مارس   7 بتاريخ   الستثنائ33 

 ERRANDANI شرك3  صادق شركاء 

قر ر  على  م  م  ش   IMMOBILIER

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

أبريل   6 بتاريخ  با ناظ1ر   البتد ئ33 

2022، تحت رقم 518.

58 P

HONA INVEST
ش م م

تالريرت ب1ست3 سل1 ن قلع33، 
  ناظ1ر

محضر  و مع33  بمقت�ضى 

أبريل   11 بتاريخ    عام3  الستثنائ33 

 HONA 32022، صادق شركاء شرك

INVEST ش م م على حل   شرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

أبريل   20  البتد ئ33 با ناظ1ر بتاريخ 

2022، تحت رقم 611.

59 P

 CENTRE INTERNATIONAL

 PRIVE DE FORMATION

 ET DE LANGUES ET DU LE

DEVLOPPEMENT HUMAIN
تجزئ3   عمر ن حي   فتح رقم 215، 

سل1 ن،   ناظ1ر

تأسيس   شرك3
با ناظ1ر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

لضع  تم   ،2020 مارس   2 بتاريخ 

محدلدة    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 

 ملسؤل 33 :

 CENTRE شرك3   :   تسم33 
 INTERNATIONAL PRIVE DE
 FORMATION ET DE LANGUES
 ET DU LE DEVLOPPEMENT

HUMAIN ش م م.
مؤسس3   :   غرض  الجتماعي 

  دعم  ملنهي لب3ع  1 زم  ملكتب.
جم3ع   عمل3ات  عام3  لبصف3 
  تجاري3 ل  عقاري3   تي ترتبط بصف3 

مباشرة بهدف   شرك3.
: تجزئ3   عمر ن،   ملقر  الجتماعي 
حي   فتح رقم 125، سل1 ن،   ناظ1ر.

 100.000  : رأس  ملال   شرك3 
درهم مقسم إلى 1000 حص3 من فئ3 

100 درهم.
: تسير   شرك3 من طرف    تس3ير 
ل  س3د  خير   دون  قاسمي    س3د 

قاسمي عبد  وحاكم.
عبد  وحاكم  قاسمي   :   شركاء 

800 حص3.
قاسمي خير   دون 200 حص3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با ناظ1ر بتاريخ 8 ديسمبر 

2022، تحت رقم 3557.
60 P

LE KOREAN HOUSE
SARL AU

Au capital de 100.000 DHS
 Siège Social : 6 RUE DAYET

 AOUA 4EME ETAGE APP N°16
AGDAL RABAT
RC N°115615

بعد  و مع   عام  الستثنائي و1م 
با رباط تم   سماع   ،2022 ماي   11
ل ملصادق3   قر ر   تصف33   نهائي 
قر ر  لإعطاء  على  وحساب  ملصفى 
إخالء  ملصفي من جم3ع   ت1ك3الت 
جم3ع  إغالق  تم  لبها  إ 3ه   مل1جه3 

عمل3ات   تصف33.
حسابات  تم  إلود ع   قان1ني   
باملحكم3  بكتاب3   ضبط    تصف33 
و1ن13   21 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022، تحت رقم 125679.
61 P

YAZ CAR
SARL AU

تعدول
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
ماي   17 بتاريخ  با رباط   ملس ل 
قرر   شريك   1ح3د   س3د   ،2022
ناجي  ل ملسير   س3د  أشرف  أدردلر 
YAZ CAR، شرك3 ح ت  أمين  شرك3 
لح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
درهم   100.000 رأسما ها    1ح3د 
سناء  زنق3   11  : مقرها  الجتماعي 

طابق   ر بع رقم 11،    رباط.
 ملقتض3ات   تا 33 :

من  رأس  ملال   شرك3  رفع 
 1.300.000 إلى  درهم   100.000
بعض   دو1ن  دمج  عبر  من  درهم 
في  ل ملستحق3   دفع  ل  س13 3 
 وحسابات  و اري3  لشريك   تي تبلغ 

1.100.000 درهم.
ناجي  نفس  ملسير   س3د  تع3ين 

أمين ملدة محدلدة، )1 سن1 ت).
مالئم3   نظام  ألسا�ضي  تعدوالت 

 ملذك1رة.
سلط3  إلود ع ل إلشهار.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با رباط تحت رقم 125769 

بتاريخ 21 و1ن13 2022.
62 P

TAIMA SUD CAR
SARL AU

تعدوالت قان1ن33
قر ر  ملساهم   1 حد  إثر  على 
بتاريخ 21 و1ن13 2022 ملساهم شرك3 
ح ت  شرك3   TAIMA SUD CAR
 ملسؤل 33  ملحدلدة بمساهم ل حد، 
درهم   100.000 رأسما ها    با غ 
زنق3  حي   سالم،   : مقرها  ل  كائن 

ن3جر، رقم 18،   د خل3، تقرر :
تع3ين   س3د عبد   رحمان أقدوم 
كمسيرون  عاطف  رش3د  ل  س3د 

 لشرك3.
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 با ع13ن 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   23 بتاريخ 

.2022/1905

63 P

SAHARA OCTUPUS
SARL

تعدوالت قان1ن33
إثر  و مع   عام  الستثنائي  على 
 SAHARA OCTUPUS 3ملساهم شرك
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة،  شرك3 
درهم   500.000 رأسما ها    با غ 
زنق3  بن كثير/ رقم   : ل  كائن مقرها 

21،  ملر�ضى   ع13ن، تقرر :
تف1يت 5000 حص3 من  وحصص 
  س3د  بر ه3م مر بط  فائدة   س3د 

محمد مر بط.
تف1يت 5000 حص3 من  وحصص 
  س3د  بر ه3م مر بط  فائدة   س3د 

  عربي طيري.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3 
من   عن1 ن   قدوم إلى عن1 ن جدود 
:  ملنطق3   صناع33 تجزئ3 رقم  ه1 

.28
مر بط  إبر ه3م  تع3ين   س3د 

كمسير لح3د  لشرك3.
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 با ع13ن 
رقم  تحت  و1ن202213،   23 بتاريخ 

.2022/1906
64 P

QUEBUSINESS 
تـأسـيس شـرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة لح ت   شريك   1ح3د

2022، تـم لضـع  27 و1ن13  بتـاريخ 
قـانـ1ن منظـم  شـرك3 ح ت  ملسؤل 33 
لح ت   شريك   1ح3د   ملحدلدة 

لح ت  ملمـيز ت   تـا 33 : 
  تسمـQUEBUSINESS : 33، ح ت 
لح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 

  1ح3د.
وحساب  نقل   بضائع   :   هـدف 
عام3،  تجارة  ب3ع  ألسماك،    غير، 

 الستير د ل  تصدور. 
مبلغ  في  حدد   :    رأسمال 
 1000 100.000  درهم مقسم3 إلى  
درهم  ل1 حدة   100 حص3 من فئ3 

م1زع3 كاألتي :
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 1000 كن1ز    س3د   سع3د 

حص3.

تجزئ3 مدون3    :  ملـقر  الجـتماعـي 

  1حدة بل1ك C رقم C 113   ع13ن.

طـرف   سـ3ـد  مـن  تـسير   إلد رة: 

  سع3د كن1ز ملدة غير محددة.

بكـتاب3  تـم   :  الود ع   قان1ني 

  ضـبط باملحكم3  البتـد ئ33 با ـع3ـ1ن 

رقـم  تحـت   ،2022 و1ن13   27 بـتاريخ 

.32231

65 P

 MOROCCO CONCEPT

 EVENT
تأسيس شرك3 

بتاريخ   تبعا  لعقد   عرفي 

تم لضع ق1 نين     ،2022 16 و1ن13 

  شرك3 ح ت  ملميز ت   تا 33:

 MOROCCO  :   تسم33 

.CONCEPT EVENT

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

لح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 

  1ح3د.

وتعلق نشاط   شرك3   :  مل1ض1ع 

س1 ء باملغرب أل خارجه : 

لتصدور،  خدمات،  ستير د   

  تجارة   عام3،  أعمال مختلف3.                                           

 ملقر   رئي�ضي :   حي  وذ ري زنق3 

 وخميسات رقم 21   ع13ن. 

مبلغ    في  حدد   :   رأسمال 

 1000 إلى  مقسم3  درهم   100.000

حص3 من فئ3 100   ل1 حدة في ملك  

م1الي   تهامي   عمر ني.

: تس3ير من طرف     س3د    إلد رة 

م1الي   تهامي   عمر ني

بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 با ع13ن 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   23 بتاريخ 

رقم  تجاري  س ل   1909/2022

.32211

66 P

ROSCO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

بشريك لح3د
رأسما ها : 500.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : رقم 125،
حي  ملنزه، ح ي م   رباط

  س ل   تجاري رقم 31169
حل مسبق  لشرك3

قرر   ،2022 أبريل   10 بتاريخ 
  شريك   1ح3د ما ولي :

باوحل  ملسبق  لشرك3    عمل 
من  إحا تها  لتصف33  وحب33  بتد ء 

هذ    13م.
ت1لي مهام  ملصفي.

باملقر  مقر   تصف33  تحدود 
 الجتماعي.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
 ،2022 و1ن13   20 بتاريخ  با رباط 

تحت رقم 125622.
بتعدول   س ل  لضع   تصريح 
بكتاب3   ضبط  دى    تجاري 
بتاريخ  با رباط   ملحكم3   تجاري3 
 5158 رقم  تحت   ،2022 20 و1ن13 

من   س ل   ترت3بي.
من أجل ل  نشر ل إلعالن

 ملصفي

67 P

 MAROCCAN AGENCY
 OF REPRESENTATION

OVERSEAS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

بشريك لح3د
رأسما ها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 36، شارع عمر
 بن  وخطاب، أكد ل،   رباط

  س ل   تجاري رقم 27027، 
  رباط

حل مسبق  لشرك3
قرر   ،2022 أبريل   10 بتاريخ 

  شريك   1ح3د ما ولي :
باوحل  ملسبق  لشرك3    عمل 
من  لإحا تها  لتصف33  وحب33  بتد ء 

هذ    13م.

ت1لي مهام  ملصفي.
باملقر  مقر   تصف33  تحدود 

 الجتماعي.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
2022، تحت  8 و1ن13  با رباط بتاريخ 

رقم 125119.
بتعدول   س ل  لضع   تصريح 
بكتاب3   ضبط  دى    تجاري 
بتاريخ  با رباط   ملحكم3   تجاري3 
5076 من  2022، تحت رقم  8 و1ن13 

  س ل   ترت3بي.
68 P

MUTEX CONFECTION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

بشريك لح3د
رأسما ها : 1.700.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : عمارة أ، إقام3 
 ملنص1ر 1، ترلنش 1، بالط1 9، 

  رباط
  س ل   تجاري رقم 82589

رفع رأس  ملال  الجتماعي
تح3ين   نظام  ألسا�ضي

تبعا ملحضر بتاريخ 16 ماي 2022، 
قرر   شريك   1ح3د ما ولي :

وبلغ  كان  رأس  ملال   ذي  رفع 
با كامل،  محرر   درهم،   200.000
إلى  درهم  3نتقل   1.500.000 بمبلغ 
 15.000 بإنشاء  درهم،   1.700.000
درهم   100 بق3م3  جدودة  حص3 
با كامل عن طريق  حررت   لحص3، 
من  نفس  ملبلغ  ملؤخ1د  إدماج 

 الحت3اطي في   رأسمال.
من   نظام  ل7   6 تعدول  ملادتين 
رأس  ملال  رفع  نت3ج3   ألسا�ضي 

 الجتماعي.
تح3ين   نظام  ألسا�ضي لمالءمته 

مع   قان1ن 21-19.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
با رباط، بتاريخ 8 و1ن13 2022، تحت 

رقم 125118.
بتعدول   س ل  لضع   تصريح 
بكتاب3   ضبط  دى    تجاري 
بتاريخ  با رباط،   ملحكم3   تجاري3 
8 و1ن13 2022، تحت رقم 5075، من 

  س ل   ترت3بي.
69 P

STE RAJY NICE
SARL

رأسما ها : 25000  درهم
زنق3   فردلس رقم 36 حي   رشاد  

  قري3 سال

حل   شرك3
بتاريخ  عرفي  محضر  بمقت�ضى 

23 ماي 2022، تقرر ما ولي : 

 STE RAJY NICE حل   شرك3 

إبتد ء  من 23/05/2022. 

أحمد  تع3ين   س3د   ر جي 

مقر  لتخص3ص  كمصفي  لشرك3 
36 حي  )زنق3   فردلس رقم    شرك3 

  رشاد    قري3 سال) كمقر  لتصف33.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

بسال  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 

تحت عدد   ،2022 و1ن13   22 بتاريــخ 
لرقم   س ل   تجاري   19110

.11071

70 P

مكتب  ألستاح   ب1ي1سفي وحسن

م1ثق

10، شارع عالل بن عبد هللا تازة

  هاتف : 015673585

  فاكس : 015673513

STE AFRICA STONE BLUE
SARL

تف1يت حصص شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة

 ستقا 3 شريكان با شرك3
تع3ين مسير ن  لشرك3

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�ضى 

م1ثق  وحسن،   ألستاح   ب1ي1سفي 

تم   ،2022 و1ن13  فاتح  بتاريخ  بتازة 

ما ولي :

حص3  جتماع33   500 تف1يت 
ب1تالر  طرف   سادة  محمد  من 

با تتابع  ب1تالر،  وحاملين  لفؤ د 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

لZ331683،  فائدة   Z1125918

زالتي  وحامل  بطاق3    س3د زكرياء 

 ،Z110275 رقم    تعريف   1طن33 

 STE AFRICA 3تي ومتلكانها في شرك  

شرك3  ،STONE BLUE SARL
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رأسما ها  محدلدة  مسؤل 33  ح ت   
لمقرها  الجتماعي  درهم   100.000
تعالن33  إلصالح د ئرة ل د أمل3ل تازة.
تعدول   فص1ل  تم  لتبعا  ذ ك 
من   قان1ن  ألسا�ضي  ل11   7-6

 لشرك3.
ملحضر  و مع   عام  طبقا 
 ،2022  الستثنائي بتاريخ فاتح و1ن13 

تم ما ولي :
هذ   على  باإلجماع   مل1 فق3 

  تف1يت.
ب1تالر   ستقا 3   سادة  محمد 
في  شريكان  بصفتهما  ب1تالر،  لفؤ د 

  شرك3.
ب1تالر  فؤ د   ستقا 3   س3د 

بصفته مسير مشارك من   شرك3.
قب1ل   س3د زكرياء زالتي كشريك 

جدود في هذه   شرك3.
تع3ين   س3د زكرياء زالتي ل  س3د 
مسير ن  بصفتهما  ب1ز ودة  رش3د 

 لشرك3.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتازة  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
سبتمبر   17 بتاريخ   286 رقم  تحت 

.2022
71 P

 ئتمـان3ـ3  تكن3ـك أسيسطـانـس ش.ح.م.م.
111، شـارع ل ـي   عهـد 

طنجـــ3

SOCIETE FAGASTATION
SARL

رأسما ها : 1.200.000 درهم
مقرها  إلجتماعي : م3ناء   ص3د 
طنج3، محط3   1ق1د إفريق3ا 

س.ت. رقم : 10301
  ملصادق3 على   زيادة
 في  رأسمال   شرك3

 تحدوث الئح3   شركاء بعد  ملير ث 
ل تصح3ح ل تف1يت  وحصص 

 إلجتماع33 ل  ستقا 3 لم1 صل3 
مهم3  ملسيرون

محـضـر  و ـمع   قـر ر ت   بـمـ1جـب  
  عام   إلستثنائي   لشركاء    ـمـنـعقد  
   2022 مارس   21 بـتـاريـخ   بطنج3  
«فكاسطاس13ن»  لـشركـ3  ملسماة 

 1.200.000 رأسـمـا ـهـا  ش.ح.م.م، 
م3ناء  مــقـرهـا  الجــتـمـاعـي  درهـم، 
محط3   1ق1د  طنج3،    ص3د 

إفريق3ا، تقرر ما وـلي :
 ملصادق3 على   زيادة  في  رأسمال  
إلى  درهم   120.000 من    شرك3 
طريق  عن  درهم   1.200.000
من  وحساب  و اري   إلقتطاع 
مجم1ع  في  لح ك  با شرك3   لشركاء 

1.080.000 درهم.
تف1يت  وحصص  على   مل1 فق3 
لتصح3ح  بعد  ملير ث   إلجتماع33 

لتف1يت  وحصص  إلجتماع33.
قب1ل  ستقا 3   س3د عبد   1 حد 
  دف1ف من منصبه كمسير  لشرك3 
علما  ل إلحاط3   لفترة  ملاض33 
محمد  ب1فاة  ملسير   ر حل   س3د 
لم1 صل3   س3د  ب1ر س،    عربي 
محمد   عبادي  وحامل  لبطاق3 
ل  س3د و1سف   K108   1طن33 رقم 
دمج3كند  وحامل  لبطاق3   1طن33 
رقم L105501  في مهامهما كمسيرون 

 لشرك3 ل ح ك ملدة غير محدلدة. 
  ت1ق3ع  ملشترك  لمسيرون 
ل  س3د  محمد   عبادي    س3د 
إل ز م  ضرلري  دمج3كند  و1سف 
تم  لبا تالي    شرك3  تجاه  ألغ3ار، 
تعدول   فص1ل )6)، )7)، )8) ل)29)  

لتح3ين   نظام  ألسا�ضي  لشرك3.
تم  إلود ع   ـقان1ني  ــدى  ملـحـكـمـ3 
و1ن13   21 بـتـاريخ  بطنج3    ـتـجـاري3 

2022،  تحت رقم 255021.
72 P

 ئتمـان3ـ3  تكن3ـك أسيسطـانـس ش.ح.م.م.

111، شـارع ل ـي   عهـد، طنجـــ3

 A.B.A PROMOTION
IMMOBILIERE

SARL
رأسما ها : 500.000   درهم

مقرها   إلجتماعي :  طنج3، إقام3 
تدغين، شق3 رقم 3،   طابق  أللل، 

شارع س3د قطب
س.ت. رقم 26189

تـصف3ـ3 مسبق3  لـشركــ3
محـضـر  و ـمع  قـر ر ت  بـمـ1جـب 
بطنج3    عام   ـمـنـعقد  ستثنائ3ا  
2022  لـشركـ3 ماي   10 بـتـاريـخ 

برلم1س13ن  «أ.ب.أ   ملسماة 
رأسـمـا ـهـا  ش.ح.م.م،  إوم1ب3ليي» 
مــقـرهـا  إلجــتـمـاعـي  درهـم،   500.000
رقم  شق3  تدغين،  إقام3  بطنج3، 
3،   طابق  أللل، شارع س3د قطب، 

تقرر ما وـلي :
أ.ب.أ   » تـصف3ـ3 مسبق3   لشركــ3 

برلم1س13ن إوم1ب3ليي» ش.ح.م.م.
مـصـفي  لـشـركـ3  تـعـ3ـ3ـن 
شخص    ـسـ3ـد  ملصطفى  فـي  

أجاحا. 
با عن1 ن  مقر   تــصـف3ــ3  تحدود 
شق3  إقام3 تدغين،  طنج3،   :   تالي 
س3د  شارع  3،   طابق  أللل،  رقم 

قطب.
تم  إلود ع   ـقان1ني  ــدى 
بـطـنـجـ3    ـمـحـكـمـ3   تجاري3 
تـحـت رقـم    ،2022 و1ن13   21 بـتـاريخ 

.255026
73 P

STE EXCELLENT FER
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : عمار ت حي   نصر 

عمارة 77   شق3 17 تمارة
رقم   س ل   تجاري : 116627
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
و1ن13 2022، تم تأسيس شرك3 ح ت 
ح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 
ح ت  ح ت   شريك   1ح3د    1ح3د 

 وخصائص   تا 33 :
 STE EXCELENT FER  :   تسم33 

.SARL AU
نجارة  عقاقير،   : نشاط   شرك3 

لب3ع  وحدود.
حي  عمار ت   :  ملقر  الجتماعي 

  نصر عمارة 77   شق3 17، تمارة.
:  قد تم تحدود  رأسمال   شرك3 
درهم   100.000 رأسمال   شرك3 في 
حص3  جتماع33   1000 مقسم3 إلى 
م1زع3  درهم   100 ق3م3   1 حدة 

كا تالي :

عبد   سالم   عسري    س3د 

1000 حص3  جتماع33.

تع3ين  تم  :  قد  تس3ير   شرك3 

  س3د عبد   سالم   عسري كمسير 

 لشرك3 ملدة غير محدلدة.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

باستثناء  سن3  كل  من  ديسمبر   11

تاريخ  من  تبتدئ    سن3  ألللى   تي 

  تق33د في   س ل   تجاري.

 قد تم تحدود مدة   شرك3 في 99 

سن3.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

بتمارة  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   21 بتاريخ 

  س ل   تجاري  116627.

74 P

KAYAD MEDICAL
SARL

  كائن مقرها : عمارة 11 شق3 7 

شارع ل د سب1 أكد ل

   رباط

بيع حصص اجتامعية
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركاء  قرر  قد   ،2022 23 أبريل 

على   KAYAD MEDICAL شرك3 

ما ولي :

ب3ع حصص  جتماع33 :

من طرف   س3دة دن3ا بندريس إلى 

حص3   510   س3د عبد   قادر رباع 

 جتماع33.

رباع  نج3ب  طرف   س3د  من 

حص3   390 رباع  إلى   س3دة  و3 

 جتماع33.

دن3ا   ستقا 3  ملسيرة   س3دة 

بندريس لتسم33   س3د عبد   قادر 
رباع كمسير لح3د  لشرك3.

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   9 بتاريخ 

.125172

75 P
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SPOTEX

SARL AU

حل   شرك3
بتاريخ  قر ر  ستثنائي  بمقت�ضى 

18 ماي 2022، قرر   شريك   1ح3د 

ما ولي :

 وحل  وحبي  لشرك3.

هشام  س3دي  تع3ين   س3د 

 و 1هري مصفي  لشرك3.

با عن1 ن  مقر   تصف33  حدد 

 BP ألالد هالل سال  و دودة   :   تالي 

5109 سال.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  بسال    تجاري3 

2022، تحت رقم 19111.

76 P

BEEAUTOMOTIVE

SARL

تس 3ل   عقد   عرفي  تاريخ 

با قن3طرة   2022 17 و1 13 

باوخصائص   تا 33 :

من  :   تحقق    هدف  الجتماعي 

ل ألجهزة  أل ص3ان3   س3ار ت  صح3 

ل وحاليات ل ملعد ت ل  ترك3بات.

درهم   100.000  : رأس  ملال 

فئ3  من  حص3   1000 إلى  مقسم3 

درهم  لحص3   1 حدة م1زع3   100

بين   شركاء على   شكل   تالي :

  س3د جمال ب1عابد 500 حص3.

  س3د حسن وحرش 500 حص3.

من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

سب1  زنق3   15  :  ملقر  الجتماعي 

الش1ب طابق 5 مكتب 2   قن3طرة.

  تس3ير :   س3د جمال ب1 عابد.

  ت1ق3ع :   س3د جمال ب1 عابد.

 : رقم    تق33د با س ل   تجاري 

.65819

77 P

 ZOUITINA
CONSTRUCTION

SARL
محضر   شريك  تبعا  قر ر 
بتاريخ  با رباط    1ح3د  ملس ل 
 ZOUITINA 11/05/2022  شرك3 
شرك3   CONSTRUCTION SARL
عن1 نها  محدلدة  مسؤل 33  ح ت 
: حي   رحم3 قطاع ل ل رقم    تجاري 

751 سال 
قرر  و مع   عام ما ولي:

إعفاء   س3د عبد هللا زليتين3 من 
تس3ير   شرك3.

ت1ق3ف نشاط   شرك3.
زليتين3   هللا  عبد  تع3ين   س3د 

مصفي   شرك3.
عن1 ن   ت1قف عن   نشاط : حي 

  رحم3 قطاع ل ل رقم 751 سال. 
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
بسال  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
رقم  تحت   2022/06/27 بتاريخ 
رقم  19117   س ل   تجاري 

.17795
78 P

AGENCE CITY SBOU IMMO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1 حد
رأسما ها : 80.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :   طابق  ألر�ضي حي 
  1فاء 01 رقم 1209   قن3طرة

  س ل   تجاري 63795
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
قد   .2022 و1ن13   11  ملؤرخ في تاريخ 

تمت  ملصادق3 على ما ولي :
واسين   ف1طي  تف1يت   س3د 
رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 
 01 في   1فاء  ل  قاطن   G677381
حص3   600( 1209   قن3طرة  رقم 
حص3   1000( من أصل   جتماع33) 
إبتسام   جتماع33)  فائدة   س3دة 
  ف1طي  وحامل3  لبطاق3   1طن33 
رقم G615285 ل  قاطن3 في لفاء 01 

رقم 1209   قن3طرة.

تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3، 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3  من 
ح ت   شريك   1 حد إلى شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة.
تعدول  ملادة  ألللى،   سادس3 

ل  سابع3 من   نظام  ألسا�ضي.
بمصلح3  تم  الود ع   قان1ني 
  س ل   تجاري  دى  ملحكم3 
 البتد ئ33 بمدون3   قن3طرة، ب تاريخ 

2022-06-21 تحت رقم 2571.
من أجل  إلود ع ل  نشر

 ملسير

79 P

 SKF MAGNETIC
MECHATRONICS
شرك3 بأسهم مبسط3

  س ل   تجاري بإوفرل رقم 
106953716

29 أبريل  بتاريخ  وحضر  لفقا 
 SKF شرك3  رئيس   ،2022
MAGNETIC MECHATRONICS
بأسهم مبسط3 بم1جب  لهي شرك3 
قدره  برأسمال    قان1ن   فرن�ضي، 
1.861.616 و1رل، لمقرها  الجتماعي 
 ZI of Vernon Saint-Marcel 2 ب 
Rue des Champs 27950 Saint-
في  لمس ل3   Marcel - France
رقم  تحت  إوفرل    س ل   تجاري 
فرع  ها  فتح  قررت   ،106953716

باوخصائص   تا 33 :
  SKF MAGNETIC  :  السم 

.MECHATRONICS MAROC
  عن1 ن : رقم 18،  متد د  ملنطق3 
طنج3  لس3ار ت،  ملدون3   وحرة 
جماع3   2 تاك  باسم  ل ملعرلف3 
جعم3، مقاطع3 فحص أنجرة طنج3.
ح ت  تصن3ع  آلالت   :   نشاطات 
لال س3ما ترك3بات   ألغر ض   عام3، 

 فائف ل ملحركات   كهربائ33.
 : مدور   لفرع  تع3ين  تم   :  ملدور 

.Fréderic PONSON س3د  
في  تم تس 3ل   فرع   :   تس 3ل 
  س ل   تجاري  طنج3 في 21 و1ن13 
2022 لق3د في   س ل   تحل3لي برقم 

.128371
80 P

EXTRAV BINAA
تأسيس شرك3

في مؤرخ  عرفي  عقد   بم1جب 

تأسيس  تم   2022 وناور   13

محدلدة  ها  مسؤل 33  ح ت  شرك3 

 مل1 صفات   تا 33 :

EXTRAV BINAA : 33تسم  

:  ألشغال    هدف  الجتماعي 

 ملختلف3 أل   بناء.

حي   18 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

  فرح   تقدم   رباط.

  رأسمال : حدد رأسمال   شرك3 

في 100.000 درهم.

عين   س3د   : تس3ير   شرك3 

مع  مسير   لشرك3  ج1 د  ب1درك3 

جم3ع   صالح3ات.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

تحت   س ل   تجاري رقم 160029.
 لنسخ ل  ب3ان

  1ك3ل

81 P

SALEM HAIR STYLE
SARL AU

بم1جب   عقد   عرفي  ملؤرخ 
حرر   قان1ن   2022 و1ن13   17 بسال 

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة  لشريك   1ح3د  ملميز ت 

 ملتبين3 ف3ما ولي :

 SALEM إسم  تحمل   :   تسم33 

HAIR STYLE SARL AU شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة  لشريك   1ح3د
صا 1ن   : م1ض1ع   شرك3 

حمام  تصف3ف   شعر   تجم3ل، 

لجم3ع  ل  تصدور  تركي،  الستير د 

أل    عمل3ات   تجاري3  ملنق1 3 

غير  أل  أل  ملا 33  ملتعلق3    عقاري3 

عليها  بامل1 ض3ع  ملنص1ص  مباشرة 

في  تساهم  أن  بإمانها  ل  تي  أعاله 

تط1ير   شرك3.

سع3د  تجزئ3   :  ملقر  الجتماعي 

حجي رقم 11 طريق   قن3طرة سال.
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من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 
  تأسيس   نهائي.

رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 
درهم   100.000 مبلغ  في    شرك3 
مجزأة إلى 1000 حص3 من فئ3 100 
نقد   كلها  كتتبت  درهم  ل1 حدة 

محدلدة  لشريك   1ح3د :
 1000 سالم  ألب3ض    س3د 

حص3.
  سن3  الجتماع33 : من فاتح وناور 

إلى 11 ديسمبر.
سالم  :   س3د    تس3ير 
 ألب3ض  وحامل  لبطاق3   1طن33 
 22 AB630901   ساكن بسال شق3 
2  ملح3ط  إقام3   نجاح   39 عمارة 

 ع3اودة كمسير لح3د  لشرك3.
تم  دى  قد   :  إلود ع   قان1ني 
رقم  تحت  سال   ملحكم3  البتد ئ33 
با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

16121 بتاريخ 15 و1ن13 2022.
إلعالن ل  نشر
 ملسير   1ح3د

82 P

MA SOFT
SARL AU

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
مع مساهم ل حد

 Siège social : AVENUE
MOULOUYA EL FIGUIGUIA 1

GUERCIF
 متد د نشاط   شرك3
لزيادة رأسمال   شرك3

غير  بمقت�ضى  و مع   عام 
 MA SOFT SARLU   عادي  شرك3 
ماي   9 بتاريخ  ش.م.م.م.ل  ملؤرخ 
قرر   شريك   2022 و1ن13  ل9   2022

ما ولي :
زيادة رأسمال   شرك3 عن طريق 
2.000.000 درهم من أي  ح ز مبلغ 
20.000 حص3 بق3م3 100 درهم  كل 

حص3 على   نح1   تالي :
قدم   س3د  شهب عبد  وحك3م 
 2.000.000 بق3م3  نقدو3  مساهم3 
درهم 20.000 حص3 100 درهم  كل 

حص3 مدف1ع3 با كامل.

بإضاف3  نشاط   شرك3   متد د 

 ألنشط3   تا 33 :

أعمال   بناء  ملتن1ع3.

تعدول   فص1ل 2، 6 ل7.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 

  ضبط  دى  ملحكم3  البتد ئ33 

 2022 و1ن13   27 بتاريخ  بكرس3ف 

تحت رقم 11372022.

83 P

STE ORKOD
SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

مقرها  الجتماعي : 38   شق3 1 شارع 

فال أل د عمير أكد ل   رباط

تأسيس شرك3
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس  با رباط،   2022 8 و1ن13 

شرك3 تحمل  وخصائص   تا 33 :

  تسمSTE ORKOD : 33 ش.م.م.

:   عناو3    هدف  الجتماعي 

مركز  منشأة)،  ) متالك  باو مال 

مساج، تجارة.

درهم   100.000  : رأس  ملال 

حص3  جتماع33   1000 مقسم3 إلى 

م1زع3  درهم  لحص3   100 بق3م3 

كا تالي :

550 حص3  جتماع33 بق3م3 100 

رب3ع  بح1زة   س3د  درهم  لحص3 

 الدري�ضي.

300 حص3  جتماع33 بق3م3 100 

ت1ف3ق  درهم  لحص3 بح1زة   س3د 

 وحس3ني.

 100 حص3  جتماع33 بق3م3   50

بح1زة   س3دة سناء  درهم  لحص3 

 الدري�ضي.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تق3د با س ل   تجاري.

 1 38   شق3   :  ملقر  الجتماعي 

شارع فال أل د عمير أكد ل   رباط.

تع3ين   س3دة حف3ظ3   :   تس3ير 

 ملرزلقي مسيرة ملدة غير محدلدة.

بكتاب3   ضبط  تم  إلود ع   قد 

تحت  با رباط  باملحكم3   تجاري3 

و1ن13   27 بتاريخ   125831   رقم 

.2022
با س ل   تجاري  رقم   تق3د 

.161259

84 P

STE ELZIPRO
SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

مقرها  الجتماعي : 38   شق3 1 شارع 

فال أل د عمير أكد ل   رباط

تأسيس شرك3
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس  با رباط،   2022 11 ماي 

شرك3 تحمل  وخصائص   تا 33 :

  تسمSTE ELZIPRO : 33 ش.م.م.

  هدف  الجتماعي : تاجر،  ستير د 

لتصدور.
درهم   100.000  : رأس  ملال 

حص3  جتماع33   1000 مقسم3 إلى 

م1زع3  درهم  لحص3   100 بق3م3 

كا تالي :

500 حص3  جتماع33 بق3م3 100 

درهم  لحص3 بح1زة   س3دة   3اس 

 وذ امي.

500 حص3  جتماع33 بق3م3 100 

مر د  بح1زة   س3د  درهم  لحص3 
زيدلح.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تق3د با س ل   تجاري.

 1 38   شق3   :  ملقر  الجتماعي 

شارع فال أل د عمير أكد ل   رباط.

تع3ين   س3د   3اس   :   تس3ير 

 وذ امي مسير ملدة غير محدلدة.

بكتاب3   ضبط  تم  إلود ع   قد 

تحت  با رباط  باملحكم3   تجاري3 

و1ن13   27 بتاريخ   125832   رقم 

.2022
با س ل   تجاري  رقم   تق3د 

.161257
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM

Tél : 05 28 77 18 63 

شركة سطار اكريكو
ش م م ش ل

إنشاء شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة  
سطار  شرك3   :  سم   تجاري 

 كريك1 ش م م ش ل.
: دل ر أم  ر مان  قصابي    عن1 ن 

كلم3م.
 ملهام : أعمال مختلف3 لبناء.

رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 
مقسم على   شكل   تالي :

 1000 هللا   بشير  ورجى    س3د 
حص3 100 درهم  لحص3.

  تس3ير : ورجى هللا   بشير.
تم  إلود ع   قان1ن  ألسا�ضي  دى 
باملحكم3  البتد ئ33  كتاب3   ضبط 
تحت   2022 و1ن13   9 بتاريخ  كلم3م 
ل  س ل   تجاري   2022/226 رقم 

تحت رقم 3211.
86 P

STE EXTRA MINDIL
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
لح ت شريك لح3د

وقدر رأسما ها ب : 200.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : رقم 185، تجزئ3 

كرب1ن 1، صخير ت، تمارة
محضر  و مع   عام  على  بناء 
و1ن13   6 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 
 STE EXTRA 32022 قرر شركاء شرك
مسؤل 33  ح ت  شرك3   MINDIL

محدلدة لح ت شريك لح3د ما ولي :
تف1يت  وحصص :

حص3  جتماع33   2000 تف1يت 
رض1 ن،  طرف   س3د   رلكي  من 

 لس3د إبر ه3م بنجاري.
جدود  مسير  لتع3ين   ستقا 3 

 لشرك3 :
محضر  و مع   عام  على  بناء 
بتف1يت  وحصص   الستثنائي 
قب1ل  ستقا 3  تم  أعاله،   ملذك1رة 
مهم3  من  رض1 ن    س3د   رلكي 
إبر ه3م  تع3ين   س3د  مع    تس3ير 

بنجاري كمسير جدود  لشرك3.
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باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ن 
و1ن13   16 بتاريخ  بتمارة   البتد ئ33 
)  س ل   ،8159 رقم  تحت   2022

  تجاري رقم 123227).
87 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM

Tél : 05 28 77 18 63 

شركة ز.م.ك.أ طراف
ش م م

إنشاء شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة  
ز.م.ك.أ  شرك3   :  سم   تجاري 

طر ف ش م م.
: حي   رجاء في هللا بل1ك    عن1 ن 

ت زنق3 10 رقم 50 كلم3م.
 ملهام : أعمال مختلف3 لبناء.

رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 
مقسم على   شكل   تالي :

 1000   س3د زمز مي ماء   ع3نين 
حص3 100 درهم  لحص3.

  تس3ير : زمز مي ماء   ع3نين.
تم  إلود ع   قان1ن  ألسا�ضي  دى 
باملحكم3  البتد ئ33  كتاب3   ضبط 
تحت   2022 و1ن13   10 كلم3م بتاريخ 
ل  س ل   تجاري   2022/229 رقم 

تحت رقم 3199.
88 P

STE SKY TAMOUNT
تم بمدون3   ع13ن بتاريخ 23 و1ن13 
2022 تأسيس ش.ح.م.م بامل1 صفات 

  تا 33 :
STE SKY TAMOUNT : السم 

س1ق  درع3  ل د  شارع   :  ملقر 
 و مال رقم 287   ع13ن.

  هدف : أعمال   بناء -   تط1ير - 
  ص3ان3.

  رأسمال : 100.000 درهم.
 ملساهم1ن : 

رش3د  مطاط 510 حص3.
 ملختار ناوت بها : 390 حص3.

غير  ملدة  لكلتا  ل  تس3ير   إلد رة 
محدلدة  لس3د رش3د  مطاط.

تم لضع   قان1ن  ملؤسس  لشرك3 

في  ملحكم3  البتد ئ33 با ع13ن بتاريخ 

23 و1ن13 2022 تحت رقم 1910/22 

لتم تس 3ل هذه  ألخيرة بنفس   13م 

لتحت رقم 32215.

89 P

STE LK LEARN COUNCIL
SARL AU

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ :

على  ثر  و مع   غير   عادي 

بين   2022 أبريل   13 ل ملنعقد بتاريخ 

 شركاء فقد تقرر ماولي :

حص3  ململ1ك3   500 تف1يت 

إلى  من طرف   س3دة أم3ن3  فت1تي 

  س3د كمال رح13ي.

 ستقا 3   س3دة أم3ن3  فت1تي من 

  شرك3.

تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 

محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3  من 

إلى شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة حل 

شريك لح3د.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى  ملحكم3  البتد ئ33 

بتاريخ   2509 رقم  تحت  با قن3طرة 

.20/06/2022

90 P

STE ZAGÜÌA.PRODUCTION
 SARL

رقم   س ل   تجاري 161081

تك1ين شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 
با رباط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

لضع  تم   19/05/2022 بتاريخ 

  ق1 نين  ألساس33  شرك3 محدلدة 

 ملسؤل 33 ح ت  ملميز ت   تا 33 :

  هدف :

 ستشار ت إد ري3.

 إلنتاج   سمعي   بصري. 

تنظ3م  وحفالت.

 ملقر : عمارة رقم 10؛شق3 رقم 8 

حسان  شارع م1الي أحمد   1ك3لي، 

  رباط.

بما   رأس  ملال  حدد   : رأس  ملال 

قدره 100.000  درهم.

غير  ملدة  تد ر   شرك3   :   تس3ير 

محدلدة من طرف : 

زكرياء  مسر لي. 

 ومن ب1سدرة. 

بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   17/06/2022 بتاريخ 

.125590

91 P

LA PAUSE DARB
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة بشريك ل حد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
لضع   قان1ن  تم   2022 ماي   23

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت  ل حد  بشريك  محدلدة 

 وخصائص   تا 33 :

LA PAUSE DARB : 33تسم  

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

مسؤل 33 محدلدة بشريك ل حد.

  هدف  الجتماعي : مقهى، مطعم، 

جم3ع عمل3ات  الستير د ل  تصدور.

لكل ما  ه عالق3 مباشرة أل غير 

مباشرة  كل ما سبق حكره من أجل 

ت1فير   ظرلف  ملناسب3  تنم33 

لتط1ير   شرك3.

 ملقر  الجتماعي : 13،   ساحل 1، 

د ر ب1عزة،   د ر   ب3ضاء.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 

 100 1000 حص3 بثمن  مقسم3 إلى 

درهم  لحص3 :

  س3د  ب3اض عبد   رح3م 1000 

حص3.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس.

  سن3  الجتماع33 :   سن3  ملدن33 

11 ديسمبر  تبتدئ من فاتح وناور إلى 

من كل سن3.

تع3ين   س3د  تم  :  قد    تس3ير 

لح3د  كمسير  عبد   رح3م   ب3اض 

 لشرك3 ملدة غير محدلدة.

 إلود ع   قان1ني : تم  دى  ملحكم3 
بتاريخ با د ر   ب3ضاء     تجاري3 

 20682 تحت رقم   2022 و1ن13   15
با س ل  تس 3ل   شرك3  لتم 

  تجاري تحت رقم 536815.
92 P

 SOCIETE LA VOSTRA CASA
PRESTIGIO IMMOBILIER

SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

لح ت شريك لح3د
وقدر رأسما ها ب : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي :   رقم 2،  قام3 

 ملنظر  و م3ل بني م1�ضى،   طير ن 
  رباط

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
في  لمس ل   ،02/06/2022 في 
18/06/2022 قرر  شريك   1ح3د في 

  شرك3 ما ولي :
تف1يت 300 حص3 إجتماع33 من 
من طرف  درهم  لحص3،   100 فئ3 
  س3د مر د   عشيري،  لس3د رش3د 

قاص3دي.
إجتماع33  حص3   100 تف1يت 
من  درهم  لحص3،   100 فئ3  من 
طرف   س3د مر د   عشيري،  لس3د 

واسر  علمي.
من   س3د  كل  وصبح  لبا تالي 
واسر   علمي ل  س3د رش3د قاص3دي 
في  شركاء  مر د   عشيري،  ل  س3د 

  شرك3.
ليصبح   تقس3م  و دود 

 رأسمال   شرك3 كما ولي :
  30.000 قاص3دي  رش3د    س3د 

درهم.
  10.000 واسر  علمي    س3د 

درهم.
  10.000 مر د   عشيري    س3د 

درهم.
 مل مــــ1ع : 100.000 درهم.

تغ3ير   صف3   قان1ن33  لشرك3 
مسؤل 33  ح ت  شرك3   :  تصبح 

محدلدة.
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قاص3دي،  رش3د  تع3ين   س3د: 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 
في  ثاني  كمسير   A110292 رقم 

  شرك3، ملدة غير محدلدة.

لبا تالي وصبح كل من   س3د رش3د 

مر د   عشيري،  ل  س3د  قاص3دي، 

 ملسير ن  لشرك3، ملدة غير محدلدة. 

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط باملحكم3   تجاري3 با رباط، 

رقم  تحت   ،22/06/2022 بتاريخ 

 : رقم  )  س ل   تجاري   ،125695

.(157099

93 P

GEOFLY
SARL

  س ل   تجاري رقم 121161

تف1يت حصص
تح1يل  ملقر  الجتماعي

خالل  و مع   عام  الستثنائي 

 GEOFLAY 3ذي  نعقد بمقر   شرك  

SARL شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة، 
لمقرها  درهم،   100.000 رأسما ها 

138 كيش   1د و3 تمارة   :  الجتماعي 

قرر  شركاء   2019 أكت1بر   7 بتاريخ 

  شرك3 :

من   س3دة  حص3   100 تف1يت 

نع3م3  وحامل3  لبطاق3  زرلقي 

  1طن33 رقم Z55975  فائدة   س3د 

  سل1 ني  حمد  وحامل  لبطاق3 

.Z62821 1طن33 رقم  

من   س3دة  حص3   100 تف1يت 

سارة  وحامل3  لبطاق3    بكاوري 

AD153921  فائدة  رقم    1طن33 

حمزة   سل1 ني  وحامل    س3د 

.AD211827 لبطاق3   1طن33 رقم 

خالل  و مع   عام  الستثنائي 

 2021 فبر ور   10   ذي  نعقد بتاريخ 

 GEOFLAY شركاء   شرك3  قرر  

: SARL

تح1يل  ملقر  الجتماعي من  ملقر 

إلى  كيش   1د و3 تمارة   138   كائن 

كيش   793  : با عن1 ن   ملقر  و دود 

  1د و3 تمارة.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.125786
94 P

UTEMAF
SARL AU

نقل مقر   شرك3
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

بتاريخ 7 و1ن13 2022 تقرر ما ولي :
نقل مقر   شرك3.

من   قان1ن   3 تحدوث  ملادة 
  د خلي  لشرك3.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
بتمارة  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
رقم  تحت   2022 و1ن13   27 بتاريخ 

.8310
95 P

GEOSOFT MAPPING
SARL AU

نقل مقر   شرك3
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

بتاريخ 5 ماي 2022 تقرر ما ولي :
نقل مقر   شرك3 من   رباط إلى 

  د خل3.
من   قان1ن   3 تحدوث  ملادة 

  د خلي  لشرك3.
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
 2022 و1ن13   23 بتاريخ  با د خل3 

تحت رقم 21935.
96 P

 SOCIETE GENERAL
CONCEPT CONTRACTORS

SARL AU
تغ3ير بشرك3

بم1جب عقد عرفي بتاريخ 17 ماي 
2022 تم إخضاع   شرك3  لتغ3ير ت 

  تا 33 :
رفع رأسمال   شرك3 من 100.000 

درهم إلى 2.000.000 درهم.

باملحكم3  تم   إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 22/1925.
97 P

SOCIETE HORMIGONES-
LAAYOUNE

SARL
س ل تجاري رقم 10717

تغ3ير شرك3
بمقت�ضى عقد عرفي تم   تغ3ير ت 

باملميز ت   تا 33 :
  تشط3ب   بدئي  لشرك3.

باملحكم3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 2022/1912.
98 P

TROC DE RABAT
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 9 ماي 
إعد د   قان1ن  ألسا�ضي  تم   2022
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة   شرك3 

باملميز ت   تا 33 :
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
 TROC DE  : تسم33   شرك3 

RABAT
لس3ط مب3عات   : غرض   شرك3 

 ألغر ض  ملستعمل3.
عمارة   : عن1 ن مقرها  الجتماعي 
زنق3 ل د سب1   رباط  58   شق3 أ1 

أكد ل - 10080.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3.
 10.000  : رأسمال   شرك3  مبلغ 

درهم.
محمد  ه1   س3د  مسير   شرك3 
عن1 نه   يساسف3  أمين  و امعي 
حي   ل3م1ن   1 رقم  تجزئ3   لطف 

  د ر   ب3ضاء 20212.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125722.
99 P

EXCOB شرك3 س.م.م

HEMOLAB
ش.م.م

ت1س3ع لتعدول   غرض  الجتماعي 
 لشرك3

محضر  و مع  بمقتض3ات 

بتاريخ  غير   عادي  ملنعقد    عام 

شرك3  قرر شركاء   ،2022 أبريل   27

شرك3 ح ت مسؤل 33   ،HEMOLAB

درهم   500.000 رأسما ها  محدلدة، 

با د ر   ب3ضاء،  لمقرها  الجتماعي 
زنق3   ،12 رقم  حي  ملستشف3ات، 

بيرن،   طابق  أللل، ما ولي :

ص3اغ3   غرض  لتعدول  ت1س3ع 

 الجتماعي  لشرك3.
من   قان1ن   2 تعدول   فصل 

 ألسا�ضي  لشرك3.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

با د ر  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

 2022 و1ن13   21 بتاريخ    ب3ضاء، 

تحت رقم 828901.
ملخص قصد   نشر

 كسك1ب

100 P

 كسك1ب ش.م.م.

MED ID
ش.م.م.

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت شريك لح3د

بتاريخ  بمقت�ضى عقد عرفي حرر 

تم تأسيس شرك3   ،2022 أبريل   28

مميز تها كا تالي :

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

مسؤل 33 محدلدة ح ت شريك لح3د.

.MED ID : 33تسم33  الجتماع  

:   غرض    غرض  الجتماعي 

في  ملغرب   الجتماعي  لشرك3 س1 ء 

أل  وحسابها  وخاص  خارجه،  أل 

أل  فائدة  باملشارك3  وحساب   غير 

 إلد رة   عم1م33 أل خدم3 ممن1ح3 
في  ملغرب لفي جم3ع   بلد ن  ألخرى 

ه1 :



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   12704

لب3ع  ملالبس  و اهزة  شر ء 

لجم3ع   لرجال،   نساء،  ألطفال، 

 1 زم لم1 د  ملالبس، لجم3ع أصناف 

 ملالبس،   هد وا  ألزياء،   سلع 

 و لدو3،   عط1ر ل مل 1هر ت.

عام  بشكل  ل  تجارة    تمث3ل 

و م3ع  ملنتجات  ملنس1جات 

ل ملالبس.

 ستغالل جم3ع لرشات  ملالبس 

جم3ع  ملمتلكات  تبادل  ب3ع  ح3ازة 

بر ء ت  جم3ع  من  ل المت3از ت 

ل  عمل3ات  ل  تر خ3ص    الختر ع 

أل   عالمات   تجاري3.

أي  تأجير  ب3ع،  ح3ازة،  إنشاء، 

مماثل غرض  لكا 3  ها   مؤسس3، 

مشارك3  على  مكمل،  وحص1ل  أل    

أل مصلح3 في هذه  ألعمال.

كل   عمل3ات  عام3،  لبصف3 

  تجاري3،   صناع33،  ملنق1 3، 

بشكل  ل ملا 33،  ملتعلق3    عقاري3 

باألغر ض  مباشر  غير  أل  مباشر 

أل   تي من شأنها   ملشار إ يها أعاله، 

أن تساعد على تحق3قها لتط1يرها.

شارع   ،36  :  ملقر  الجتماعي 

  زرقط1ني،   طابق   ثاني، شق3 رقم 

6،   د ر   ب3ضاء.

حدد   :   رأسمال  الجتماعي 
 100.000 رأسمال   شرك3 في ق3م3 

حص3 من   1000 إلى  درهم مقسم3 

درهم  لحص3   1 حدة   100 فئ3 

محررة نقد  بصف3  مكتتب3 بكاملها، 

على  كامل  بشكل  لم1زع3  تام3 

  شريك   1ح3د.

  شريك   1ح3د :

مسير  محمد  دلوح3ان،    س3د 

  شرك3 ل  قاطن بك1 ف س3تي، ف3ال 

ب1سك1رة،  101،  ملدون3  وخضر ء، 

  ن1 صر.

تسير   شرك3 ملدة غير   :   تس3ير 

محدلدة من طرف :

مسير  محمد  دلوح3ان،    س3د 

  شرك3 ل  قاطن بك1 ف س3تي، ف3ال 

ب1سك1رة،  101،  ملدون3  وخضر ء، 

  ن1 صر.

تس 3ل  تم   :   س ل   تجاري 
با د ر  با س ل   تجاري    شرك3 
2022 تحت  10 ماي  بتاريخ    ب3ضاء 

رقم 533791.
ملخص قصد   نشر

 كسك1ب

101 P

 كسك1ب ش.م.م.

 CENTRE PRIVE DES ETUDES
DES LANGUES

ش.م.
CPEL باختصار

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة

بمقتض3ات عقد عرفي حرر بتاريخ 
شرك3  تأسيس  تم   ،2022 وناور   1

مميز تها كا تالي :
ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

مسؤل 33 محدلدة.
 CENTRE  :   تسم33  الجتماع33 
 PRIVE DES ETUDES DES

.CPEL باختصار LANGUES
:   شرك3  ها    غرض  الجتماعي 

كغرض :
جم3ع  ملشاريع   ترب1ي3،  إنشاء 
  تعل3م33 أل  و مع1ي3، مثل مد رس 
تعل3م   لغات  ألجنب33،   ت1 صل 

ل  تك1ين.
أل  جم3ع  ألعمال  تحق3ق 
لتعل3م  با تك1ين    عمل3ات  ملتعلق3 

  لغات،   ت1 صل ل  ت1ج3ه.
تك1ين33  صاوح  بأعمال    ق3ام 

  شركات   عم1م33 أل  وخاص3.
ندل ت  تدريب33،  دلر ت  تنظ3م 

لرحالت در س33.
تنظ3م  ألنشط3   ثقاف33 بشكل 

عام.
 ملشارك3  ملباشرة أل غير  ملباشرة، 
في   شركات  بأي شكل من  ألشكال، 
  تي  ها أهد ف مماثل3 أل ح ت صل3 

با شرك3.
كل   عمل3ات  عام3،  لبصف3 
  تجاري3،   صناع33،  ملنق1 3، 
بشكل  ل ملا 33،  ملتعلق3    عقاري3 
باألغر ض  مباشر  غير  أل  مباشر 

أل   تي من شأنها   ملشار إ يها أعاله، 
أن تساعد على تحق3قها لتط1يرها.

 ملقر  الجتماعي : ز لي3 طريق ألالد 
إقام3   سالم،  لزنق3   زه1ر،  زيان 
عمارة م،   طابق   سادس،  ألجز ء 

102 ل101 - 20250   د ر   ب3ضاء.
من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها.
حدد   :   رأسمال  الجتماعي 
 100.000 رأسمال   شرك3 في ق3م3 
حص3 من   1000 إلى  درهم مقسم3 
درهم  لحص3   1 حدة   100 فئ3 
محررة نقد  بصف3  مكتتب3 بكاملها، 

تام3 لم1زع3 على   شركاء كما ولي :
  س3دة صف3ا عمرتي 500 حص3.

 500 شعباني  إسماع3ل    س3د 
حص3.

 مل م1ع : 1000 حص3.
  شركاء :

مسيرة  عمرتي،  صف3ا    س3دة 
با د ر   ب3ضاء،  ل  قاطن3    شرك3 

رقم 5، زنق3 بئر نزر ن،   1 زيس.
شعباني،  إسماع3ل    س3د 
  قاطن با د ر   ب3ضاء، رقم 5، زنق3 

بير  وحك3م،   1 زيس.
تسير   شرك3 ملدة غير   :   تس3ير 

محدلدة من طرف :
مسيرة  عمرتي،  صف3ا    س3دة 
با د ر   ب3ضاء،  ل  قاطن3    شرك3 

رقم 5، زنق3 بئر نزر ن،   1 زيس.
تس 3ل  تم   :   س ل   تجاري 
با د ر  با س ل   تجاري    شرك3 
تحت   2022 و1ن13   7 بتاريخ    ب3ضاء 

رقم 535701.
ملخص قصد   نشر

 كسك1ب

102 P

EXCOB
ش.م.م

HEMOLAB PHARMA
ش.م

ت1س3ع   غرض  الجتماعي  لشرك3 
لتعدول ص3اغته

محضر  و مع  بمقتض3ات   -  I
بتاريخ    عام   غير   عادي  ملنعقد 
27 أبريل 2022، قرر مساهم1 شرك3 

شرك3   HEMOLAB PHARMA

 1.000.000 رأسما ها  مساهم3، 

ببرش3د،  لمقرها  الجتماعي  درهم 

تجزئ3 رقم 125،  ملنطق3   صناع33، 

  ساحل، ما ولي :

ص3اغ3   غرض  لتعدول  ت1س3ع 

 الجتماعي  لشرك3.
من   قان1ن   1 تعدول   فصل 

 ألسا�ضي  لشرك3.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   -  II

ببرش3د  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

بتاريخ 9 و1ن13 2022 تحت رقم 571.
ملخص قصد   نشر

 كسك1ب

103 P

CARTEL ALU
SARL AU

محرر  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

نظام  تك1ين  تم   2022 و1ن13   21

أسا�ضي  شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت شريك ل حد خصائصها كا تالي :

.CARTEL ALU : 33تسم  

  هدف : تمارس   شرك3  ألهد ف 

  تا 33 :

نجارة  ألملن13م ؛

زخرف3  أل 1من13م ؛

لأعمال    ف1الح  ملقالم  لصدأ 

 وحدود.

زنق3  مكرر،   12  :  ملقر  الجتماعي 

 بنان، رقم 1،  ملح3ط،   رباط.

 100.000  : رأس  ملال  الجتماعي 

حص3 ق3م3   1000 درهم مقسم إلى 

كل ل حدة 100 درهم.

  تس3ير : تم تع3ين   س3د  و 3اللي 

  شافعي،  وحامل  بطاق3   تعريف 

كمسير   AD221567 رقم    1طن33 

لح3د  لشرك3 لملدة غير محدلدة.

لضع  تم   :  إلود ع   قان1ني 

كتاب3   ضبط   مللف   قان1ني  دى 

باملحكم3   تجاري3 با رباط تحت رقم 

  س ل   تجاري 161287.

104 P
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DAR EL BAHIJE
 SARL AU

عام  ستثنائي  جمع  بمقت�ضى 
قرر   2022 و1ن13   22 حرر في   رباط 
 DAR EL   شريك   1ح3د  لشرك3 

BAHIJE SARL AU ما ولي :
تجزئ3   : تح1يل  ملقر  الجتماعي 
جنان   كبير، رقم 97 ق1 س،   قن3طرة 
سال إلى تجزئ3 رضا 2،   طابق  ألر�ضي، 

سال  و دودة.
من   قان1ن   3 تعدول  ملادة 

 ألسا�ضي  لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني بكتاب3   ضبط 
باملحكم3  البتد ئ33 بسال تحت رقم 

19163 بتاريخ 27 و1ن13 2022.
105 P

SLO ONLINE SERVICES
SARL AU

تأسيس شرك3
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ با د ر 
تأسست   2021 مارس   17   ب3ضاء 
سيرفيس»  أنالون  «س.ل.ل  شرك3 
 SLO ONLINE SERVICES SARL
AU ل  تي تحمل  وخصائص   تا 33 :

  تسم33 : «س.ل.ل أنالون سيرفيس» 
.SLO ONLINE SERVICES SARL AU

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 
مسؤل 33 محدلدة شريك ل حد.

  غرض  الجتماعي :
إنشاء  ملحت1ى  مل1 قع  إل كترلن33 

لإد رة لسائل   ت1 صل  الجتماعي ؛
كل  ألنشط3   تي  عام3  لبصف3 

تع1د على   شرك3 با ربح.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم.

من   تأسيس  سن3   99  :  ملدة 
  نهائي.

فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 
وناور إلى 11 ديسمبر  كل سن3 ما عد  
  سن3  ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.
 ملقر  الجتماعي : 10 شارع  وحري3، 

  طابق 1، رقم 5،   د ر   ب3ضاء.
إد رة   شرك3 : وتم تس3ير   شرك3 

من طرف   س3د عمر وحل1.

  س ل   تجاري تحت رقم 396621 
باملحكم3   2021 مارس   29 بتاريخ 

  تجاري3 با د ر   ب3ضاء.
106 P

أول برو أوديو فيزيال
تأسيس شرك3

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ با د ر 
  ب3ضاء فاتح ن1فمبر 2021 تأسست 
ل  تي  «ألل برل ألدو1 فيزوال»  شرك3 

تحمل  وخصائص   تا 33 :
  تسم33 : «ألل برل ألدو1 فيزوال».

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 
مسؤل 33 محدلدة.

  غرض  الجتماعي :
إنشاء    شبكات  الجتماع33، 

محت1ى   شبكات  الجتماع33 ؛
 ستير د لتصدور   سلع.

رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم.
من   تأسيس  سن3   99  :  ملدة 

  نهائي.
فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 
وناور إلى 11 ديسمبر  كل سن3 ما عد  

  سن3  ألللى.
 ملقر  الجتماعي : 10 زنق3 ز ود  بن 
1،  ملعاريف،   د ر  رفاعي،   طابق 

  ب3ضاء.
إد رة   شرك3 : وتم تس3ير   شرك3 
من طرف   س3د م1ر ند دوف3د إوفان 

لبكري و ال.
  س ل   تجاري تحت رقم 522635 

بتاريخ 17 وناور 2022.
108 P

SLA IMPORT ET EXPORT
س.ل.أ أمب1ر لإكسب1ر

 شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
ح ت   شريك   1 حد

رأسما ها : 100.000 درهم
10، زنق3  وحري3،   طابق 1 رقم 5، 

  د ر   ب3ضاء
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
 الستثنائي  ملؤرخ في 10 مارس 2022 
بتاريخ  با د ر   ب3ضاء   ل ملس ل 
17 مارس 2022 تحت  ملر جع   تا 33 :

 R E 2 0 2 2 0 0 0 8 1 3 5 1 3 9 7
 OR7510/2022 Qce
قرر   شريك   7010123595223
أمب1ر  «س.ل.أ    1ح3د  شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3  لإكسب1ر» 
ح ت   شريك   1 حد،   ملحدلدة 

رأسما ها 100.000 درهم ما ولي :
تغ3ير  ملقر  الجتماعي   سابق 
زنق3   10 با د ر   ب3ضاء  كان    ذي 
 وحري3،   طابق 1 رقم 5 إلى   عن1 ن 

  تالي :
تجزئ3 25 شارع باحماد، ب3لفدور، 

  د ر   ب3ضاء.
 3 لح ك طبقا ملقتض3ات   فصل 

من   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
با د ر  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
  ب3ضاء بتاريخ 26 أبريل 2022 تحت 

رقم 822519.
109 P

 STE ALLIANCE D’EXPERTS 
 POUR LA MISE EN VALEUR

 DES RESSOURCES DU
SOUS-SOL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
 ملقر  الجتماعي : 8 زنق3 م1الي 
رش3د، رقم 7، حسان،   رباط

  س ل   تجاري   رباط : 151819
1 - قرر  و مع   عام  ملنعقد بتاريخ 
«أ 13نس  2022  شرك3  مارس   23
 كسبغ ب1غ الميز أفل1غ د غس1غس 
 STE ALLIANCE س1س1ل»  د 
 D’EXPERTS POUR LA MISE EN
 VALEUR DES RESSOURCES DU
SOUS-SOL  ملحدلدة  ملسؤل 33، 
رأسما ها 10.000 درهم حل   شرك3.
م1الي  تع3ين   س3د  تم   -  2
مصفي  قس3مي   علمي  مصطفى 

 لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 
  تجاري3 با رباط بتاريخ 21 و1ن13 2022 

تحت رقم 125730.
 إلشارة ل  ب3ان

110 P

 STE ENTREPRISE
 MAROCAINE DES

 SERVICES INFORMATIQUE
ET NEGOCE

EMSIN
SARL AU

رأسما ها : 10.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : رقم 1 عمارة 9، 

شارع عالل بن عبد هللا، تازة
رفع رأسمال   شرك3 

خالل  من  قرر   شريك   1ح3د 
  و مع   عام  ملنعقد و1م 27 ماي 2022 
ل ملس ل في نفس   تاريخ تحت رقم 
تمت  ملصادق3 على  ل3571،   3111
رفع رأسمال   شرك3 بمبلغ 590.000 
درهم إلى   10.000 درهم  3نتقل من 
طريق  عن  لح ك  درهم   620.000
حص3  جتماع33   5900  كتتاب 
درهم  لحص3   100 بق3م3  جدودة 
وحساب   شرك3  با كامل  محررة 

ب1 سط3 :
م1ز ن3 با دمم  ملدن33.

رفع   رأسمال  الجتماعي  لشرك3 
بمبلغ 590.000 درهم بم1 زن3 با دمم 
) وحساب  و اري  لشريك)   ملدن33 
 ذ  أصبحت حص3   شريك   1ح3د 

كاآلتي :
  3عق1بي محمد 6200 حص3.

لنت3ج3  ذ ك تم تعدول   بندون 
6، 7 من   نظام  ألسا�ضي.

تم  إلود ع   قان1ني بكتاب3   ضبط 
تحت  بتازة   دى  ملحكم3  البتد ئ33 

رقم 272 و1م 15 و1ن13 2022.
111 P

 STE DE GESTION DES
 ETABLISSEMENTS DE

FORMATION LOGISTIQUE
S.G.E.F.L

شرك3 مجه1 3
رأسما ها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 202 شارع عبد 
 مل1من، رقم 5،   طابق   سفلي، 

  د ر   ب3ضاء
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تع3ين عض1 بمجلس  إلد رة
مجلس  إلد رة  خالل  جتماع 

ل و مع   2021 أبريل   15 في   ملنعقد 

  عام   عادي بتاريخ 10 و1ن13 2021 

قرر  ملساهم1ن تع3ين أعضاء مجلس 

على  سن1 ت   6 ملدة   إلد رة  و دد 

  نح1   تالي :

عض1 مجلس إد رة :   س3د محمد 

ل وحامل  مغربي  و نس33  كرل ن، 

 لبطاق3   1طن33 رقم BH119559 ؛

 : مستق3ل  إد رة  مجلس  عض1 

مغربي  شهاب   سنتي�ضي،    س3د 

 و نس33، ل وحامل  لبطاق3   1طن33 

   .D128661 رقم

لقد تم  إلود ع   قان1ني باملحكم3 

بتاريخ     تجاري3  لد ر   ب3ضاء 

17 و1ن13 2022 تحت رقم 828168.

112 P

كولورادو
شرك3 مجه1 3

رأسما ها : 120.882.080 درهم

 ملقر  الجتماعي : طريق م1الي ثامي، 

كلم 15،  و ماع3   قرلي3 ألالد 

 عزلز د ر ب1عزة،   ن1 صر، 

  د ر   ب3ضاء

  س ل   تجاري : 28509

رفع رأسمال   شرك3
ل فق  جتماع مجلس  إلد رة   -  I

ل و مع   2022 مارس   22  ملنعقد في 

أبريل   29 بتاريخ    عام  الستثنائي 

2022 على   قر ر   تالي :

من  رأسمال   شرك3  في    زيادة 

دمج  الحت3اطي  الخت3اري،  خالل 

إلى  درهم   120.882.080  يرتفع من 

درهم لح ك بإصد ر   161.176.110

بق3م3  جدودة  أسهم   3.029.301

سيتم  در هم  لسهم   1 حد،   10

على  مجانا  لمساهمين  تخص3صها 

أساس سهم مجاني ل حد  كل ثالث3 

أسهم قدوم3.

- تم  إلود ع   قان1ني باملحكم3   II

بتاريخ  با د ر   ب3ضاء     تجاري3 

17 و1ن13 2022 تحت رقم 828211.

113 P

LEROD NFOR

SARL AU

إنشاء شرك3
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسيس شرك3   2021 ن1فمبر   25

بشريك  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ل حد باملميز ت   تا 33 :

 LEROD NFOR  SARL : 33تسم  

.AU

زنق3   13  :  ملقر  الجتماعي 

 ألشعاري،   شق3 3، أكد ل،   رباط.

  رأسمال : 50.000 درهم.

  هدف :   تجارة.

  سن3  ملا 33 : 99 سن3.

 Junior BROWN  :   تس3ير 

.NFORMI

  س ل   تجاري : 158719.

114 P

TAQAKIT

SARL AU

فسخ  لشرك3 
بمقت�ضى محضر   قر ر  الستثنائي 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ  بطنج3 

 لشرك3 تقرر ما ولي :

فسخ   شرك3  بتد ء من 15 و1ن13 

برز ق  لتع3ين   س3دة  3لى   2022

مقر  تع3ين  كما  مصف33   لشرك3، 

 :   تصف33 باملقر  الجتماعي  لشرك3 

شارع حريري، إقام3 حل3م3 أنترس1ل، 

رقم 16، طنج3.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

بطنج3  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

بتاريخ 27 و1ن13 2022 تحت رقم 6517.

115 P

 STE OUED ERROUMANE

 DÉVELOPPEMENT

DURABLE
SARL AU 

OEDD : 33ختصار   تسم 

 شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت شريك ل حد

برأسمال 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 15 شارع  البطال 

  شق3 رقم 3  كد ل   رباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

قد تأسست شرك3   2022 و1ن13   13

ل  تي تحمل  وخصائص   تا 33 : 

 Oued Erroumane  :   تسم33 

.Développement Durable

 OEDD : 33ختصار   تسم 

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

مسؤل 33 محدلدة ح ت شريك لح3د. 

  هدف  الجتماعي :

أد ء  ألنشط3   زر ع33   تي  أي 

عن   غير،  ن3اب3  أل  عنها  ن3اب3  تتم 

ل  بذر  ل وحصاد،  لتجهيز  ألرض، 

ل  غرس، لمعاو 3  ملحاص3ل، لرش 

بما في ح ك جم3ع أن1 ع   ملحاص3ل، 

ل  كرلم،  أش ار   فاكه3  تقل3م 

وتعلق  ف3ما  في  لمكافح3  آلفات 

با زر ع3، لص3ان3  ألر �ضي   زر ع33 

، لتشغ3ل أنظم3 
ً
في حا 3 سل3م3 ب3ئ3ا

  ري  لزر ع3 ؛

تنف3ذ هذه   عمل3ات على  ومكن 

أل  ألرض  با شرك3   ألرض  وخاص3 

مع  تعاقدي  إطار  ضمن  أل   ملؤجرة 

أصحاب  ألر �ضي   زر ع33.

رأسمال   شرك3 : 100.000   درهم.

من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ماعد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.

 ملقر  الجتماعي: 15 شارع  البطال 

  شق3 رقم 3  كد ل   رباط.

  تس3ير: أن3طت مهم3   تس3ير إلى 

  س3د محمد أمين ر شدي  فترة غير 

محدلدة.

تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 

با س ل   تجاري  دى    قان1ني 

 ملحكم3   تجاري3 با رباط.
رقم   س ل   تجاري: 161271

115P مكرر

STE FIDES ASSUR
 SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

برأسمال : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 15 شارع  البطال 

  شق3 رقم 3  كد ل   رباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شرك3  تأسست  قد   2022 ماي   15

-ل  تي تحمل  وخصائص   تا 33 : 

.FIDES ASSUR : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

مسؤل 33 محدلدة. 

  هدف  الجتماعي :

  الستعان3 بمصادر خارج33  ب3ع 

خدمات   تأمين ؛

 خدمات   تأمين  إلضافي ؛

 تس1يق  وخدمات  ملختلف3 ؛

   تدريب  ملنهي  وخاص.
رأسمال   شرك3 : 100.000   درهم.

من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ماعد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.      

 ملقر  الجتماعي: 15 شارع  البطال 

  شق3 رقم 3  كد ل   رباط.

  تس3ير : أن3طت مهم3   تس3ير إلى 

  س3دة جمان3  ملختريع   عل1ي  فترة 

محددة في أربع3 سن1 ت.  

تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 

با س ل   تجاري  دى    قان1ني 

 ملحكم3   تجاري3 با رباط.
رقم   س ل   تجاري: 161219.

116 P
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KAMAMA MITAL
مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تأسيس شرك3  تم   2022 و1ن13   27

ح ت  سم : فردي.
م3طال  قمام3   :  سم   شرك3 

.KAMAMA MITAL
زنق3 صبري   12  : عن1 ن   شرك3 
ب1جمع3،   شق3 رقم 6،   د ر   ب3ضاء.

معد ت   :   هدف  الجتماعي 
  س3ار ت.

رأسما ها : 10.000 درهم.
:   س3د  مسير   شرك3   سم 

قمام3 حم3د.
 : رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 

.MC221102
دوار  ألمل   : عن1 ن مسير   شرك3 
ألالد   7 1   شق3  عمارة   1 مجم1ع3 

 حمد 1، د ر ب1عزة،   د ر   ب3ضاء.
 ملدة : 99 سن3.

رقم   س ل   تجاري  إلد ري 
.537799

117 P

 ئتمان33 ماغتا ش.م.م
12 زنق3  مل1حدون، شق3 1، حسان،   رباط

CABINET CONSEIL INJAH
في  مس ل  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
9 و1ن13 2022 با رباط قد تم تأسيس 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

تحمل  وخصائص   تا 33 :
 CABINET CONSEIL  :   تسم33 

.INJAH
جم3ع   :   هدف  الجتماعي 
 الستشار ت ل  در سات،  ستشار ت 

في   س1ق   رقم33.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 
مقسم3 إلى 100 حص3 من فئ3 100 
درهم  لحص3   1 حدة مقسم3 على 

  شكل   تالي :
  س3د سمير بنه3م3 350 حص3 ؛

 350 و1نس  و امعي  ل  س3د 
حص3 ؛

  س3د سع3د   3اق1تي 50 حص3 ؛
 50 بنجل1ن  نب3ل  ل  س3د محمد 

حص3.

من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.
ضاو3  زنق3   6  :  ملقر  الجتماعي 

 ،16 رقم  شق3  ع1 ،   طابق   ر بع 

أكد ل،   رباط.

بنه3م3  سمير  :   س3د   ملسيرون 

ل  س3د و1نس  و امعي.
 : با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.161271

118 P

LOMNITEST
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

با قن3طرة   2022 و1ن13   13 في 

إنشاء  على  بين   شركاء  تم  التفاق 

ح ت    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 

تحمل  ل  تي  محدلدة  مسؤل 33 

 وخصائص   تا 33 :

.LOMNITEST : 3سم   شرك 

  هدف  الجتماعي : مختبر   هندس3 

 ملدن33 ل  بيئ3 ل  صناع3.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 

فئ3  من  حص3   1000 إلى  مقسم3 

درهم  لحص3   1 حدة م1زع3   100

بين   شركاء على   شكل   تالي :

عقى،  وحامل    س3د   عقالي 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

DA13571 : 700 حص3 ؛

هشام،  وحامل  شهب1ن    س3د 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

IB110663 : 100 حص3.

 ملدة : 99 سن3  بتد ء من   تأسيس 

لضع   س ل  تاريخ  من  أي    نهائي 

  تجاري.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.

59 شارع م1الي   :  ملقر  الجتماعي 

عبد   عزيز، إقام3 م1الي عبد   عزيز، 
رقم 3.

عقى،  :   س3د   عقالي   ملسير 
مغربي  و نس33،  وحامل  بطاق3 
 ،DA13571 رقم    تعريف   1طن33 
  قاطن ب 61، بل1ك د،  لالد  لج3ه، 

  قن3طرة.
با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

 لقن3طرة : 65787.
119 P

REDA SOLAIRE 
RC : 57351

غير  محضر   قر ر ت  بمقت�ضى 
ن1فمبر   10 بتاريخ  با رباط    عادو3 
شرك3  في  2020  لشريك   1ح3د 
ح ت  شرك3   REDA SOLAIRE
ح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 
درهم،   100.000 رأسما ها    1ح3د، 
شق3  زنق3   قيرل ن،   3 مقرها رقم 

رقم 5، حسان،   رباط تقرر ما ولي :
و م3ع  ل  نهائي    ت1قف   تام 
شرك3  طرف  من   ألنشط3  ملز ل 3 

.REDA SOLAIRE
تفك3ك  صالح3ات  جم3ع  تعطى 
ر�ضى  وحريب،    شرك3  لس3د 
 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.XA13568 رقم
 ،3 تحدود مقر   تصف33 ب : رقم 
زنق3   قيرل ن، شق3 رقم 5، حسان، 

  رباط.
تم  إلود ع   قان1ني بكتاب3   ضبط 
و1م با رباط    دى  ملحكم3   تجاري3 

22 و1ن13 2022 تحت رقم 125701.
120 P

DARC STUDIOS
مقال 3

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة

بتاريخ  بمقت�ضى عقد عرفي حرر 
في   رباط،   2022 و1ن13  سن3   21
مسؤل 33  ح ت  تحرير  شرك3  تم 
تحمل  ل حد   تي  بشريك  محدلدة 

 ملميز ت   تا 33 :
 DARC مقال 3   :   تسم33 
مسؤل 33  ح ت  شرك3   STUDIOS

محدلدة بشريك ل حد.

رقمي،   رس1م  تصم3م   :   هدف 
  ب3ان33،   فن ) إلنشاء لإعادة   ب3ع) 
  تص1ير،  إلنتاج   سمعي   بصري، 

تنش3ط.
ضاو3  زنق3   6  :  ملقر  الجتماعي 
 ،16 ع1 ،   طابق   ر بع،   شق3 

أكد ل،   رباط.
مدة ق3ام   شرك3 : 99 سن3  بتد ء 

من تاريخ تأسيسها   نهائي.
ب  وقدر   : رأسمال   شرك3 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم  ل1 حدة   100 حص3 من فئ3 

م1زع3 كا تالي :
سف3ان بنبر ه3م 1000 حص3.

  تس3ير ل إلمضاء : تس3ير   شرك3 
ملدة غير محدلدة من طرف سف3ان 

بنبر ه3م.
بت1ق3ع  ملزم3  تصبح   شرك3 

سف3ان بنبر ه3م.
من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3.
بعد  قتطاع %5   : تقس3م  ألرباح 
كاحت3اط قان1ني، و1زع   باقي حسب 

قر ر   شركاء.
  تس 3ل : تم   تس 3ل باملحكم3 
  تجاري3 با رباط و1م 27 و1ن13 2022 

تحت   رقم 161278.
ملخص من أجل   نشر

121 P

RESTAURANT 
ED-DRIOUCH 

SARL AU
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم  في   رباط،   2022 و1ن13   15

تأسيس شرك3 بامل1 صفات  آلت33 :
 RESTAURANT  :    تسم33 

.ED-DRIOUCH
ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 
ح ت  ملساهم  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
  غرض  الجتماعي : 

مقهى، مطعم ؛
جم3ع   عمل3ات  عام3  لبصف3 
 ملتعلق3 بشكل مباشر أل غير مباشر 

بأغر ض   شرك3.
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سال،  عرص3   :  ملقر  الجتماعي 

210 طريق مهدو3، سال.

تأسيس  من  سن3   99  :  ملدة 

  شرك3.

 100.000  :   رأسمال  الجتماعي 

درهم مقسم إلى 1000 حص3  جتماع33 

من فئ3 100 درهم  ل1 حدة محررة من 

طرف   شريك   1ح3د :

 1000 مرلة   درليش    س3دة 

حص3  جتماع33.

تم تع3ين   س3دة مرلة   :   تس3ير 

  درليش كمسيرة  لشرك3 ملدة غير 

محددة.

  سن3  الجتماع33 : من فاتح وناور 

لتنتهي في 11 ديسمبر من كل سن3.

تم  إلود ع   قان1ني بكتاب3   ضبط 

ل ملس ل3  بسال  باملحكم3  البتد ئ33 

 16137 با س ل   تجاري تحت رقم 

بتاريخ 22 و1ن13 2022.

122 P

DCM TEXTIL
SARL AU

لضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

  قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة باوخصائص   تا 33 :

  تسم33 : «شرك3 دسم تكست3ل» 

ش.م.م ش.ل.

  شكل   قان1ني : مسؤل 33 محدلدة 

بشريك ل حد.

  هدف  الجتماعي : شرك3  لخ3اط3.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

تس 3لها با س ل   تجاري.

 ملسير :   س3د  دريس شف3ق.

  ت1ق3ع :   س3د  دريس شف3ق.

  رأسمال : 100.000 درهم م1زع 

على   شكل   تالي :

 دريس شف3ق 1000 حص3 ؛

 مل م1ع 1000 حص3.

:   طابق    عن1 ن  الجتماعي 
حي  ب1قنادل،  زنق3   75 رقم   أللل، 

  ش3خ  ملفضل، سال.

تبتدئ فاتح   :   سن3  الجتماع33 

وناور لتنتهي في 11 ديسمبر.

باملحكم3  رقم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ   16131 بسال    البتد ئ33 

22 و1ن13 2022.

123 P

AXCAP
SARL

تأسيس شرك3
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 9 ماي 

لضع   قان1ن  ألسا�ضي  تم   2022

 لشرك3 :

 مل1ض1ع  الجتماعي :   تجارة.

ح ت  شرك3   AXCAP  :  السم 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
زنق3   ،1 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

د دس، شق3 7، أكد ل،   رباط.
رأسمال   شرك3 : 600.000 درهم 

حص3  جتماع33   6000 مقسم3 إلى 

100 درهم  ل1 حدة مس ل3 لمحررة.

 ملدة : 99 سن3.

  تس3ير :   س3د أدر ز ت1ف3ق.

باملحكم3  لتم  إلود ع   قان1ني 

تس 3ل  تم  كما  با رباط    تجاري3 

  شرك3 با س ل   تجاري تحت رقم 

161231 بتاريخ 23 و1ن13 2022.

124 P

SIEGE STE
SARL AU

تأسيس شرك3
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
لضع   قان1ن  تم   2022 ماي   27

 ألسا�ضي  لشرك3 :

 مل1ض1ع  الجتماعي : مركز ت1طين.

شرك3 ح ت   SIEGE STE  :  السم 

 ملسؤل 33  ملحدلدة بشريك ل حد.

 I تجزئ3  ملسيرة   :  ملقر  الجتماعي 
رقم 616   طابق   ثاني N2-B تمارة.

رأسمال   شرك3 : 600.000 درهم 

حص3  جتماع33   1000 مقسم3 إلى 

100 درهم  ل1 حدة مس ل3 لمحررة.

 ملدة : 99 سن3.

  تس3ير :   س3د عبد   غني ناجح.

باملحكم3  لتم  إلود ع   قان1ني 
تس 3ل  تم  كما  بتمارة   البتد ئ33 
  شرك3 با س ل   تجاري تحت رقم 

116599 بتاريخ 15 و1ن13 2022.
125 P

HOSTEL CAPITAL
SARL AU

مس ل  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
با رباط قد تم لضع   2022 و1ن13   1
تحمل    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 

 وخصائص   تا 33 :
.HOSTEL CAPITAL : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 
 ملسؤل 33  ملحدلدة شريك لح3د.

د ر   ض3اف3   :   هدف  الجتماعي 
لتقدوم  وخدمات   رياض33  لنزل 

ل  س3اح33.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 
فئ3  من  حص3   1000 إلى  مقسم3 

100 درهم  لحص3   1 حدة.
  س3د حسن  كرل 1000 حص3.

 ملدة : 99 سن3  بتد ء من   تأسيس 
  نهائي لضع   س ل   تجاري.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 
11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.
 ملسير :   س3د حسن  كرل.

با س ل   تجاري  رقم   تق33د 
باملحكم3   تجاري3   رباط   125675

با س ل   تجاري رقم 161111.
126 P

 SOCIETE GENERAL DES
 TRAVAUX SPECIAUX

MOHSINE RACHID
قرر  و مع  الستثنائي   عام   -  I

 ملنعقد في 21 و1ن13 2021 :
تف1يت 50 حص3 من طرف   س3د 
عبد  رش3د  فائدة   س3د  فت1حي 
لكذ  تأك3د   س3د   ملحسن  وخ1دة، 
عبد  ملحسن  وخ1دة مسير   لشرك3 
مع جم3ع   صالح3ات، كما ثم تذليب 

  قان1ن  ألسا�ضي لتعدوله . 

بكتاب3   ضبط  تم  إلود ع   -  II

باملحكم3   تجاري3 با رباط تحت رقم 

10193 بتاريخ فاتح ن1فمبر 2021.

127 P

 LIVELY GREEN

COMMUNICATION

LGC
تأسيس شرك3

بم1جب عقد عرفي مؤرخ في   -  I 

2 و1ن13 2022 تم تأسيس شرك3  ح ت 

محدلدة  ها  مل1 صفات  مسؤل 33 

  تا 33 :

 LIVELY GREEN  :   تسم33 

.(COMMUNICATION (LGC

:   تجارة،    هدف  الجتماعي 

 الستشارة  الد ري3 لتنظ3م  وحفالت.

 10 رقم  عمارة   :  ملقر  الجتماعي 

م1الي  حمد  1ك3لي  زنق3   8 شق3 

حسان   رباط.

  رأسمال :  حدد رأسمال   شرك3 

في 100.000 درهم.

تس3ير   شرك3 : عين   س3د   1ردي 

عبد  مل1لى  ل  س3د  ملعين  محمد 

ل  س3د مل33ح عبد  مل 3ب مسيرلن 

 لشرك3 مع جم3ع   صالح3ات.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   -  II

با رباط   باملحكم3   تجاري3    ضبط 

تحت   س ل   تجاري رقم 161275. 
 لنسخ ل  ب3ان

  1ك3ل

128 P

BOUCHOUKA TRANS
قرر  و مع   عام  الستثنائي   -  I

  عام  ملنعقد في 27 ماي 2022 :

نقل   : إضاف3   نشاط  ملنهي 

تم  كما  وحساب   غير،    بضائع 

تذليب   قان1ن  ألسا�ضي لتعدوله.

بكتاب3   ضبط  تم  إلود ع   -  II

باملحكم3  البتد ئ33 با قن3طرة تحت 

رقم 91821 بتاريخ 21 و1ن13 2022.

129 P



12709 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

HINO TRANS
تأسيس شرك3

بم1جب عقد عرفي مؤرخ في  -  I 
تم تأسيس شرك3   2022 و1ن13   10  
بشريك  محدلدة  مسؤل 33  ح ت 

لح3د  ها  مل1 صفات   تا 33 :
.HINO TRANS : 33تسم  

  هدف  الجتماعي : نقل   بضائع.
شارع أن1 ل   21  :  ملقر  الجتماعي 
م3م1زة   3 مكتب   11 فل1ري  عمارة 

قن3طرة.
  رأسمال : حدد رأسمال   شرك3 

في 100.000 درهم.
عين   س3د   : تس3ير   شرك3 
مع  مسير   لشرك3   ملهدي  سماك 

جم3ع   صالح3ات.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   -  II
باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
با قن3طرة تحت   س ل   تجاري رقم 

.65731
 لنسخ ل  ب3ان

  1ك3ل

130 P

FIDUCIAIRE FISTAR
 Imm. Atlas B, Appt 7, Avenue Houcine

Ben Ai VN Meknès

MEKNES D’EMBALLAGE
 شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت

مساهم ل حد
بمقت�ضى عقد عقد عرفي مؤرخ 
تم   ،2022 و1ن13   8 في  بمكناس 
لضع   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 ح ت 
مساهم  ح ت   ملسؤل 33  ملحدلدة 

ل حد لح ك على  ألسس   تا 33 :
 MEKNES  :   تسم33 

.D’EMBALLAGE
ح ت  ملسؤل 33  شرك3   :   شكل 

 ملحدلدة ح ت مساهم ل حد.
 :   هدف  الجتماعي 
FRIGORIFIQUE & EMBALLAGE ؛
جم3ع   عمل3ات  عام3  لبصف3 
ح ت   هدف   صناعي،   تجاري، 
ل  عقاري،  ملتعلق3   ملالي،   تجهيزي 
بصف3 مباشرة أل غير مباشرة با هدف 
في  تساهم  أن  وحتمل  أل   الجتماعي 

تنم33   شرك3.

 ملدة : 99 سن3.
أوت  أوت  محند   : مقر   شرك3 
ب1ب3دمان س1ق   ك1ر عين تالجد ت.
في  حدد   : رأسمال   شرك3 
إلى  مقسم  نقد   درهم   100.000
 100 حص3 ق3م3 كل حص3   1.000

درهم.
ليدور   شرك3  يسير   :   تس3ير 
  س3د خا د تزغ3ت لح ك ملدة غير 

محدلدة.
فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 

وناور إلى 11 ديسمبر.
رئيس  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 
 2022 و1ن13   17 بتاريخ  بمكناس 

لس ل تجاري رقم 56387.
مقتطف  لنشر

131 P

FIDUCIAIRE FISTAR

 Imm. Atlas B, Appt 7, Avenue Houcine

Ben Ai VN Meknès

MOL TRAVAUX
 شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت

مساهم ل حد
بمقت�ضى عقد عقد عرفي مؤرخ 
تم   ،2022 و1ن13   8 في  بمكناس 
لضع   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 ح ت 
مساهم  ح ت   ملسؤل 33  ملحدلدة 

ل حد لح ك على  ألسس   تا 33 :
 TRAVAUX DIVERS & : 33تسم  

.CONSTRUCTIONS
ح ت  ملسؤل 33  شرك3   :   شكل 

 ملحدلدة ح ت مساهم ل حد.
 TRAVAUX  :   هدف  الجتماعي 
DIVERS & CONSTRUCTIIONS ؛

جم3ع   عمل3ات  عام3  لبصف3 
ح ت   هدف   صناعي،   تجاري، 
ل  عقاري،  ملتعلق3   ملالي،   تجهيزي 
بصف3 مباشرة أل غير مباشرة با هدف 
في  تساهم  أن  وحتمل  أل   الجتماعي 

تنم33   شرك3.
 ملدة : 99 سن3.

251  ملنظر  رقم   : مقر   شرك3 
 و م3ل 1 مكناس.

في  حدد   : رأسمال   شرك3 
إلى  مقسم  نقد   درهم   100.000
 100 حص3 ق3م3 كل حص3   1.000

درهم.

ليدور   شرك3  يسير   :   تس3ير 
لح ك  عبد   عالي،  ب1 عرف    س3د 

ملدة غير محدلدة.
فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 

وناور إلى 11 ديسمبر.
رئيس  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 
 2022 و1ن13   17 بتاريخ  بمكناس 

لس ل تجاري رقم 56385.
مقتطف  لنشر

132 P

 ئتمان33 أسفار ك1نساي

شق3 رقم 3 جنان   نهض3 1   رباط

  هاتف : 0517729760

LA PORTE DE MODE
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 1101 تجزئ3  لالد 

زعير عين ع1دة تمارة
حل شرك3

إثر  نعقاد  و مع   عام  الستثنائي 
 LA PORTE 3في  ملقر  الجتماعي  شرك
و1م  في   DE MODE SARL AU
ل بناء  على ت1ص3ات   01/06/2022
خدوج3  ة   قررت   س3د   و مع   
ب1شال رقم بطاق3    تعريف   1طن33  
لشريك3  مسيرة  بصفتها   A682336
حل   شرك3 نظر   لصع1بات  ملا 33.

قامت   س3دة خدوج3 ب1شال :
لبعد  ملناقش3 ل فق ل أكد  و مع 
  عام  الستثنائي على حل    شرك3 
لإعطاء إبر ء  ملصف33 بإتمام  ملهم3.            
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 2022/06/27  البتد ئ33 بتمارة و1م 

تحت رقم 1108.   
 لب3ان   

133 P

KIRALOGISTIQUE
SARL

RC : 152399
إطار  و مع   عام  الستثنائي  في 
 «KIRALOGISTIQUE»  شرك3 
محدلدة  ملسؤل 33  ملنعقد  شرك3 
بتاريخ 8 و1ن13 2022   كائن3 ب 17، 
أكد ل   ،6 رقم  شارع  ألبطال شق3 
مساهم1   شرك3  تد لل  -   رباط. 

باإلجماع على ما ولي :

 300 وب3ع  بنبهم3  مر د    س3د 
حص3  جتماع33  صاوح   س3دة 

حل3م3 بنعق3.
 ستقا 3   س3د محمد عز   عرب 

كميرة من مهامه با شرك3.
بنعق3  حل3م3  تع3ين   س3دة 

كمسيرة  لشرك3 ملدة غير محددة.
تحدوث   قان1ن   د خلي  لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني  لشرك3  دى 
باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 
با رباط في 21 و1ن13 2022 تحت رقم 

.125199
134 P

 ئتمان33   قدس
10 زنق3 بكين شق3 رقم 1  ملح3ط   رباط

  هاتف/  فاكس:0517706221

تأمين لينازير
 شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

عمارة 1 شق3 2 بل1ك 21 أب1الي 
باديس  وحس3م3

تعدوالت قان1ن33  لشرك3
تح1يل  ملقر  الجتماعي

محضر  و مع   عام  بم1جب 
مارس   19  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ 

2021 تقرر ما ولي :
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3 
شارع   سالم   : من   عن1 ن   تالي 
بل1ك ج.س رقم 23 حي   برود   رباط 
21 أب1الي  2 بل1ك  1 شق3  إلى عمارة 

باديس  وحس3م3.
من   نظام   3 تغ3ير   بند  مع   

 ألسا�ضي :
 ملقر  الجتماعي تابث في   عن1 ن 
 21 بل1ك   2 شق3   1 عمارة   :   تالي 
أب1الي باديس  وحس3م3. وج1ز نقلها 
نفس  ملدون3،  في  آخر  مكان  أي  إلى 
بقر ر عادي من  إلد رة وتم إخطاره 
برسا 3 إلى   شركاء لإلى أي مكان آخر 
في  ملغرب بم1جب قر ر جماعي لغير 
وجب إرسال  عادي وتخذه   شركاء. 
أي نقل  لمكتب  ملس ل قبل عشرة 
إلى  أوام على  ألقل من حدلثه،   (10(
على   تأمين  ه3ئ3  إلشر ف  رئيس 

ل  ضمان  الجتماعي.  
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تع3ين   س3د حسن   صبار مسير 

مشارك  لشرك3 تأمين  3نازير.
من   قان1ن   3 تغ3ير   بند 

 ألسا�ضي  لشرك3.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

تحت   2021/03/28 بتاريخ  با رباط 

ل  س ل   3709   رقم   ترت3بي 

  تجاري رقم 82811.

135 P

 ئتمان33   قدس

10 زنق3 بكين شق3 رقم 1  ملح3ط   رباط

  هاتف/  فاكس:0517706221

LE BOULEVARD AUTO    
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 بشريك 

لح3د
زنق3 قطر عمارة م1الي علي   شريف 

طنج3

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع   قان1ن   2022/06/15

 ألسا�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

تحمل  وخصائص  لح3د  بشريك 

  تا 33 :

 .Le Boulevard Auto : 33تسم  

  صف3   قان1ن33 : شرك3 محدلدة 

 ملسؤل 33 بشريك لح3د.

لشر ء  ب3ع    هدف  الجتماعي: 

  س3ار ت  و دودة.

)مئ3  درهم   100.000   رأسمال: 

1000 سهم  مقسم3 إلى  أ ف درهم) 

من 100  كل منهما.

 ملدة : 99 سن3 من تاريخ تأسيسها.
 ملقر  الجتماعي : زنق3 قطر عمارة 

م1الي علي   شريف طنج3.

س1ف تد ر   شرك3 من   :  إلد رة 

قبل   س3د حمزة بن وحبيب.

خدم3  في  تم  إلود ع   قان1ني 

باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 

طنج3  1الو3 طنج3 تط1 ن  وحس3م3 

تحت  مس ل   2022/06/23 بتاريخ 
 128527 رقم   س ل   تجاري 

ل  رقم   ترت3بي 6331.           

136 P

TATIA MAISON DE BEAUTE
SARL AU

  س ل   تجاري 113587 تمارة
حل مسبق  لشرك3

قرر   شريك   1ح3د  شرك3 
 TATIA MAISON DE BEAUTE»
مسؤل 33  ح ت  شرك3   «SARL AU
ح ت   شريك   1ح3د،  محدلدة 
مقرها  درهما،   100.000 رأسما ها 
8 عمارة   الجتماعي محل تجاري رقم 
خالل  و مع  تجزئ3   لؤ ؤ تمارة،   2
  عام غير   عادي   ذي  نعقد بمقر 

  شرك3 بتاريخ 2 و1ن13 2022 :
1 -  وحل  ملسبق  لشرك3.

تع3ين   س3دة قشيب3  ط3ف3   -  2
مصف  لشرك3.

محل  مقر   تصف33  تع3ين   -  1
تجزئ3   لؤ ؤ   2 عمارة   8 تجاري رقم 

تمارة.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتمارة  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
رقم  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.8187
137 P

SOFOREC

STE COPREF
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 من شريك 

ل حد
رأسما ها 15.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 23 عمارة نب3ل 
شارع أب1 بكر   صدوق -   قن3طرة

  زيادة في رأسمال   شرك3
I - على إثر  و مع   عام غير   عادي 
قرر   ،2022 و1ن13   6 بتاريخ   ملنعقد 
«ك1بريف»    شريك   1ح3د  شرك3 
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 من شريك 
درهم   15.000.000 رأسما ها  ل حد 
نب3ل  عمارة   23  : مقرها  الجتماعي 
شارع أب1 بكر   صدوق -   قن3طرة ما 

ولي :
رأس  ملال  الجتماعي  في    زيادة 
لح ك  درهم   15.000.000 بق3م3 
إلى  درهم   15.000.000 من  وحمله 
إصد ر  مقابل  درهم،   10.000.000
درهم   100 بق3م3  حص3   150.000
بكاملها  تحرر   لحص3   1 حدة، 

 صاوح :

  س3د   قادري  وحسني   3مني 
عادل : 150.000 حص3.

من   7 ل   6 تعدول كل من   بند 
  قان1ن  ألسا�ضي.

- تم  إلود ع   قان1ني باملحكم3   II
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 91809.
138 P

SOCIETE STRELYSIA
شرك3 ستروليزوا

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
  كائن مقرها  الجتماعي ب 265 

شارع م1الي  سماع3ل 
   د ر   ب3ضاء

لفقا  قر ر  و مع   عام   : ألال 
 الستثنائي  ملؤرخ في 19 ماي 2019، 
ه3ئ3   تس3ير،  تفق  من  لباقتر ح 
شرك3 ح ت  شرك3 ستروليزوا،  شركاء 
برأسمال قدره   ملسؤل 33  ملحدلدة، 
درهم،   كائن مقرها   119.000.000
م1الي  شارع   265 ب   الجتماعي 
على -   د ر   ب3ضاء،    سماع3ل 

 ما ولي :
مسير  شريك  لفاة  تأك3د   -  1

لشريك با شرك3.
قائم3  مل1قعين،  تعدول   -  2
من   نظام   6 ل ستكمال  ملادة 
باالشتر كات،   ألسا�ضي  ملتعلق3 
لتعدول  ملادة 7 من   نظام  ألسا�ضي 
لتعدول  ملادة  برأس  ملال،   ملتعلق3 

16  ملتعلق3 بتع3ين  ملدورين.
تم  إلود ع   قان1ني  دى   : ثان3ا 
باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 
با د ر   ب3ضاء بتاريخ 27 و1ن13 2022 

تحت رقم 21883.
 ملسير

139 P

SOCIETE STRELYSIA
شرك3 ستروليزوا

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
  كائن مقرها  الجتماعي ب 265 

شارع م1الي  سماع3ل 
   د ر   ب3ضاء

تأك3د أحد لفاة شريكين زيادة رأس 
 ملال  الجتماعي

لفقا  قر ر  و مع   عام   : ألال 
ديسمبر   27 في   الستثنائي  ملؤرخ 
لباقتر ح من ه3ئ3   تس3ير،   ،2019
شرك3  شرك3 ستروليزوا،   تفق شركاء 
برأسمال  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة، 
درهم،   كائن   119.000.000 قدره 
شارع   265 ب  مقرها  الجتماعي 
م1الي  سماع3ل -   د ر   ب3ضاء، على 

ما ولي :
1 - تأك3د لفاة شريكين با شرك3.

رأسمال  في  قر ر   زيادة   -  2
درهم   18.000.000 بمبلغ    شرك3 
ح3ث س3مر من 119.000.000 درهم 

إلى 157.000.000 درهم.
1 - تأك3د  النجاز   نهائي  لزيادة في 

رأسمال   شرك3.
قائم3  مل1قعين،  تعدول   -  3
من   ق1 نين   6 ل ستكمال  ملادة 
ل ملتعلق3    د خل33  لشرك3 
من   7 لتعدول  ملادة  باملساهمات، 
  ق1 نين   د خل33  لشرك3 ل ملتعلق3 
 33 لتعدول  ملادة  برأس  ملال، 

 ملتعلق3 باإلجر ء ت ل  صالح3ات.
تم  إلود ع   قان1ني  دى   : ثان3ا 
باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 
با د ر   ب3ضاء بتاريخ 1 فبر ور 2020 

تحت رقم 1521.
 ملسير

140 P

AL AMAL INNOVATION
SARL

RC : 145885
غير  بمقت�ضى  و مع   عام 
  عادي قرر شركاء   شرك3  ملحدلدة 

 ملسؤل 33 ما ولي :
500 حص3  ب3ع   س3د ب3جا رضا 

 جتماع33 إلى   س3د عل3د ني خا د.
هشام  ب3جا  با س3د   الحتفاظ 

كمسير  لشرك3.
خا د  عل3د ني  تع3ين   س3د 

كمسير  لشرك3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125687.
141 P
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NAYADIS
SARL

RC : 11923
غير  بمقت�ضى  و مع   عام 
  عادي قرر شركاء   شرك3  ملحدلدة 

 ملسؤل 33 ما ولي :
هللا   عماري  عبد  ب3ع   س3د 
إلى   س3د  حص3  جتماع33   2500

عبد  مل 3د   عماري.
 ستقا 3   س3د عبد هللا   عماري 

من منصبه كمسير  لشرك3.
 الحتفاظ با س3د  حمد   عماري 

كمسير  لشرك3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بسال   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 19135.
142 P

JEFF GARD
SARL AU

هب3  وحصص  الجتماع33
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
 ملنعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2020 قرر 
  شريك   1ح3د   س3د  فرج  دوب 
 شركJEFF GARD 3 مقرها  الجتماعي 
محمد   زرقط1ني   د ر  شارع   52

  ب3ضاء ما ولي :
هب3 مجم1ع  وحصص  الجتماع33 
طرف   س3د  من  حص3)   10500(

 فر ج  دوب  لس3د  فرج ن1فل.
هب3 مجم1ع  وحصص  الجتماع33 
طرف   س3د  من  حص3)   10500(

 فر ج  دوب  لس3دة  فرج ج1ندة.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ با د ر   ب3ضاء     تجاري3 

 8 و1ن13 2022 تحت رقم 826962.
143 P

JS INTERIMAIRE
SARL AU

هب3  وحصص  الجتماع33
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
 ملنعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2020 قرر 
  شريك   1ح3د   س3د  فرج  دوب 
مقرها   JS INTERIMAIRE  شرك3 
 5 شق3  ب1ريد  زنق3   28  الجتماعي 

   صخ1ر   س1د ء   د ر   ب3ضاء 

ما ولي :

هب3 مجم1ع  وحصص  الجتماع33 
طرف   س3د  من  حص3)   10500(

 فر ج  دوب  لس3د  فرج ن1فل.
هب3 مجم1ع  وحصص  الجتماع33 
طرف   س3د  من  حص3)   10500(

 فر ج  دوب  لس3دة  فرج ج1ندة.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ با د ر   ب3ضاء     تجاري3 

 8 و1ن13 2022 تحت رقم 826961.
144 P

SCORP
SARL AU

تغ3ير  ملقر   الجتماعي
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
قرر   2022 مارس   21  ملنعقد بتاريخ 
مقرها    شريك   1ح3د  لشرك3 
11   د ر   الجتماعي شارع بئر  نزر ن 

  ب3ضاء ما ولي :
تغ3ير  مل1ض1ع  الجتماعي  3صبح 

« وحر س3».
تغ3ير  ملقر  الجتماعي : 

من 153 شارع بئر  نزر ن 11   د ر 
  ب3ضاء.

إلى 61 زنق3 أكادور   د ر   ب3ضاء.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ با د ر   ب3ضاء     تجاري3 
 16 و1ن13 2022 تحت رقم 828070.
145 P

SCORP INTERIM
SARL AU

تغ3ير  ملقر   الجتماعي
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
قرر   2022 مارس   21  ملنعقد بتاريخ 
مقرها    شريك   1ح3د  لشرك3 
11   د ر   الجتماعي شارع بئر  نزر ن 

  ب3ضاء ما ولي :
تغ3ير  ملقر  الجتماعي : 

من 153 شارع بئر  نزر ن 11   د ر 
  ب3ضاء.

إلى 61 زنق3 أكادور   د ر   ب3ضاء.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ با د ر   ب3ضاء     تجاري3 

 17 و1ن13 2022.
  145Pمكرر

RABAT CANTINESCOLAIRE
SARL AU

بتاريخ  بم1جب  ملحضر  ملؤرخ 
قرر  و مع   عام   2022 ماي   23
كانتين  رباط   الستثنائي  شرك3 
مسؤل 33  ح ت  شرك3  سك1 ير 
رأسما ها  لح3د  بشريك  محدلدة 
درهم،   كائن3 با شق3 رقم   10.000
ساحل مس د لالد مطاع تمارة   95
با تر �ضي   تخاح   قر ر ت   تا 33 

ل إلجماع :
 10.000 رفع رأسمال   شرك3 من 
لح ك  درهم   1.000.000 إلى  درهم 
بخلق 9900 حص3  جتماع33 جدودة 

من فئ3 100 درهم.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125722.
146 P

 HSNA IMPORT EXPORT
TRAVAUX DIVERS

SARL
محرر عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تك1ين  تم   2022 أبريل   12 بتاريخ 
نظام أسا�ضي  شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة خصائصها كا تالي :
 HSNA IMPORT»  :   تسم33 

.«EXPORT TRAVAUX DIVERS
  هدف : تمارس   شرك3  ألهد ف 

  تا 33 :
أعمال متن1ع3 أل إنشاء ت.

 ستير د لتصدور.
  تجارة.

زنق3   17 عمارة   :  ملقر  الجتماعي 
 5 13   طابق  محمد ملدلر شق3 رقم 

 ملح3ط   رباط.
 100.000  : رأس  ملال  الجتماعي 
حص3 ق3م3   1000 درهم مقسم إلى 

كل ل حدة 100 درهم.
  تس3ير : تم تع3ين   س3دة صاوح3 
أو1ب  وحامل  بطاق3   تعريف 
ل  س3دة   A728723 رقم    1طن33 
باتريس3ا م1ن3كا ب1ن  وحامل3 و 1 ز 
كمسيرتان   058812810   سفر رقم 

لح3دتان  لشرك3 لملدة غير محدلدة.

لضع  تم   :  إلود ع   قان1ني 

كتاب3   ضبط   مللف   قان1ني  دى 

باملحكم3   تجاري3 با رباط تحت رقم 

  س ل   تجاري 161267.

147 P

CONSULTALENT
SARL AU

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة بشريك ل حد

بناء على عقد عرفي أعلن   قان1ن 

 ألسا�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

بشريك ل حد ح ت  ملميز ت   تا 33 :

 CONSULTALENT»  :  إلسم 

مسؤل 33  ح ت  شرك3   «SARL AU

محدلدة بشريك ل حد.

خدمات  الستشار ت   :  مل1ض1ع 

 وحاس1ب33.

برمج3  وحاس1ب.

تكن1 1ج3ا  خدمات  تصدور 

 ملعل1مات.

تط1ير تكن1 1ج3ا  ملعل1مات.

لبر مج  أنظم3  في   الستشار ت 

  كمب13تر.

أب1  شارع   38»  :  ملقر  الجتماعي 

 2 إومان مكتب  إقام3  بكر   صدوق 

  قن3طرة».

من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.
  رأسمال : 100.000 درهم مك1ن 

من 1000 حص3 ق3م3 كل ل حدة منها 

100 درهم.

لإد رتها  تسير   شرك3   :   تس3ير 

تحت تصرف   س3د سعد  1زي طبقا 

 لقان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 مع   سلط3 

  كامل3 لح ك ملدة غير محدلدة.

  سن3  الجتماع33 : من فاتح وناور 

إلى 11 ديسمبر.

أنجز  إلود ع   قان1ني   :  إلود ع 

با قن3طرة  باملحكم3  البتد ئ33 

بتاريخ 21 و1ن13 2022 تحت   س ل 

  تجاري رقم 95791.

148 P
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EVENTS AGENCY
SARL AU

رأسما ها : 10.000 درهم
رقم 15 شارع  ألبطال شق3 رقم 3 

أكد ل -   رباط
 ستدر ك خطإ لقع باو ريدة 

  رسم33 عدد 5720 بتاريخ 15 و1ن13 
2022

بدال من : 
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   ...
  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 با رباط 
رقم  تحت   2022 أبريل   3 بتاريخ 

....2185
يقرأ :

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   ...
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   2022 أبريل   3 بتاريخ 

....121382
)  باقي بدلن تغ3ير.)

149 P

MFIT BOUTIQUE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

شريك لح3د
رأسما ها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : عمارة 10، شق3 8، 
زنق3 م1الي  حمد   1ك3لي، حسان 

-   رباط
بتاريخ  بمقت�ضى عقد عرفي حرر 
لضع   قان1ن  تم   2022 أبريل   25
 ألسا�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

خاص3تها كا تالي :
  هدف :  لشرك3  ألهد ف   تا 33 :

  تس3ير   تجاري.
تس1يق   سلع   رياض33.

 ملدة : 99 سن3.
محدد في مبلغ   : رأسمال   شرك3 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم  ل1 حدة   100 حص3 من فئ3 

كلها ممن1ح3  لس3د عباد مهدي.
: تسير   شرك3 من طرف    تس3ير 

  س3د عباد مهدي، شريك لح3د.
تم  إلود ع   قان1ني   :  إلود ع 
باملحكم3   تجاري3  بكتاب3   ضبط 
تحت   2022 و1ن13   21 و1م  با رباط 
125792، رقم   تق33د با س ل  رقم 

  تجاري 161221.
بمثاب3 مقتطف لب3ان

150 P

PIZZERIA O BUREAU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 1، زنق3 عبد   عزيز 

بنشقرلن   رباط
تصف33 نهائ33

محضر  و مع  ملد ل 3  تبعا 
بتاريخ    عام  الستثنائي  ملنعقد 

 PIZZERIA» 2022  شرك3  ماي   11 
لمقرها  ش.م.م   «O BUREAU
با رباط 1، زنق3 عبد   عزيز بنشقرلن 

تقرر ما ولي :
من  تصف33   شرك3 نهائ3ا  بتد ء 

تاريخ 10 أبريل 2022.
إقفال   س ل   تجاري.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   2022 و1ن13   15 و1م 

.125527
بمثاب3 مقتطف لب3ان

مصف33   شرك3 :   س3دة   تائب رجاء

151 P

 ئتمانMSCOS 33 ش.م.م

عمارة 13 شق3 25 زنق3 أزكز ، أكد ل،   رباط

  هاتف : 29 06 16 0661

SI2A
 SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 
7 و1ن13 2022 تم تك1ين نظام أسا�ضي 
 شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د خصائصا كا تالي :
.SI2A SARL AU : 33تسم  

  هدف : تمارس   شرك3  ألهد ف 
  تا 33 :

بائع  مل 1هر ت.
 82  ملقر  الجتماعي : بل1ك ج رقم 
  طابق   ثا ث دو1ر  وح1مر يعق1ب 

 ملنص1ر   رباط.
من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر.
 ملدة : 99 من تاريخ تق33د   شرك3 

با س ل   تجاري.
 100.000  : رأس  ملال  الجتماعي 
في  حص3   1000 إلى  مقسم  درهم 
ملك33   س3دة سناء  كب1ر  وحامل3 
رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

.BH371257

تم تع3ين   س3دة سناء   :   تس3ير 
 كب1ر  وحامل3  بطاق3   تعريف 
كمسيرة   ،BH371257   1طن33 رقم 

 لشرك3 لح ك ملدة غير محدلدة.
خصم  بعد   :  الحت3اط   قان1ني 
تأسيس  الحت3اط  أجل  من   %5
حسب  و1زع    قان1ني   فائض 

قر ر ت   شركاء.
بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   2022 و1ن13   28 بتاريخ 

.161121
عن   نسخ3 ل  نص

152 P

DOUART D’ART
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قرر   شريك   ،2021 أكت1بر   26
  1ح3د باملقر  الجتماعي  لشرك3 ما 

ولي :
بمقرها  مسبق  لشرك3  حل 
 ،107 بعمارة   :  الجتماعي  ملت1 جد 

شق3 رقم 3، حي  ملسيرة، تمارة.
مصف  لشرك3   س3د  تسم33 

كل1د ف3كاري1 دالكليزوا.
بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
با رباط بتاريخ 20 و1ن13  2022 تحت 

رقم 125632.
مقتطف لب3ان

153 P

SOCIETE FWT MAGHREB
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
في  قرر  ملشاركان   ،2022 مارس   22

  شرك3  ما ولي :
مكتسب3  حص3   100 تف1يت 
 USSMANN طرف   س3د  من 
 Ulf Meyer ULRIC  فائدة   س3د 

.SCHARENBERG
تحدوث   قان1ن  ألسا�ضي 

 لشرك3.
بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
با رباط بتاريخ 11 و1ن13  2022 تحت 

رقم 125316.
مقتطف لب3ان

154 P

SOCIETE HAMZADIV
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
21 ماي 2022، قرر   شريك   1ح3د 

باملقر  الجتماعي  لشرك3 ما ولي :
 ستقا 3  ملسير   قدوم  لشرك3.

جدود  لشرك3  مسير  تسم33 
  س3د ب1ناصر حمزة.

تحدوث   قان1ن  ألسا�ضي 
 لشرك3.

بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
با رباط بتاريخ 20 و1ن13  2022 تحت 

رقم 125612.
مقتطف لب3ان

155 P

SOCIETEَ ASMANN PRO
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قرر  ملشارك1ن   ،2022 مارس   10

باملقر  الجتماعي  لشرك3 ما ولي :
تمدود   هدف  الجتماعي  لشرك3 
لمتجر  شاي  قاع3  :  ستغالل  إلى 

حل1يات.
تحدوث   قان1ن  ألسا�ضي 

 لشرك3.
بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
با رباط بتاريخ 21 و1ن13  2022 تحت 

رقم 125767.
مقتطف لب3ان

156 P

SOCIETE SEMS ALIBOUCH
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2022، قرر  ملشارك1ن في  11 أكت1بر 

  شرك3 ماولي :
بمقرها  مسبق  لشرك3  حل 
م1الي  بشارع   :  الجتماعي  ملت1 جد 

رش3د، رقم 1، حسان،   رباط.
مصف  لشرك3   س3د  تسم33 

 عل3ب1ش وحسن.
تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 
بكتاب3   ضبط  دى    قان1ني 
بتاريخ با رباط    ملحكم3   تجاري3 

8 فبر ور 2020 تحت رقم 121933.
مقتطف لب3ان.

157 P
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STE KAPSET AGRI
SARL AU

 ملقر  الجتماعي : 111 شارع  نفا إقام3 
 زير  ملكتب رقم 11B   د ر   ب3ضاء

  س ل   تجاري 506117
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
و1ن13   11   غير عادي  ملنعقد بتاريخ 
 STE KAPSET AGRI  : 2022  شرك3 

.SARL
تم  تخاح   قر رت   تا 33 :

-رفع رأسمال   شرك3 من 10.000 
درهم أي بزيارة   100.000 درهم إلى 
ح3ث  نقد ،  درهم   90.000 قدرها 
900 حص3  جتماع33 من فئ3  خلق 

100 درهم  لحص3   1 حدة.
 KAPSET تغ3ير تسم33   شرك3 من

.KAPSET INVEST إلى AGRI
تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 
من شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
ح ت  شرك3  إلى  لح3د  بشريك 

مسؤل 33 محدلدة.
تغ3ير   هدف  الجتماعي  لشرك3 :

محفظ3  أللر ق  ملا 33  إد رة 
ل  سند ت   صادرة عن أي شخص 

معن1ي.
 ستقا 3   س3د عز   عرب   كتاني 

من منصب   تس3ير  لشرك3.
هشام   كتاني   : تع3ين   س3دون 
 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 
لمحمد  ملهدي   BE831826 رقم 
  كتاني  وحامل  بطاق3   تعريف 
كمسيرون   BE751670   1طن33 رقم 

جدوددون  لشرك3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ با د ر   ب3ضاء     تجاري3 
22 و1ن13 2022 تحت رقم 828719.
158 P

شركة SIDT KECH ش.م.م.
  رأسمال  الجتماعي : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : مر كش تجزئ3 
 ملصم1دي رقم 171

بمقت�ضى عقد عرفي  عقد تف1يت 
 2020 ديسمبر   11 بتاريخ   ألنصب3 
بدر   دون  يسرى  قررت   س3دة 
تف1يت نصف حصصها  الجتماع33 
ث1ري3  في   شرك3  فائدة   س3دة 

 ملت1كي ل ملقدرة ب 50 حص3.

عرفي  عقد  عقد  لبمقت�ضى 
ديسمبر   11 بتاريخ  تف1يت  ألنصب3 
بدر  يسرى  قررت   س3دة   2020
حصصها  نصف  تف1يت    دون 
 الجتماع33 في   شرك3  فائدة   س3د 
س3دي حمدي ل د   رش3د ل ملقدرة 

ب 50 حص3.
ملحضر  عرفي  عقد  لبمقت�ضى 
بتاريخ   و مع   عام  الستثنائي 
تم تغ3ير   شكل   2020 ديسمبر   11
  قان1ني  لشرك3 من شرك3 م.م. ح ت 

شريك لح3د إلى شرك3 م.م.
بتاريخ عرفي  عقد   لبمقت�ضى 
11 ديسمبر 2020 تم تعدول   فص1ل 
1 ل 2 ل 6 ل 7 ل 13 ل 16 من   قان1ن 

 ألسا�ضي  لشرك3.
رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 
درهم   10.000 مبلغ  في    شرك3 
مقسم3 إلى 100 حص3  جتماع33 من 
فئ3 100 درهم  لحص3   1 حدة، من 

قبل  ملساهمين لبشكل كامل.
50 حص3   :   س3دة ث1ري3  ملت1كي 

 جتماع33.
  س3د س3دي حمدي ل د   رش3د : 

50 حص3  جتماع33.
 مل م1ع : 100 حص3  جتماع33.

تم  إلود ع   : تف1يض   سلط 
  قان1ني باملحكم3   تجاري3 بمر كش 
رقم  تحت   2022 و1ن13   23 بتاريخ 

.117211
159 P

 STE MORCHID MINARA
LOGISTIQUE

SARL AU
 2022 مارس  فاتح  بتاريخ  تم 
 جتماع عام  ستثنائي حدد بم1جبه 

  نقط   تا 33 :
إلى  ت1س3ع   هدف  الجتماعي 

  عنصر   تالي :
أعمال   ص3ان3.

 تصبح  ألنشط3 على   نح1   تالي :
- نقل  ألفر د ن3اب3 عن  آلخرين.

- نقل   بضائع  آلخرين.

- تاجر  1 زم   بناء باو مل3.

- أعمال   ص3ان3.

تم  إلود ع   قان1ني  دى  لقد 

مر كش في    ملحكم3   تجاري3 

20 و1ن13 2022 تحت رقم 116997.

160 P

SOFIGEX

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها 100.000 درهم

رقم 16 شارع عالل بن  حمد جليز، مر كش

MTS SYSTEME
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رأسما ها : 10.000 درهم
رقم 257   حي   صناعي س3دي غانم 

مر كش
رقم   س ل   تجاري 21229

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

ماي   20 بتاريخ  بمر كش   الستثنائي 

2022 تم تقرير ماولي :
 10.000 من  رأس  ملال  زيادة 

درهم عن طريق   100.000 درهم إلى 
مع  وحساب  و اري    تع1يض 

 ملرتبط

 ستقا 3  ملدورين  ملشاركين 

لتأك3د تع3ين مدور ل حد.

  ت1ق3ع  الجتماعي.

  تعدول   نسبي  لق1 نين.

تح3ين   نظام  ألسا�ضي  لشرك3.

غير  قررت  و مع33   عام3 

مال   شرك3  رأس  زيادة    عادو3 

درهم من  جل رفعه   90.000 بمبلغ 

درهم   100.000 إلى   10.000 من 

900 حص3 جدودة  عن طريق إنشاء 

درهم  لحص3   100 بق3م3  سم33 

والحظ  جتماع  و مع33   عام3 غير 

  عادو3 أن جم3ع  وحصص  و دودة 

مكت1ب3  آلن على   نح1   تالي :

 100 بق3م3  سم33  حص3   601

مخصص3  لس3د  درهم  كل حص3 

 Eric Froiçois Michel Rene Rabut

مقابل  كتتابه با تع1يض عن حسابه 

 و اري   د ئن في دفاتر   شرك3 بمبلغ 

60.100 درهم.

99 سهما بق3م3  سم33 100 درهم 

 Michael David منها  لس3د   كل 

با تع1يض  مقابل  كتتابه    RABUT

عن حسابه  و اري   د ئن في دفاتر 

  شرك3 بمبلغ 9.900 درهم.

99 سهما بق3م3  سم33 100 درهم 

 Steve Eric Paul منها  لس3د   كل 

با تع1يض  مقابل  كتتابه    RABUT

عن حسابه  و اري في دفاتر   شرك3 

بمبلغ 9.900 درهم.

 100 بق3م3  سم33  سهما   99

 Marie - Rose درهم  كل منها  لس3دة

 Christiane DI JULIO Ep RABUT

9.900 درهما.

نت3ج3  ملا لرد أعاله، قرر  جتماع 

 و مع33   عام3 غير   عادو3 تعدول 

 ملادتين )6 ل 7) من   نظام  ألسا�ضي 

 ملعدل على   نح1   تالي :
 ملادة 6  ملساهمات /  ملادة 7 رأس 

 ملال

بمبلغ  رأس  ملال  تحدود  تم 

إلى  مقسم3  لهي  درهم   100.000

درهم  كل   100 بق3م3  سهم   1000

منها مدف1ع3 لمخصص3  لشركاء بما 

وتناسب مع مساهمات كل منهم لهي :

مقد ر  الشتر كات  ملقدم3 

 100.000(  لشرك3 مائ3 أ ف درهم 

درهم) :

 Eric Froiçois Michel -   س3د 

 700 درهم   70.000  Rene RABUT

حص3.

 Michael David Réne -   س3د 

RABUT 10.000 درهم 100 حص3.

 Steve Eric Paul RABUT س3د   -

10.000 درهم 100 حص3.
 Marie-Rose -   س3دة 

 Christiane DI JULIO Ep RABUT

10.000 درهم 100 حص3.

درهم   100.000  : في  مل م1ع 

1.000 حص3  جتماع33.

 ستقا 3 : 

 Michael David Rene   س3د 

.RABUT
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 Marie- Rose Christiane س3دة  
من مناصبهم   DI JULIO Ep RABUT
كمدورين مشاركين  لشرك3 ليمنحهم 
  تفريغ   كامل ل  نهائي لغير  ملح 1ز 

حتى  آلن.
أكد  جتماع  و مع33   عام3 
عقب  ستقا 3   س3د  غير   عادو3 
 Michael David Rene RABUT
 Marie - Rose Christiane ل  س3دة 
غير  فترة   DI JULIO Ep RABUT
و م3ع  ألعمال  با نسب3  محدلدة 
ت1ق3ع   بنك،  لخاص3  بها   ملتعلق3 
تلتزم   شرك3 بشكل صح3ح با ت1ق3ع 
 Eric Froiçois Michel 1ح3د  لس3د  
Rene RABUT بصفته  ملدور   1ح3د 

 لشرك3.
تح3ين   نظام  ألسا�ضي  لشرك3.

تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3  بكتاب3   ضبط    قان1ني 
  تجاري3 بمر كش و1م 21 و1ن13 2022 

تحت رقم 117161.
161 P

STE SEVEN TP SARL
تأسيس

لضع   2022 و1ن13   11 بتاريخ  تم 
قان1ن منظم  شرك3 باملميز ت   تا 33 :
STE SEVEN TP SARL : 33تسم  

ش.ح.م.م.
في  ألعمال  مقالل   :   هدف 

 ملختلف3 أل   بناء.
بناء  ملنشآت   فن33.

بناء   طرق.
252 تجزئ3  : رقم   ملقر  الجتماعي 

باه33 مجاط مكناس.
في  حدد   :   رأسمال  الجتماعي 
إلى  مقسم  درهم   1.000.000 مبلغ 
درهم   100 فئ3  حص3 من   10.000

م1زع كاآلتي :
  س3د زن1 و1سف : 5000 حص3.

 5000  : ب1 ركا ن    س3د  بر ه3م 
حص3.

غير  ملدة  تسير  إلد رة   :  إلد رة 
و1سف  زن1  طرف  من  محدلدة 

ل  س3د  بر ه3م ب1 ركا ن.

من  تبتدئ   :   سن3  الجتماع33 

فاتح وناور إلى غاو3 11 ديسمبر من كل 

سن3.

99 سن3  بتد ء  : حددت في   ملدة 

من تاريخ تأسيس   شرك3.

تم  إلود ع   قان1ني  لشرك3  دى 

بتاريخ  بمكناس   ملحكم3   تجاري3 

 2310 رقم  تحت   2022 و1ن13   27
با س ل   تجاري  لس لت   شرك3 

بمكناس تحت رقم 56571.

162 P

BRIDGE FOOD SARL
  زيادة في   رأسمال

ملحضر  و مع   عام  تبعا 

باكادور   الستثنائي  لشركاء  ملؤرخ 

بتاريخ 9 ماي 2022 تقرر ماولي :
درهم   2.900.000 رأسمال  رفع 

 100.000 من  رأسما ها   3صبح 

لمن  درهم   1.000.000 إلى  درهم 

فئ3  من  جدودة  حص3   29000 تم 

مس ل3  كلها  درهم  لحص3   100

تعدوالت في  بنفس   نسب3 مع إجر ء 

 وحساب  و اري  لشركاء،  ملدلن في 

س الت   شرك3 با نسب3 وحصته في 

  رأسمال  الجتماعي.

 7 ل   6 فإن   فصلين  لمنه 

س3عدالن كما ولي :

رأسمال  مبلغ  عماد  نع3ن3ع3، 

1.500.000 درهم، 15000 حص3.

رأسمال  مبلغ    تجاني  نع3ن3ع3، 

1.500.000 درهم، 15000 حص3.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

بتاريخ  110316 رقم  تحت   بأكادور 

23 و1ن13 2022.
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KHALIJ IMMO SARL
  زيادة في   رأسمال

ملحضر  و مع   عام  تبعا 

بأكادور   الستثنائي  لشركاء  ملؤرخ 

بتاريخ 17 ماي 2022 تقرر ماولي :

درهم،   3.900.000 رأسمال  رفع 
 100.000 من  رأسما ها   3صبح 
لمن  درهم   5.000.000 إلى  درهم 
فئ3  من  جدودة  حص3   39000 تم 
مس ل3  كلها  درهم  لحص3   100
تعدوالت في  بنفس   نسب3 مع إجر ء 
 وحساب  و اري  لشركاء،  ملدلن في 
س الت   شرك3، با نسب3 وحصته في 

  رأسمال  الجتماعي.
 7 ل   6 فإن   فصلين  لمنه 

س3عدالن كما ولي :
برأسمال  رض1 ن،   مارير 

5.000.000 درهم، 50.000 حص3.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
بتاريخ  110317 رقم  تحت   بأكادور 

23 و1ن13 2022.
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 ألستاح محمد رش3د   تداللي

م1ثق با د ر   ب3ضاء
69/67 شارع م1الي  دريس  أللل

  طابق  أللل   شق3 رقم 1

H& R CAPITAL
SARL AU

 شرك3 محدلدة  ملسؤل 33
 بشريك لح3د

رأسمال  جتماعي : 2.000.000 درهم
62، ز لي3 شارع  نفا لشارع م1الي 

 و1سف   طابق   ثا ث شق3 1
  د ر   ب3ضاء

  س ل   تجاري 155029
  تعريف   ضريبي 2860599
تف1يت حصص  جتماع33

تلقاه  ت1ث3قي  عقد  بمقت�ضى 
رش3د   تداللي  محمد   ألستاح 
بتاريخ با د ر   ب3ضاء   م1ثق 
ف1تت   س3دة   2022 فبر ور   22  
حص3  جتماع33   13000 هند رتيب 
حصصها  جم3ع  من  لحق  النتفاع 
 الجتماع33  ملتبق33   تي تمتلكها في 
H&R CAPITAL SARL شرك3  شرك3 
لح ك  فائدة  محدلدة  ملسؤل 33 
  س3د عبد  مل1لى رتيب نتج عن هذ  

  تف1يت في  وحصص ماولي :

رتيب  عبد  مل1لى  تع3ين   س3د 
 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 
غاو3 إلى  صاوح3   B809078 
22 أكت1بر 2027، ل  س3دة هند رتيب 
 وحامل3  بطاق3   تعريف   1طن33 

BE831586 كمسيرون  لشرك3.
 H&R تلتزم   شرك3  لتبعا  ذ ك 
CAPITAL شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 
عق1دها  جم3ع  في  با ت1ق3ع  ملنفرد 
أل  رتيب  عبد  مل1لى  ملسيرها  س1 ء 
ملسيرها   س3دة هند رتيب ملدة غير 

محدلدة.
لبم1جب هذ    تف1يت تم تغ3ير 
  شكل   قان1ني  لشرك3 من شرك3 
محدلدة  ملسؤل 33 بشريك لح3د إلى 

شرك3 محدلدة  ملسؤل 33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ با د ر   ب3ضاء     تجاري3 
20 و1ن13 2022 تحت رقم 828239.

 لخالص3 ل  ب3ان
 ألستاح محمد رش3د   تداللي
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س1ك1جست13ن
مكتب   در سات، ل وحسابات ل الستشارة

1، زنق3 أفغانستان رقم 3 حي  ملح3ط   رباط

SWIFT PRESTIGE AUTO
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسيس  با رباط،   2022 و1ن13   1
ألط1  بريست3ج  س1يفت  شرك3 
 SWIFT PRESTIGE AUTO SARL
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

لخصائصها كا تالي :
س1يفت بريست3ج   :  سم   شرك3 
 SWIFT PRESTIGE AUTO ألط1 

.SARL
مضم1ن   شرك3 : كر ء   س3ار ت 

بدلن سائق.
 ،5 شق3 رقم   ،56  : مقر   شرك3 
جدود   قامرة  حي    طابق   ثاني، 
يعق1ب  ملنص1ر  حي    شما 33، 

  رباط.
100.000 درهم  رأسمال   شرك3 : 
 100 1000 حص3 بق3م3  مقسم3 إلى 
درهم  لحص3   1 حدة م1زع3 كا تالي :
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  س3د عميري حسن : 500 حص3.
 500  : عميري  وحسين    س3د 

حص3.
تم تع3ين   س3د   : تس3ير   شرك3 

عميري حسن كمسير لح3د  لشرك3.
أرباح   شرك3 : بعد خصم %5 من 
 ألرباح و1دع   باقي في تصرف   شركاء.
تم   تس 3ل   :   س ل   تجاري 
بتاريخ   161285 رقم  تحت    تجاري 
باملحكم3   تجاري3   2022 و1ن13   28

با رباط.
 لب3ان ل الستشارة
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E-RESOLVER
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة من 
شريك ل حد

رأسما ها 90.000 درهم
مقرها  الجتماعي : إقام3 فال فل1ري 

عمارة 8 شق3 5 سع3د حجي سال
  س ل   تجاري رقم 12109

من   شريك  بم1جب   قر ر 
قرر   2022 مارس   15   1ح3د بتاريخ 
 E-RESOLVER SARL 3مسؤلل شرك

AU ماولي :
 وحل  ملسبق  لشرك3.

تع3ين   س3د عالء   دون ب1زيت 
كمصفي  لشرك3.

تحدود  ملقر  الجتماعي  تصف33 
بمقرها  الجتماعي   كائن    شرك3 
 5 شق3   8 بإقام3 فال فل1ري عمارة 

سع3د حجي سال.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 18806 رقم  تحت  بسال   البتد ئ33 

بتاريخ 28 أبريل 2022.
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STE FORMADIS GROUP
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
رأسما ها 60.000 درهم

مقرها : 61 شارع ال 3 أسماء 
تابريكت، سال

  س ل   تجاري رقم 28669
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
قرر   2022 أبريل   18 بتاريخ   ملؤرخ 
 FORMADIS مسؤلل   شرك3 

GROUP SARL ماولي :

 وحل  ملسبق  لشرك3.

جل3ل3   نجار  تع3ين   س3دة 

كمصف33  لشرك3.

تحدود  ملقر  الجتماعي  تصف33 

  شرك3 بمقرها  الجتماعي   كائن ب 

61 شارع ال 3 أسماء تابريكت سال.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 18979 رقم  تحت  بسال   البتد ئ33 

بتاريخ فاتح و1ن13 2022.
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SOCIETE OKAFID

SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رأسما ها 100.000 درهم

19-11 زنق3 سبت3 إقام3   رياض رقم 7 

  قن3طرة

WASSIM STEP
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ل ملسير   1ح3د

رأسما ها 100.000 درهم

محل رقم 2 تقاطع شارع إمام علي 

لشارع شا 3 إقام3  مام علي 2 

  قن3طرة

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

ن1فمبر   12 و1م   الستثنائي  ملنعقد 

قرر  مل لس   ملسير  شرك3   ،2021

ح ت  شرك3   WASSIM STEP

 ملسؤل 33  ملحدلدة   شريك   1ح3د 

محل  با قن3طرة  مقرها  الجتماعي 

تقاطع شارع  مام علي لشارع   2 رقم 

شا 3 إقام3  مام علي 2   قن3طرة.

تحت  با س ل   تجاري  لمحررة 

رقم 51351 ماولي :

سهم ممل1ك3  لس3د   1000 نقل 

فكري  صاوح   س3دة  محمد 

  ب1 شري فاتح3.

محمد   ستقا 3  ملسير   س3د 

فكري لتع3ين مسيرة جدودة   س3دة 

  ب1 شري فاتح3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ با قن3طرة    البتد ئ33 

2 ديسمبر 2021 تحت رقم 5767.

168Pمكرر

F.B.MARKET
SARL AU

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

رأسما ها : 2.000.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : زنق3 م1الي عبد 

  ـله رقم 11،   قنطيرة
  س ل   تجاري رقم 50881
تف1يت حصص  جتماع33

لتع3ين مسير جدود
على  و مع   عام  الستثنائي  بناء 
قرر   2022 و1ن13   13  ملنعقد بتاريخ 
ح ت  في   شرك3    شريك   1ح3د 
ح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 
 F.B.MARKET ب    1ح3د  مللقب3 

SARL AU ماولي :
تف1يت  وحصص  الجتماع33 :

قام   س3د :   عاللي فؤ د بتف1يت 
20.000 حص3   تي وملكها في   شرك3 
20.000 حص3 إلى   س3د  من أصل  
ن1ر   دون منتصر  3صبح   تقس3م 

 و دود كما ولي :
 : منتصر  ن1ر   دون    س3د 
 2.000.000 بق3م3  حص3   20.000

درهم.
 ستقا 3 :  ستقا 3   س3د   عاللي 
تس3يره  فترة  عن  حمته  لتبرئ3  فؤ د 

 لشرك3.
  تس3ير : تع3ين   س3د ن1ر   دون 
منتصر بصفته مسير ،  لشرك3 ملدة 

غير محدلدة.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
 2022 و1ن13   21 بتاريخ  با قن3طرة 

تحت رقم 91795.
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VILLA 52 SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رأسما ها 3.000.000 درهم
مقرها  الجتماعي : 52 شارع  حمد 

با فريج   س1ي�ضي   رباط
رقم   س ل   تجاري 112035

محضر  جتماع  ألحكام  للفقا 
عقد   و مع   عام  الستثنائي   ذي 
على   ساع3   2022 أبريل   15 بتاريخ 

  ثا ث3 بعد   ظهر، تقرر ماولي :

من  مال   شرك3  رأس  زيادة 
 3.000.000 إلى  درهم   1.000.000

درهم.
تعدول   قان1ن  تم  لبم1جبه 

 ألسا�ضي  لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 
و1ن13   15 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 5256.
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 ROCKET MARKETING
AGENCY

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
بشريك لح3د

رأسما ها 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : تجزئ3   عصام 
رقم 213 لالد سالم3   طابق  أللل 

شق3 2،   قن3طرة
س.ت. 59951

قر ر  ستثنائي  محضر  بمقت�ضى 
ماي   23 بتاريخ  با قن3طرة  منعقد 
2022، قرر   شريك   1ح3د  لشرك3 
بشريك  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
 ROCKET MARKETING لح3د 
درهم   100.000 رأسما ها   AGENCY
ل  كائن مقرها  الجتماعي با قن3طرة، 
213 لالد سالم3  تجزئ3   عصام رقم 
2،  وحل  ملبكر    طابق  أللل شق3 
 2022 ماي   23 من   لشرك3  بتد ء 
لتصف3تها لدوا كما عين   س3د   1ر ق 
أنس،   شريك   1ح3د   قاطن 
 11 رقم  سالم3  لالد  با قن3طرة، 
تجزئ3 فردلس كم 9، مصفي  لشرك3 
ل ه   سلط   1 سع3 إلنهاء   عمل3ات 
 و اري3  لشرك3، ب3ع أص1ل   شرك3 

لتأدو3 دو1نها.
مقر   تصف33 ه1  ملقر  الجتماعي 
وجب  هذ    عن1 ن  لفي   لشرك3 
ل  1ثائق  جم3ع  ملر سالت  تتم  أن 

 وخاص3 با تصف33.
تم  إلود ع   قان1ني  دى  قد 
باملحكم3  البتد ئ33  كتاب3   ضبط 
 2022 و1ن13   20 بتاريخ  با قن3طرة 

تحت رقم 91776.
عن   نسخ3 ل  نص
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MR TRAVEL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

بشريك لح3د
رأسما ها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :   زنق3 2، رقم 29 
حي معم1رة،   ساكن33،   قن3طرة

  س ل   تجاري رقم 58157
تعدوالت قان1ن33

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
 MR TRAVEL عادي  شرك3    غير 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

بشريك لح3د، تقرر ماولي :
 1000 تف1يت  على   ملصادق3 
ملك   س3د  في  حص3  جتماع33 

محسن رحال كا تالي :
حص3  جتماع33  فائدة   500
م3ل1د،   بطاق3  بغد د    س3د 

.GH213567 1طن33 رقم  
حص3  جتماع33  فائدة   500
ب1جمع3،   بطاق3  بغد د    س3د 

.GN123810 1طن33 رقم  
قب1ل  ستقا 3  ملسير   س3د 
محسن رحال من مهام تس3ير   شرك3 
لتع3ين   س3د بغد د ب1جمع3 مسير 

.MR TRAVEL SARL 3لح3د  شرك
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
رقم  تحت  با قن3طرة   البتد ئ33 

91881 بتاريخ 21 و1ن13 2022.
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CYLTEC MAROC
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

رأسما ها 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : رقم 825، بئر 

  ر مي  و ن1ب33،   قن3طرة
  س ل   تجاري رقم 51039

تعدوالت قان1ن33
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
 CYLTEC عادي  شرك3    غير 

MAROC SARL، تقرر ماولي :
 500 تف1يت  على   ملصادق3 
ملك   س3د  في  حص3  جتماع33 
كمال  وحرزلي،  فائدة   س3د محمد 

  ط1يل.

قب1ل  ستقا 3  ملسير   س3د كمال 

تس3ير   شرك3  مهام  من   وحرزلي 

لتع3ين   س3د محمد   ط1يل مسير 

 CYLTEC MAROC لح3د  شرك3 

.SARL

تح1يل  ملقر  الجتماعي  شرك3 إلى 

جنان   ،112 بقع3   :   عن1 ن  و دود 

5،   قن3طرة.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

رقم  تحت  با قن3طرة   البتد ئ33 

91816 بتاريخ 22 و1ن13 2022.
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AFRIC WAREHOUSE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 13 شارع تاد 3، 

  طابق  ألر�ضي إلقام3   ريحان 

ماب3ال،   رباط

س.ت. : 55101

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

فبر ور   1 و1م   الستثنائي  ملتخذ 

ح ت  شركاء   شرك3  قرر   ،2022

 AFRIC  ملسؤل 33  ملحدلدة 

 100.000 رأسما ها   WAREHOUSE

مقرها  الجتماعي  ل  كائن  درهم 

تاد 3،   طابق  شارع   13 با رباط، 

 ألر�ضي إلقام3   ريحان ماب3ال، ماولي :

تغ3ير   هدف  الجتماعي  لشرك3 

 3صبح كا تالي :

 ملقال 3 في   بناء ل  نجارة ل  تبل3ط 

لكذ ك  ل  دهان ل  سباك3 ل  كهرباء 

جم3ع أعمال   بناء، ترك3ب  ألسقف 

أعمال   تزج3ج  ل ملقسمات،   ملعلق3 

ل  تجدود   د خلي ل وخارجي  لبناوات 

لأعمال  وحفر ل  صرف   صحي.

  تجارة ل  تجارة   دل 33.

جم3ع أعمال   نقل  ملتعلق3 ل  تي 

 ها صل3 بهدف   شرك3.

 ستير د لتصدور.

على إثر ما سبق تم تعدول   فصل 

1 من   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   2022 أبريل   22 بتاريخ 

.123053
عن   نسخ3 ل  نص

 ملسير 
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ESPACE INFO
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 ح ت 

  شريك   1ح3د

رأسما ها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 1، شارع الغ1ط3 

س3دي م1من إقام3   3اسمين رقم ب 

196   د ر   ب3ضاء

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي س ل با د ر 

2022، حرر  7 و1ن13  بتاريخ    ب3ضاء 

محدلدة    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د   ملسؤل 33 

تحمل  مل1 صفات   تا 33 :

 ESPACE INFO SARL  :   تسم33 

.AU

  هدف : هدف   شرك3 :

ب3ع أدل ت ل 1 زم  ملكتب.

ب3ع  ألجهزة  ملعل1مات33.

  تجارة بجم3ع أن1 عها.

ل  تصم3م    برمج3   تحل3ل 

 ملعل1ماتي.

تصم3م  مل1 قع  در س3 

 إل كترلن33.

خدمات  ملعل1مات  في  مقال 3 

  تجاري3.

مقال 3 في  ألشغال  ملختلف3.

 ملقر  الجتماعي : 1، شارع الغ1ط3 

س3دي م1من إقام3   3اسمين رقم ب 

196   د ر   ب3ضاء.

 ملدة : 99 سن3.

: حدد رأس  رأس  ملال  الجتماعي 

درهم م1زع   100.000  ملال في مبلغ 

درهم   100 حص3 بق3م3   1000 على 

 لحص3   1 حدة م1زع3 بين   شركاء 

على   شكل   تالي :

 1000  : محمد    س3د  كلميس 

حص3.

قبل  من  تد ر   شرك3   :  إلد رة 

 ملسير   1ح3د :

  س3د  كلميس محمد.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر.

إلنشاء   5% تقتطع   :  وحصص 

ليخصص   ملال  الحت3اطي   قان1ني 

  فائض حسب قر ر   شركاء.

با س ل   تجاري  تم  إلود ع 

با د ر   ب3ضاء بتاريخ 27 و1ن13 2022 

لمق3د با س ل   828953 تحت رقم 

  تحل3لي تحت رقم 537871.

175 P

MESTRA
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

  زيادة في رأس مال   شرك3
محضر  و مع   عام  إثر  على 

ماي   12 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

 MESTRA قرر شركاء شرك3   ،2022

درهم   3.000.000 رأسما ها  ش.م.م. 

زنق3  با قن3طرة،  لمقرها  الجتماعي 

مصر قطع3 21 مكتب رقم 3 ماولي :

مال   شرك3  رأس  في    زيادة 

من  لرفعه  درهم   6.000.000

 10.000.000 إلى  درهم   3.000.000

 60.000 إحد ث  طريق  عن  درهم  

درهم   100 فئ3  من  جدودة  حص3 

لتسدود  كلها  تم  كتتابها   ل1 حدة 

طريق  عن  لح ك  بأكمله  مبلغها 

 ملقاص3 مع دو1ن   شركاء  ملق3دون 

باوحساب  و اري.

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

تعدول   فصل   سادس ل  سابع 

من   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

بكتاب3  لقع  إلود ع   قان1ني 

باملحكم3  إلبتد ئ33    ضبط 

با قن3طرة و1م 15 و1ن13 2022 تحت 

رقم 91720.

176 P
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ULTRACER
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

بشريك لح3د
رأسما ها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 59، إقام3 م1الي 
عبد   عزيز، شارع م1الي عبد   عزيز 

رقم 3،   قن3طرة
تأسيس

با قن3طرة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع  تم   ،2022 و1ن13   10 بتاريخ 
ح ت    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 
لح3د  بشريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت  مل1 صفات   تا 33 :
.ULTRACER SARL AU : 33تسم  
ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

 ملسؤل 33  ملحدلدة بشريك لح3د.
إقام3   ،59  :  ملقر  الجتماعي 
م1الي عبد   عزيز، شارع م1الي عبد 

  عزيز رقم 3،   قن3طرة.
شر ء  :   تجارة،  م1ض1ع   شرك3 

لب3ع.
ل  تصدور و م3ع م1 د   الستير د 
فيها  مل1 د  ألل 33   تي  بما    بناء 

تدخل في تصن3عها.
 ملقال 3 في  ألشغال  ملختلف3.

عالق3  ما ه  كل  عام3  لبصف3 
بنشاط   شرك3.

رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 
درهم   100.000 مبلغ  في    شرك3 
حص3  جتماع33   1000 إلى  مقسم 
محررة  درهم  ل1 حدة،   100 بق3م3 
ملك   شريك  في  مكتتب3  بكاملها 

  1ح3د :
 1000  : خرلز  محمد    س3د 

حص3.
 ملدة : 99 سن3.

أسند إلى   س3د محمد   :   تس3ير 
مغرب33،  وحامل  خرلز،  و نس33 
 G131061 رقم   لبطاق3   1طن33 

ملدة ثالث سن1 ت قابل3  لتجدود.
با س ل   تجاري  تم   تق33د 
باملحكم3  البتد ئ33 با قن3طرة تحت 

رقم 65829 بتاريخ 27 و1ن13 2017.
177 P

K.R VISION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

بشريك لح3د
رأسما ها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : زنق3  ألميرة عائش3 
رقم 32   قن3طرة

تأسيس
با قن3طرة   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3  تم 
بشريك  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

لح3د ح ت  مل1 صفات   تا 33 :
 K.R VISION SARL  :   تسم33 

.AU
ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

 ملسؤل 33  ملحدلدة بشريك لح3د.
 ملقر  الجتماعي : 59، زنق3  ألميرة 

عائش3 رقم 32،   قن3طرة.
 Marchand  : م1ض1ع   شرك3 
 Lunetier Opticien Vendant en

Détail
رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 
درهم   100.000 مبلغ  في    شرك3 
حص3  جتماع33   1000 إلى  مقسم 

بق3م3 100 درهم  ل1 حدة.
 ملدة : 99 سن3.

إلى   س3د ه3ام  أسند   :   تس3ير 
  رلي�ضي.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 
11 ديسمبر.

با س ل   تجاري  تم   تق33د 
باملحكم3  البتد ئ33 با قن3طرة تحت 

رقم 65531.
178 P

RM WOOD
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

بشريك لح3د
رأسما ها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 26 زنق3 أبي زرع3 
عمارة A إقام3   رض1 ن مكتب رقم 

7،   قن3طرة
تأسيس

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع   قان1ن  تم  با قن3طرة، 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت  لح3د  بشريك   ملحدلدة 

 مل1 صفات   تا 33 :

.RM WOOD SARL AU : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

 ملسؤل 33  ملحدلدة بشريك لح3د.

أبي  زنق3   26  :  ملقر  الجتماعي 

زرع3 عمارة A إقام3   رض1 ن مكتب 
رقم 7،   قن3طرة.

م1ض1ع   شرك3 :

 ملقال 3 في   نجارة.

أل  في  ألشغال  ملختلف3   ملقال 3 

  بناء.

  تجارة.
رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 

درهم   100.000 مبلغ  في    شرك3 

حص3  جتماع33   1000 إلى  مقسم 

بق3م3 100 درهم  ل1 حدة.

 ملدة : 99 سن3.

أسند إلى   س3د رش3د   :   تس3ير 

وح3الي.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر.
با س ل   تجاري  تم   تق33د 

باملحكم3  البتد ئ33 با قن3طرة تحت 
رقم 65809.

179 P

STE ILYAZID MAROC
رأسما ها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شارع محمد   دو1ري 

محمد عبدل إقام3 كام3ل3ا   طابق 

  ثاني مكتب رقم 23،   قن3طرة

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بس3دي 

أق3م   2022 ماي   20 سل3مان بتاريخ 

بتحدود    قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 

 ملسؤل 33 صفاتها كا تالي :

STE ILYAZID MAROC : إلسم 

.SARL

:   س3دة   زلهرة   ملتحاصين 

بد ر  ل  ساكن3  حص3   500 عامري3 

بلعامري  ملركز س3دي سل3مان.

حص3   500   س3د ح3دة محمد 

ل  ساكن بدل ر تعالن33  الزدهار أزغار 

س3دي سل3مان.

  هدف : أشغال مختلف3.
مستغل أر�ضي فالح33.

نقل  ملستخدمين.
محمد  شارع   :  ملقر   رئي�ضي 
إقام3  عبدل   محمد    دو1ري، 
كام3ل3ا   طابق   ثاني مكتب رقم 23، 

  قن3طرة.
حسب  إن   تس3ير   :   تس3ير 
  قان1ن  ألسا�ضي ه1  لس3دة   زلهرة 
عامري3 باعتبارها مسيرة  شرك3 ل  تي 
 ها  وحري3  ملطلق3 في   تصرف بكل 
حسب   فصل  با شرك3  وتعلق  ما 

رقم 15  لقان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 
من س1م  حص3   1000 إلى  مقسم3 

100 درهم  ل1 حد.
مدة   شرك3 : 99 سن3.

 ألرباح : تخصص من   ربح   صافي 
في  ملئ3  تك1ن   صندلق   5 نسب3 
بين  باقي  ألرباح  لت1زع   الحت3اطي 

  شركاء كل حسب حصته.
: من فاتح وناور    سن3  وحساب33 

إلى 11 ديسمبر.
إن   1ضع   :  إلود ع   قان1ني 
بكتاب3   ضبط  تم  قد    قان1ني 
با قن3طرة   دى  ملحكم3  البتد ئ33 
تحت رقم   2022 و1ن13  بتاريخ فاتح 
لبا س ل   تحل3لي   91561/2022

رقم 65521.
 ملمثل   قان1ني  لشرك3

180 P

PROMO WALAE LILISKAN
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رأسما ها 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 100، شارع م1الي 

عبد   عزيز مكتب 2 إقام3 ندى 
  قن3طرة
تأسيس

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
با قن3طرة، تم لضع   قان1ن  ألسا�ضي 
 شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

 مل1 صفات   تا 33 :
 PROMO WALAE  :   تسم33 

.LILISKAN SARL
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ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

شارع   ،100  :  ملقر  الجتماعي 

إقام3   2 مكتب  عبد   عزيز  م1الي 

ندى   قن3طرة.
م1ض1ع   شرك3 : منعش عقاري

 ألشغال  ملختلف3 أل   بناء.

تاجر.
رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 

درهم   100.000 مبلغ  في    شرك3 

حص3  جتماع33   1000 إلى  مقسم 

بق3م3 100 درهم  ل1 حدة.

 ملدة : 99 سن3.

  تس3ير : أسند إلى   س3د ب1سلهام 

ملقدم ل  س3د عبد  مل 3د   عزلزي.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر.
با س ل   تجاري  تم   تق33د 

باملحكم3  البتد ئ33 با قن3طرة تحت 
رقم 65811.

181 P

STE. MINE MAHFOUD
SARL AU

نشر إعالن قان1ني
بمقت�ضى   عقد   عرفي  ملصادق 

تم إنشاء   2022 19ماي  عل3ه بتاريخ 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

تحمل  وخصائص    شريك   1ح3د، 

  تا 33 :

 STE. MINE  :   تسم33 

.MAHFOUD SARL AU

 ملقر  إلجتماعي : ألالد فارس ألالد 

 مبارك بني مالل.

  غرض  إلجتماعي : 

 ملناجم أل   تعدون ثم   تجارة.
رأس  ملال : 800.000.00 درهم.

مدة   شرك3 : 99 سن3 إبتد ء من 

تاريخ تس 3لها في   س ل   تجاري.

محف1ض  جمال  :   س3د   ملسير 

CIN185132 لح ك ملدة غير محددة.

فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 

كل  من  ديسمبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.

بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
ببني  باملحكم3  إلبتد ئ33    ضبط 
مالل تحت رقم 592   س ل   تجاري 

عدد 12851 بتاريخ 22 و1ن13 2022.
182 P

 STE. AGHOU DE TRAVAUX
ET TRANSPORT

SARL
نشر إعالن قان1ني

بمقت�ضى   عقد   عرفي  ملصادق 
تم إنشاء   2022 ماي   6 عل3ه بتاريخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة،  شرك3 

تحمل  وخصائص   تا 33 :
 STE. AGHOU DE  :   تسم33 
 TRAVAUX ET TRANSPORT

.SARL
ب1تفردة  ملركز   :  ملقر  إلجتماعي 

  قصيب3 إقل3م بني مالل.
  غرض  إلجتماعي : 

نقل   بضائع.
 ألشغال  ملختلف3 ل  بناء.

رأس  ملال : 100.000.00 درهم.
مدة   شرك3 : 99 سن3 إبتد ء من 

تاريخ تس 3لها في   س ل   تجاري.
:   س3د   ر �ضي   ساع3د   ملسير 
غير  ملدة  لح ك   CINI132931

محددة.
فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 
كل  من  ديسمبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.
بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
  ضبط باملحكم3  إلبتد ئ33 بقصب3 
100   س ل  رقم  تحت  تاد 3 
  تجاري عدد 2209 بتاريخ 21 و1ن13 

.2022
183 P

 STE.B DEUX O
نشر إعالن قان1ني

بمقت�ضى  ملحضر  ملصادق عل3ه 
طرف  و مع   عام  إلستثنائي  من 

ماي   10 B DEUX O بتاريخ   شرك3 
2022 تقرر ما ولي  :

 وحل  ملسبق  لشرك3  ملذك1رة 
أعاله.

عثمان  تع3ين   س3د  لز ماط 
حل  عن  CINIA75313  ملسؤلل 

لتصف33   شرك3.
حي   : تحدود   عن1 ن   تالي 
بني  إقل3م  ز لي3   ش3خ   ميس1ن 

مالل، كمقر حل لتصف33   شرك3.
بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
  ضبط باملحكم3  إلبتد ئ33 بقصب3 
تاد 3 تحت عدد 85 بتاريخ 23 ماي 

.2022
184 P

FOCUS AGRICOLE
ش.م.م
تعدول

في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ ل ملس ل   2022 و1ن13   فاتح 

 11 و1ن202213 تقرر ما ولي :
على  عق1د   هب3  على   ملصادق3 

  نح1   تالي :
  س3د محمد  منتاك يهب كامل 
في   شرك3  ومتلكها   وحصص   تي 

 فائدة أبنائه  آلت33 أسماؤهم :
  س3د علي  منتاك 113 حص3.

 111 هللا  منتاك  عبد    س3د 
حص3.

 111   س3د  وحسين  منتاك 
حص3.

محمد  إستقا 3   س3د  قب1ل 
 منتاك لتزك3ته ف3ما وخص تس3يره 

  سابق  لشرك3.
تع3ين   س3د علي  منتاك ل  س3د 
كمسيري   شرك3  هللا  منتاك  عبد 

ملدة غير محدلدة.
إعتماد ت1ق3ع   س3د علي  منتاك 
جم3ع  في  هللا  منتاك  عبد  ل  س3د 

  عق1د  إلد ري3 ل  1ثائق   بنك33.
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3 
ش.م.م ح ت شريك لح3د إلى ش.م.م.
تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

باملحكم3   : تم  إلود ع   قان1ني 
 إلبتد ئ33 بتارلد نت بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 103.
 185 P

AM STUDIO DESIGN
SARL AU

إعالن عن إنشاء شرك3
 AM : 3إلسم   قان1ني  لشرك 
STUDIO DESIGN SARL AU

في  مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد   2022 ماي   11 بتاريخ    رباط 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3  تأسيس  تم 
 ملحدلدة بشريك لح3د ح ت  ملميز ت 

  تا 33 :
 AM STUDIO  :   تسم33 

.DESIGN SARL AU
 ملقر  إلجتماعي : عمارة 58   شق3 

A1 شارع سب1أكد ل   رباط.
 10.000.00  : رأسمال   شرك3 
درهم مقسم3 إلى 100 حص3 من فئ3 

100 درهم  لحص3   1 حدة.
  هدف : 

  هندس3   د خل33.
  تصم3م   د خلي.

  سن3  ملا 33 : 99 سن3 إبتد ء من 
تاريخ لضع   س ل   تجاري.

عافي  منال  :   س3دة    تس3ير 
غير  ملدة  مسيرة   شرك3  بصفتها 

محدلدة.
با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.161179
186 P

 CHEZ LA PIERRE
DECORATIVE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسما ها : 10.000 درهم 

 ملقر  إلجتماعي :   د ر  ب3ضاء 
60زنق3 شق3ق   نعمان حي   ر ح3
تحقق لفاة  ملشارك ل ملسير   ثاني

تع3ين مسير لح3د  لشرك3
تنازل عن حصص

تحدوث   نظام  ألسا�ضي  لشرك3
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
2022 قد  ماي   15  إلستثنائي بتاريخ 

تقرر ما ولي :
تحقق لفاة  ملشارك ل ملسير   ثاني 

 لشرك3 أي  لس3د إبر ه3م  ملغر ني.
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من  متك1ن  حضر  إلرث  لمت1فى 
ورجع  لزلج3   باق33  حص3،   72
ل أللالد  حص3   9 ق3د  وح3اة  على 
حص3   7 حص3  ل1 حد ل لبنات   13

 ل1 حدة.
تع3ين   س3د  رض1ض 
بعد  لح3د  لشرك3  محمدكمسير 
غير  ملدة  لح ك  لفاة  ملسير   ثاني 

محدلدة.
11 حص3 من   س3دة  تنازل على 
شقرلن  فائدة   س3د  بن  سميرة 
في  تملكها  محمد   تي   رض1ض 
 CHEZ LA PIERRE رأسمال   شرك3 

DECORATIVE  ش.م.م.
تحدوث   نظام  ألسا�ضي  لشرك3 
من  ل15)   7-6( بعد تعدول   فص1ل 

قان1ن   شرك3.
بكتاب3   : تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3    ضبط 
با د ر  ب3ضاء بتاريخ 10 و1ن13 2022 

تحت عدد 827161.
 لخالص3 ل إلشهار

187 P

 SOCIETE PHARMACIE
ROUTE DE BRIDIYA

SARL AU
س ل تجاري ملكناس رقم 31077
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

 شريك لح3د
رأسما ها : 100.000.00 درهم

 ملقر إلجتماعي : عمارة ج محل 10، 
لي  لغ1نجي شطر3 مجاط مكناس

قفل   تصف33
محضر  و مع   عام  إثر  على 
ماي   11 بتاريخ   إلستثنائي  ملنعقد 

2022 بمكناس تقررما ولي : 
قفل   تصف33  إلد ري3  لشرك3 

لحذفها من   س ل   تجاري.
تبرئ3  ملصف33   س3دة   صايغ 

.D915535 سناء ب.ت.ل
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
  ضبط باملحكم3   تجاري3 بمكناس 
رقم  تحت   2022 و1ن13   22 بتاريخ 

.190
188 P

STE. RAY ELECTRONIQUE
SARL AU

س ل تجاري  سال رقم 23817
محضر  و مع   عام  إثر  على 
ماي   9 بتاريخ   إلستثنائي  ملنعقد 

2022 بسال تم تقريرما ولي : 
  تصف33  إلد ري3 ل وحل  ملسبق 

 لشرك3.
تم تع3ين   س3د بنغم1ش و1سف 
مصفي   A178371 رقم  ب.ت.ل 

 لشرك3.
 : ب  محل   تصف33  تحدود  تم 
 6 10   شق3  تجزئ3   سمارة عمارة 

شارع ن1نبر تابريكت سال.
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
بسال  باملحكم3  إلبتد ئ33    ضبط 
رقم  تحت   2022 و1ن13   22 بتاريخ 

.19127
189 P

STE. RIMAL MOUSSEHIL
SARL AU

س ل تجاري  تمارة  رقم : 126731
محضر  و مع   عام  إثر  على 
ماي   10 بتاريخ   إلستثنائي  ملنعقد 

2022 بتمارة تم تقريرما ولي : 
  تصف33  إلد ري3 ل وحل  ملسبق 

 لشرك3.
تم تع3ين   س3د مسهل  و 3اللي 
ب.ت.ل رقم X57291 مصفي  لشرك3.
 : ب  محل   تصف33  تحدود  تم 
عبد  شارع  تجزئ3  ألند س   5 برقم 

  كريم  وخطابي تمارة.
تم  إلود ع   قان1ني  دى كتاب3   
بتمارة  باملحكم3  إلبتد ئ33    ضبط 
رقم  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.8305
190 P

 AMRANI TOURS  
SARL AU

بعد عقد  و مع   عام غير   عادي 
2022  مل1ج1دة   23 بتاريخ   لشرك3 
:  محل رقم معد  كمقر  باملقر   تالي 
 لشرك3   كائن بشارع كند ف3    رقم 

121   13سف33   رباط.

 ب3ع  وحصص  الجتماع33 :
وب3ع  و1سف   1هابي      س3د 
أ ف 1000 حص3  جتماع33 ومتلكها 
    AMRANI TOURS با شرك3 

 لس3دة ك1تر   عمر ني. 
تغ3ير  ملقر  تم   : -1تغ3ير  ملقر 
بشارع  من  ملحل   1 قع   إلجتماعي 
ه   50 تجزئ3  عمر  بن  وخطاب 
سكت1ر  05 رقم 15   طابق   أللل رقم 
1 حي  ملعم1رة تمارة إلى  ملحل   كائن 
بشارع كند ف3    رقم 121   13سف33 

  رباط معد  كمقر  لشرك3.
باملحكم3   تجاري3  تم  إلود ع 
تحت  و1ن202213   6 بتاريخ  با رباط 

  رقم 125271. 
191 P

SIEMENS HEALTHCARE
إستقا 3 لتع3ين مدبرين

غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 
 2022 21 أبريل   لشركاء  ملنعقدة في 
 SIEMENS HEALTHCARE  شرك3 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
رأسما ها 27.375.000 درهم،   كائن 
مارينا   ب3ضاء  مقرها با د ر  ب3ضاء 
1   طابق  ج  ملعرلف3   عاج  عمارة 
 3 رقم  طابق  ملكاتب   وخامس، 
رقم  )  س ل   تجاري   د ر  ب3ضاء 

133.569) قد :
سف3ان  إستقا 3   س3د  س لت 
 STEFAN KLAUS ستاب  كل1س 

STAAB من مهامه كمدبر.
مع  جدود   مدبر   بصفته  ع3نت 
سريان  ملفع1ل إبتد ء من فاتح و1ن13 
2022 ملدة ثالث سن1 ت أي إلى غاو3 

فاتح و1ن13 2025.
  س3د مهدي ب1حلي من جنس33 
رقم  و 1 ز   سفر  ت1نس33  وحامل 
)ت1نس  بت1نس  CO19861   ساكن 
شاكر،  هدي  زنق3   18   عاصم3) 

2060 الك1 3ت.
تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
 2022 و1ن13   2 بتاريخ   لد ر  ب3ضاء 

تحت رقم 826.260.
 ملدبرلن

192 P

ORGANON MAROC
إستقا 3 لتع3ين مدبرين

تعدول نظامي تالزمي
بم1جب  و مع33   عام3 

في  غير   عادو3  لشركاء  ملنعقدة 

شرك3  فإن شركاء   ،2022 فبر ور   8  

شرك3   ORGANON MAROC

رأسما ها  محدلدة  مسؤل 33  ح ت 

مقرها  درهم   كائن   3.170.000

شارع   ،168-166 با د ر  ب3ضاء 
)  س ل   تجاري    زرقط1ني، 

  د ر  ب3ضاء رقم 19.105) قد :

س ل1 إستقا 3   س3د أسان آالن 

من   ASSANE ALAIN BARRY باري 

مهامه كمدبر.

ع3ن1    س3د عبد  ملا ك   صقلي 

 وحس3ني بصفته مدبر  جدود .

  11 نت3ج3  ذ ك   فصل  عد 1  

  نظام  ألسا�ضي.

تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

 لد ر  ب3ضاء بتاريخ 23 مارس 2022 

تحت رقم 818.959.
 ملدبر

193 P

PRETEAU INVEST
فتح فرعين تابعين با رباط 

ل  د ر  ب3ضاء
في  مجلس  إلد رة  مل تمع  إن 

2019  لشرك3  وحامل3  ديسمبر   16

شرك3   PRETEAU INVEST  تسم33 

مساهم3 رأسما ها 1.000.000 درهم 

 5 )  س1ي�ضي)    كائن مقرها با رباط 
)  س ل   تجاري  شارع  ألميرة مريم 

71.259) قد قرر فتح فرعين    رباط 

ل  رباط  با د ر  ب3ضاء  تابعين 

باملميز ت   تا 33 :

.PRETEAU INVEST : 33تسم  

)  س1ي�ضي)  :   رباط   ملقر ن 

تجزئ3 د ر لريدة جزأة رقم 12 .

شارع  )عين   شق)    د ر  ب3ضاء 

 ملنظر   عام، جزأة رقم11.
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:  إلقتناء،  غرض   شرك3 
ل حتما 3ا  إلعد د   إلستئجار 
و م3ع  ملمتلكات  لإكساب   ق3م3 
ح ت    عقار ت،   ف3الت،  ملحالت 
  تخص3ص   تجاري ل ملنهي أل غيرها، 
بهدف إستغال ها بك3ف33 مباشرة أل 

غير مباشرة.
بهذه  تدبير   ذم3  ملا 33  ملقتناة 
بجم3ع   طرق   قان1ن33،    ك3ف33 
لأساسا   كر ء ل  1ضع رهن   تدبير.

 ملدور :   س3د كريم خت1ش.
باإلود عين   قان1ن3ين  تم   ق3ام 
بكتاب3  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
تحت   2022 ماي   25 بتاريخ   لرباط 
لبكتاب3   ضبط  دى   123.990 رقم 
 ملحكم3   تجاري3  لد ر  ب3ضاء 
رقم  تحت   2022 و1ن13   8 بتاريخ 

.826.715
با س ل  ق3د   فرع   تابع  تم 
بتاريخ    تجاري  لد ر  ب3ضاء 

 535.929 2022 تحت رقم  و1ن13   8 
من   س ل   تحل3لي.

مجلس  إلد رة

194 P

 SOCIETE CHERIFIENNE
D’AUTO LOCATIONS

S.A SCAL
فتح فرع تابع بفاس

غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 
 2022 ن1فمبر   22 في   ملنعقدة 
 SOCIETE  لشرك3  وحامل3  تسم33  
 CHERIFIENNE D’AUTO
باختصار   LOCATIONS S.A
رأسما ها  مساهم3  شرك3   SCAL
مقرها  درهم،   كائن   60.000.000
شارع  )عين   سبع)  با د ر  ب3ضاء 
 5,300 كلم  إسماع3ل،  م1الي 
)  س ل   تجاري   د ر  ب3ضاء 
27.829)، قد صادقت على فتح لكا 3 
AVIS )ترخ3ص3)،  تعمل تحت عالم3 

باملميز ت   تا 33 :
:    تسم33 

 SOCIETE CHERIFIENNE  

.D’AUTO LOCATIONS S.A SCAL

 ملقر : فاس 50 شارع   شفشالني.

  غرض :

أن1 عها  بجم3ع  كر ء   س3ار ت 

في  با تر ب  ملغربي،  بسائق أل بدلنه 

.AVIS إطار ترخ3صتها

ريشارد  إدي  :   س3د   ملدور 

 EDDY-RICHARD ط1 3د ن1 

.TOLEDANO

باإلود عين   قان1ن3ين  تم   ق3ام 

بكتاب3   ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

 2022 وناور   20 بتاريخ   لد ر  ب3ضاء 

تحت رقم 809.027 لبكتاب3   ضبط 

 دى  ملحكم3   تجاري3  فاس بتاريخ 

11 و1ن13 2022 تحت 2515.

با س ل  ق3د   فرع   تابع  تم 

و1ن13   11 بتاريخ    تجاري  فاس 

2022 تحت رقم 72.889 من   س ل 

  تحل3لي.
مجلس  إلد رة

195 P

DOMAINE DOUIET 
  زيادة في رأسمال   شرك3 

ل  تخف3ض منه
تعدول تالزمي  لنظام  ألسا�ضي

غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 

2022  لشرك3  أبريل   18  ملنعقدة في 

 SOCIETE  وحامل3  تسم33  

شرك3   DOMAINE DOUIET

با رباط  مقرها  مساهم3   كائن 

)  س1ي�ضي) 5 شارع  ألميرة ال 3 مريم 

)  س ل   تجاري   رباط 108.165)، 

قد قررت :

من  رأسمال   شرك3  في    زيادة 

 68.698.000 إلى  درهم   100.000

درهم عن طريق إصد ر أسهم نض3ا 

في  ممارس3  وحق   تفض3لي  مع 

 إلكتتاب.

  تخف3ض، تحت   شرط  مل1قف 

في   رأسمال  ملشار  إلنجاز   زيادة 

من  أعاله  رأسمال   شرك3  إ 3ه 

68.698.000 درهم إلى 17.193.000 

51.103.000 درهم  درهم، أي بمبلغ 

 ملعلل باوخسائر.

إن مجلس  إلد رة خالل إجتماعه 
عاون  قد   ،2022 أبريل   22 بتاريخ 
في   رأسمال   إلنجاز   نهائي  لزيادة 
درهم،تخف3ض   68.698.000 إلى 
درهم   17.193.000 إلى    رأسمال 
ل  تعدول   تالزمي  لفصل   سادس 

من   نظام  ألسا�ضي.
تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
2022 تحت  و1ن13   13  لرباط بتاريخ 

رقم 125.399.
 مجلس  إلد رة

196 P

DOMAINE AGDAL
  زيادة في رأسمال   شرك3 

ل  تخف3ض منه
غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 
 2022 فبر ور   9 في   ملنعقدة 
 SOCIET  لشرك3  وحامل3  تسم33  

شرك3   DOMAINE AGDAL
با رباط  مقرها  مساهم3   كائن 
)  س1ي�ضي) 5 شارع  ألميرة ال 3 مريم 
)  س ل   تجاري   رباط 108.019)، 

قد قررت :
من  رأسمال   شرك3  في    زيادة 
 8.915.000 إلى  درهم   100.000
درهم عن طريق إصد ر أسهم نض3ا 
في  ممارس3  وحق   تفض3لي  مع 

 إلكتتاب.
من  رأسمال   شرك3  تخف3ض، 
 100.000 إلى  درهم   8.915.000
درهم   8.615.000 بمبلغ  أي  درهم، 
بمفع1ل  إلمتصاص  إلجمالي 

 لخسائر  ملرحل3.
 إن مجلس  إلد رة خالل إجتماعه 
عاون  قد   ،2022 أبريل   13 بتاريخ 
في   رأسمال   إلنجاز   نهائي  لزيادة 
درهم،ل  تخف3ض   8.915.000 إلى 

من   رأسمال إلى 100.000 درهم.
تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
2022 تحت  و1ن13   13  لرباط بتاريخ 

رقم 125.500.
 مجلس  إلد رة

197 P

QUALIAGRO
  زيادة في رأسمال   شرك3 

ل  تخف3ض منه
غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 
2022  لشرك3  فبر ور   9  ملنعقدة في 
 SOCIETE  وحامل3  تسم33  

مساهم3  شرك3   QUALIAGRO
  كائن مقرها با رباط 5 شارع  ألميرة 
)  س ل   تجاري   رباط  ال 3 مريم 

69.917)، قد قررت :
من  رأسمال   شرك3  في    زيادة 
 10.165.000 إلى  درهم   100.000
درهم عن طريق إصد ر أسهم نض3ا 
في  ممارس3  وحق   تفض3لي  مع 

 إلكتتاب.
من  رأسمال   شرك3  تخف3ض، 
 100.000 إلى  درهم   10.165.000
 29.865.000 بمبلغ  أي  درهم، 
بمفع1ل  إلمتصاص  إلجمالي  درهم 

 لخسائر  ملرحل3.
 إن مجلس  إلد رة خالل إجتماعه 
عاون  قد   ،2022 أبريل   13 بتاريخ 
في   رأسمال   إلنجاز   نهائي  لزيادة 
درهم،ل  تخف3ض   10.165.000 إلى 

من   رأسمال إلى 100.000 درهم.
تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
2022 تحت  و1ن13   13  لرباط بتاريخ 

رقم 125.501.
 مجلس  إلد رة

198 P

 RAHOUI DE شركة
     CONSTRUCTION

  ش.م.م.ش.ل
  رأسمال  الجتماعي : 100.000.00 

درهم
 ملقر  الجتماعي :  عمارة 10   شق3 
8 زنق3 م1الي  حمد   1ك3لي حسان 

–  رباط-  
بمقت�ضى  و مع   عام   تأسي�ضي 
تم   ،2022 ماي   16 بتاريخ  مؤرخ 
مسؤل 33  ح ت  شرك3  تأسيس 
محدلدة  ح ت شريك لح3د باملميز ت 

  تا 33 :
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 RAHOUI DE :  شرك3     تسم33 
CONSTRUCTION  ش.م.م.ش.ل.

ح ت    1ضع   قان1ني:شرك3 
مسؤل 33 محدلدة ح ت شريك لح3د.

  هدف :
-   ألشغال  ملختلف3 ل  بناء.

 -  تجارة.
-  إلستير د ل  تصدور .

 ملقر  إلجتماعي: عمارة 10   شق3 
زنق3 م1الي أحمد   1ك3لي حسان   8

  رباط.  
 99  ملدة :حددت مدة   شرك3 في 

سن3 تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
حدد   :   رأسمال  إلجتماعي 
  رأسمال  إلجتماعي في100.000.00 
حص3    على1000  مقسم3  درهم، 
م1زع3  درهم  ل1 حدة،  بق3م1003 

على   شكل   تالي :
   1000   س3د   فاطمي   رح1ي   

حص3. 
  مل م1ع  : 1000 حص3.  

أسندت مهم3   تس3ير   :   تس3ير 
إلى   س3د   فاطمي   رح1ي كمسير 
 RAHOUI ملدة غير محدلدة،  شرك3 

 . DE CONSTRUCTION
تم   1ضع   قان1ني  ألسا�ضي 

 لشرك3 حسب   فصل 05-96.
تم  إلود ع   قان1ني  لشرك3 
في با رباط    باملحكم3   تجاري3  
تحت   رقم   2022 و1ن13   28  

.125893
199 P

  NT MAROC شركة
  ش.م.م.

 ملقر  الجتماعي :  إقام3 عرص3 سال 
عمارة 23 شق3 11 طريق   قن3طرة 

–  رباط-   
بمقت�ضى  و مع   عام   تأسي�ضي 
تم   ،2022 ماي   19 بتاريخ  مؤرخ 
مسؤل 33  ح ت  شرك3  تأسيس 

محدلدة باملميز ت   تا 33 :
   NT MAROC :  شرك3     تسم33 

ش.م.م.
ح ت    1ضع   قان1ني:شرك3 

مسؤل 33 محدلدة .

   هدف :
-   ألشغال  ملختلف3 ل  بناء.

 -  ملكاتب.
  -  إلعالم3ات .

 ملقر  الجتماعي: إقام3 عرص3 سال 
طريق   قن3طرة   11 شق3   23 عمارة 

  رباط.   
في مدة   شرك3  :حددت    ملدة 

 99 سن3 تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
حدد   :   رأسمال  إلجتماعي 
  رأسمال  إلجتماعي في100.000.00 
حص3    على1000  مقسم3  درهم، 
م1زع3  درهم  ل1 حدة،  بق3م1003 

على   شكل   تالي :
أل�ضي                                                           رش3د    س3د 

950   حص3.
فاطم3   كل1ش                                                       س3دة 

50   حص3.      
   مل م1ع  :1000 حص3.  

أسندت مهم3   تس3ير   :   تس3ير 
إلى   س3د رش3د أل�ضي  ، كمسير ملدة 
         . NT MAROC 3غير محدلدة،  شرك
تم   1ضع   قان1ني  ألسا�ضي 

 لشرك3 حسب   فصل 05-96.
تم  إلود ع   قان1ني  لشرك3 
باملحكم3  إلبتد ئ33 بسال في 21 و1ن13 

2022تحت   رقم 19131.
200 P

Directs Conseils Maroc 

شرك3 خبرة  وحسابات ل  تدق3ق ل إلستشارة 

مقر   شرك3 : 151 ز لي3 شارع محمد 
 وخامس لشارع  ملقالم3

LAV’ERDA 
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

 ح ت شريك لح3د 
 رأسما ها : 10.000,00 درهم

مقر   شرك3 :   د ر   ب3ضاء ، إقام3 
كالي  ز لي3 شارع ال 3   3اق1ت

 لزنق3   عرعار 
عمارة 9    طابق   ر بع    شق3 17

إعالن بتأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب   -I
 ،  2022 ماو1   21 في  با د ر  ب3ضاء  
إنجاز   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3  تم 
شريك  ح ت  محدلدة  ملسؤل 33 

لح3د، مميز تها  ألساس33 كا تالي : 

.LAV’ERDA : 33تسم  
 ، :   د ر  ب3ضاء  مقر   شرك3 
واق1ت  شارع  ال  ز لي3  كالي  إقام3 
9    طابق  عمارة  لزنق3   عرعار  

  ر بع   شق3 17. 
غرض  يهدف   : غرض   شرك3 

  شرك3 إلى : 
- كل نشاط   كي با بخار،  ملغسل  
تنظ3ف  ملالبس ، كي  ملالبس  غسل 
كل  تنظ3ف  إصالح،   ملالبس، 
 ألنس 3،   تسل3مات في  ملنزل،   ب3ع 

لجم3ع  ألنشط3  مللحق3.  
- لعلى   عم1م ، كل عمل33 مرتبط3 
بك3ف33 مباشرة أل غير مباشرة ، كل3ا 
أل جزئ3ا بإحدى   عمل3ات أل بأخرى 
أل  تيسير  أل   ملذك1رة أعاله  تسه3ل 
كل  لكذ    ، نشاط   شرك3  تنم33 
مساهم3 مباشرة أل غير مباشرة على 
أي شكل كانت ، في مقالالت  متابع3 

ألغر ض مماثل3 أل مقرلن3 بها. 
أالف  عشرة   : رأسمال   شرك3 
مجزأ إلى مائ3   ، درهم   (10.000,00(
)100) حص3 تابع3  لشرك3  من فئ3 
 ، درهم  كل حص3   (100,00( مائ3 
 ، مك1ن3 بكاملها من تقدمات نقدو3 

مخصص3 كل3ا  لشريك   1ح3د.
بناني  غ3ث3   :   شريك3   1ح3دة 
)Rhita BENANI) ، مغرب33  و نس33  
بفاس   1981 مارس   18 في  مزد دة 
رياض  تجزئ3   ، بها  ل  ساكن3   ،
1    رمل  ف3ال   10 شطر  ب1سك1رة  
ب1سك1رة  وحامل3  لبطاق3   هالل 

 .GK68075 1طن33  لتعريف رقم  
وجب   : حصص   شرك3  نقل 
معاون3 كل تف1يت وحصص   شرك3 

بعقد عرفي أل ت1ث3قي . 
و1م  من  إبتد ء  سن3   99  :  ملدة 

تق33دها با س ل   تجاري. 
تم تع3ين مسير    :  إلد رة  ملسيرة 

 لشرك3 ملدة غير محدلدة : 
 Rhita( بناني  غ3ث3    س3دة 
 ، مغرب33  و نس33   ،(BENANI
بفاس    1981 مارس   18 في  مزد دة 
رياض  تجزئ3   ، بها  ل  ساكن3    
1    رمل  ف3ال   10 شطر  ب1سك1رة  
، وحامل3  لبطاق3  ب1سك1رة   هالل 

.GK68075 1طن33  لتعريف رقم  

تبتدئ   :   سن3  ملا 33  لشرك3 
  سن3  ملا 33  لشرك3 من فاتح وناور 

لتنتهي في 11 ديسمبر.
إنقاص  وخسائر  بعد   :   ربح 
  سابق3 ل ملبا غ  ملدرج3 في  إلحت3اطي 
ل  نظام  ألسا�ضي،  تطب3قا  لقان1ن 
وخصص  لإضاف3   ترح3ل   ربحي  
  ربح   صافي  لشريك   1ح3د ما  م 
وقرر   شريك  ملذك1ر تخص3ص آخر. 
إنجاز  إلود ع   قان1ني  تم   -II
باملحكم3   تجاري3  بكتاب3   ضبط 
با د ر   ب3ضاء ، في 16 و1ن202213 ،  
تحت عدد  827969 .                                                                   
با س ل  تق33د   شرك3  تم   -III
 16 في  با د ر  ب3ضاء    تجاري 
  536911 تحت عدد     ، و1ن202213 

من   س ل   تحل3لي.
 عن م1جز لب3ان 

  إلد رة  ملسيرة ، غ3ث3 بناني 

201 P

Directs Conseils Maroc
شرك3 خبرة  وحسابات ل  تدق3ق ل إلستشارة 

مقر   شرك3 :   د ر   ب3ضاء ،28 ، طريق 

  1 زيس  زلريخ سنتر بالط1 ب31    طابق   ر بع

 MR BURGER 
Sarl 

شرك3 محدلدة  ملسؤل 33
 رأسما ها  : 80.000,00 درهم

مقر   شرك3 :   د ر  ب3ضاء ، إقام3 
جا يس   ز لي3 شارع ال 3   3اق1ت 
لزنق3   عرعار  عمارة 9    طابق 

  ر بع  -   شق3 17 
إعالن بتأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب   -I
  2022 أبريل     13 في  با د ر  ب3ضاء  
إنجاز   نظام  ألسا�ضي  شرك3  تم 
مميز تها  محدلدة  ملسؤل 33، 

 ألساس33 كا تالي: 
                      .  MR BURGER : 3تسم33   شرك
  صف3   قان1ن33 :  شرك3 محدلدة 

 ملسؤل 33. 
مقر   شرك3 :   د ر  ب3ضاء  إقام3 
ال 3   3اق1ت  شارع  ز لي3  جا يس  
9   طابق  عمارة  لزنق3   عرعار  

  ر بع  -   شق3 17 .
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و1م  من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 
تق33دها في   س ل   تجاري .

غرض  يهدف   : غرض   شرك3 
  شرك3 إلى : 

مؤسسات  لإستغالل  -إحد ث 
 fast مطعم سريع تسمى فاست ف1د 

 . foods
-جم3ع خدمات مطعم متنقل . 

-لعلى   عم1م ، كل عمل33 تجاري3 
صناع33 ، منق1 3 أل عقاري3 مرتبط3 
بك3ف33 مباشرة أل غير مباشرة ، كل3ا       
أل جزئ3ا بإحدى   عمل3ات أل بأخرى 
أل  تيسير  أل   ملذك1رة أعاله  تسه3ل 
كل  لكذ    ، نشاط   شرك3  تنم33 
مساهم3 مباشرة أل غير مباشرة على 
في مقالالت متابع3   ، أي شكل كانت 

أغر ض مماثل3 أل مقرلن3 بها. 
ورتفع رأسمال   : رأسمال   شرك3 
  شرك3 إلى ثمانين أ ف )80.000,00)  
 (800( ثمانمائ3  إلى  مجزأ   ، درهم 
مائ3  فئ3  من  تابع3  لشرك3  حص3 
مكتتب3   ، درهم  كل حص3    (100(
كل3ا عند  با كامل لمدف1ع3   ق3م3 
ل ملخصص3  لشريكين   ،  إلكتتاب 

بنسب3 تقدوماتهما أي :
 Mohamed( فت1حي  محمد   -
مغربي  و نس33   ،  (FETTOUHI
 1991 أبريل   08 في   ملزد د 
ل  ساكن بها تجزئ3   ، با د ر  ب3ضاء 
 ، معرلف  س3دي    86 رقم   3نا 
 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

رقم BE831163   79900 درهم. 
مغربي  و نس33  فت1حي  علي 
1961 با د ر  21 أبريل   ملزد د بتاريخ 
  ب3ضاء ل  ساكن بها تجزئ3  3نا رقم 
س3دي معرلف  وحامل  بطاق3   86
 B315829 رقم    تعريف   1طن33 

100 درهم.
 80.000,00 مجم1عه   ما  أي 

درهم.         
تبتدئ   :   سن3  ملا 33  لشرك3 
  سن3  ملا 33  لشرك3 من فاتح وناور 

لتنتهي في 11 ديسمبر.
 إلد رة  ملسيرة : وتم تس3ير   شرك3 

من قبل :

مغربي   ، فت1حي  -محمد 

 1991 أبريل   08  و نس33  ملزد د في 

ل  ساكن بها تجزئ3   ، با د ر  ب3ضاء 

 3نا رقم 86  س3دي معرلف   وحامل 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

. BE831163

إنجاز  إلود ع   قان1ني  تم   -II
باملحكم3   تجاري3  بكتاب3   ضبط 
أبريل2022    26 في  با د ر  ب3ضاء 

تحت رقم 822193.
با س ل  تق33د   شرك3  تم   -III
 26 في  با د ر  ب3ضاء     تجاري 
531257  من  أبريل2022 تحت رقم 

  س ل   تحل3لي.
عن م1جز لب3ان  

 إلد رة  ملسيرة ، محمد فت1حي

202 P

Directs Conseils Maroc

شرك3 خبرة  وحسابات ل  تدق3ق ل إلستشارة 

مقر   شرك3 : 151 ز لي3 شارع محمد  وخامس 

لشارع  ملقالم3

 DIGITAL FILM LAB 
Sarl au 

شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 ح ت 
شريك لح3د 

 رأسما ها  : 50.000,00 درهم
مقر   شرك3 :   د ر  ب3ضاء ، إقام3 
كالي  ز لي3 شارع ال 3   3اق1ت لزنق3 

  عرعار عمارة 9    طابق   ر بع  
  شق3 17

إعالن بتأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب   -I
 ،  2022 ماو1   21 في  با د ر  ب3ضاء  
إنجاز   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3  تم 
شريك  ح ت  محدلدة  ملسؤل 33 

لح3د ، مميز تها  ألساس33 كا تالي : 
                        .Digital Film Lab : 33تسم   
مقر   شرك3 :   د ر  ب3ضاء  إقام3 
لزنق3  واق1ت  شارع  ال  ز لي3  كالي  
9    طابق   ر بع   عمارة    عرعار  

  شق3 17. 
غرض  يهدف   : غرض   شرك3 

  شرك3 إلى : 
- كل إنتاج سمعي بصري لعلى هذ  
  نح1 ، جم3ع  ألنشط3   سينمائ33 ، 

  ف3دو1 ل  تلفيزو1ن.  
- لعلى   عم1م ، كل عمل33 مرتبط3 
بك3ف33 مباشرة أل غير مباشرة ، كل3ا 
أل جزئ3ا بإحدى   عمل3ات أل بأخرى 
أل  تيسير  أل   ملذك1رة أعاله  تسه3ل 
كل  لكذ    ، نشاط   شرك3  تنم33 
مساهم3 مباشرة أل غير مباشرة على 
أي شكل كانت ، في مقالالت  متابع3 

ألغر  ض مماثل3 أل مقرلن3 بها. 

أالف  عشرة   : رأسمال   شرك3 
مجزأ إلى مائ3   ، درهم   (10.000,00(
)100) حص3 تابع3  لشرك3  من فئ3 
حص3  درهم  كل   (100,00( مائ3 
نقدو3  تقدمات  من  بكاملها  مك1ن3 

مخصص3 كل3ا  لشريك   1ح3د.
:   غالي   1ز ني    شريك   1ح3د 
مغربي   ،  (El Ghali OUAZZANY(
ديسمبر   28 في  مزد د   ،  و نس33 
ل  ساكن بها    ، با د ر  ب3ضاء   1991
إقام3 ح1ري3     11 زنق3 ألالنب رقم 
،  وحامل  لبطاق3  حي  ملستشف3ات 

 .BE816211 1طن33  لتعريف رقم  
وجب   : حصص   شرك3  نقل 
معاون3 كل تف1يت حصص   شرك3 

بعقد عرفي أل ت1ث3قي .
و1م  من  إبتد ء  سن3   99  :  ملدة 

تق33دها با س ل   تجاري. 
تم تع3ين مسير    :  إلد رة  ملسيرة 

 لشرك3 ملدة غير محدلدة : 
 El Ghali(   غالي   1ز ني 
مغربي  و نس33    ،  (OUAZZANY
 1991 ديسمبر   28 في  مزد د 
زنق3   ، ل  ساكن بها   ، با د ر  ب3ضاء 
حي  إقام3 ح1ري3     11 ألالنب رقم 
 ملستشف3ات،  وحامل  لبطاق3 

.BE816211 1طن33  لتعريف رقم  
تبتدئ   :   سن3  ملا 33  لشرك3 
  سن3  ملا 33  لشرك3 من فاتح وناور 

لتنتهي في 11 ديسمبر.
إنقاص  وخسائر  بعد   :   ربح 
  سابق3 ل ملبا غ  ملدرج3 في  إلحت3اطي 
ل  نظام  ألسا�ضي  تطب3قا  لقان1ن 
وخصص  لإضاف3   ترح3ل   ربحي 
  ربح   صافي  لشريك   1ح3د ما  م 
وقرر   شريك  ملذك1ر تخص3ص آخر. 
إنجاز  إلود ع   قان1ني  تم   -II
باملحكم3   تجاري3  بكتاب3   ضبط 
و1ن202213     8 في  با د ر  ب3ضاء  
تحت عدد  826912 .                                                                   
با س ل  تق33د   شرك3  تم   -III
و1ن13   8 في  با د ر  ب3ضاء     تجاري 
536019  من  ،  تحت عدد     2022

  س ل   تحل3لي.
  عن م1جز لب3ان 

  إلد رة  ملسيرة ،   غالي   1ز ني

203 P

 Directs Conseils Maroc

شرك3 محدلدة  ملسؤل 33
 رأسما ها : 19.700,00 درهم

مقر   شرك3 :   د ر   ب3ضاء ،28 ، طريق 

  1 زيس  زلريخ سنتر

 بالط1 ب31    طابق   ر بع

SEG  LOGISTICS
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

 رأسما ها   : 80.000,00 درهم

مقر   شرك3 :   د ر  ب3ضاء ، عمارة 
بيزنيس سنتر واسم3ن3   طابق  أللل  

  شق3 5

س. ت.   د ر  ب3ضاء رقم 220221  

ت. ج.  رقم 1687898  

ت. م.  لمقال 3 رقم 

000163388000066

  زيادة في   رأسمال باكتتاب نقدي
تقل3ص

لإمتد د غرض   شرك3 ل تغ3ير 
تحريره

تح3ين   نظام  ألسا�ضي
مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب   -I

 ،  2022 ماو1   26 في  با د ر  ب3ضاء  

قرر  و مع   عام غير   عادي  لشرك3 

 ملسماة «SEG LOGISTICS»  ش.م.م. 

ما ولي :

إنجاز زيادة في رأسمال   شرك3   -

لتسعمائ3  مالوين  عشر  أربع3  من 

 (13.920.000,00( أ ف  لعشرين 

أ ف  ثمانين  من  درهم  نقله 

)80.000,00) درهم إلى خمس3 عشر 

درهم   (15.000.000,00( مل13ن 

ب1 سط3 إصد ر با تكافؤ ملائ3 لتسع3 

 (139200( لمائتين  أ ف  لأربعين 

مائ3  فئ3  من  تابع3  لشرك3  حص3 

)100.00) درهم  كل حص3   1 جب 

عند  غاو3   ربع  إلى  ق3متها  دفع 

 إلكتتاب.

- قب1ل بصف3 شركاء جدد : 

  TRILOGISTICS   شرك3  ملسماة 

ش.م.م. ح ت شريك لح3د. 

 A.R PETROLE   شرك3  ملسماة 

SERVICE ش.م.م. 

 KAMED   شرك3  ملسماة 

TRANSPORT ش.م.م. 
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  RT ENERGIE   شرك3  ملسماة 

ش.م.م.  

- تعدول با تالزم تحرير   بندون 6 

ل7 من   نظام  ألسا�ضي. 

تقل3ص غرض   شرك3 بحذف   -

تمارسها   شرك3  ال   ألنشط3   تي 

إلى  غرض   شرك3  ملذك1ر  لتمدود 

با تجارة  بعض  ألنشط3  ملرتبط3 

  كبرى  لمنتجات   بترل 33 

ل ملنتجات  ملختلف3   ، لمشتقاتها 

  الزم3  ص3ان3   عربات في محطات 

غرض  تمدود  لأوضا   وخدمات 

مؤسسات  إحد ث  إلى    شرك3 

  1جبات   سريع3 ،  ملسماة «فاست 

ف1د» لمتاجر  ألغذو3 . 

 1 تحرير   بند  با تالزم  تعدول   -

من   نظام  ألسا�ضي. 

- إعتماد   نظام  ألسا�ضي  و دود 

  تي تعتبر   قر ر ت  ملتخذة.

إنجاز  إلود ع   قان1ني  تم   -II

باملحكم3   تجاري3  بكتاب3   ضبط 

با د ر  ب3ضاء ،  في 16 و1ن202213 ،  

تحت عدد  828090 .                                                                   
عن م1جز لب3ان ، 

 إلد رة  ملسيرة: سع3د   غن3مي 

204 P

DIRECTS CONSEILS MAROC

SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها : 10.000 درهم

مقر   شرك3 :   د ر  ب3ضاء 151 ز لي3 شارع 

محمد  وخامس لشارع  ملقالم3

STE ARBO'TECH
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسما ها : 90.000 درهم

مقر   شرك3 :   د ر  ب3ضاء شارع 

ب1رك1ن رقم 167  قام3 بانا

  س ل   تجاري رقم : 191921

ت.ج : رقم 23980316

ت.م.ل. رقم : 

00001981071000010

تف1يت حصص تابع3  لشرك3
تعدوالت   نظام  ألسا�ضي

أشهد   ،2021 مارس   23 بتاريخ 
بتف1يتات  غير   عادي   و مع   عام 
حصص تابع3  لشرك3   تي تمت  بين:

 FETTOUHI ألنيس3 فت1حي مريم 
مغرب33  و نس33،   ،MARYAM
 1996 ن1نبر   20 في  مزد دة 
بتجزئ3  بها  ل  ساكن3  با د ر  ب3ضاء 
 3نا رقم 86 س3دي معرلف،  وحامل3 
رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

.BE870738
في حدلد 221 حص3.

محمد  فت1حي  ل  س3د 
مغربي   FETTOUHI MOHAMED
  ،1991 أبريل   8 مزد د في   و نس33، 
با د ر  ب3ضاء ، ل  ساكن بها بتجزئ3 
 3نا رقم 86 س3دي معرلف،  وحامل 
رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

.BE831163
في حدلد 22 حص3، من جه3.

 YASSIR واسر    ل  س3د مجغ3غ  
مغربي  و نس33،   ،MEJRHIRH
با نخ3ل   1975 أكت1بر   11 مزد د في 
دل ر  بمر كش  ل  ساكن  مر كش، 
جدودي   سعادة،  وحامل  بطاق3 
 .E371121 رقم    تعريف   1طن33 

من جه3 أخرى.
بين :

محمد  فت1حي    س3د 
مغربي   FETTOUHI MOHAMED
  ،1991 أبريل   8 مزد د في   و نس33، 
با د ر  ب3ضاء ، ل  ساكن بها بتجزئ3 
 3نا رقم 86 س3دي معرلف،  وحامل 
رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

.BE831163
ل 

 MEJRHIRH  س3د مجغ3غ  أحمد  
مزد د  مغربي  و نس33،    ،AHMED
بعين   ل1ح   ،1975 وناور  فاتح  في 
إيس3ل  بمر كش،  ل  ساكن  إفر ن، 
175،   وحامل  بطاق3   تعريف  رقم 
ملائ3 لثمان33   .E11819   1طن33 رقم 
لتسعين حص3 )198) تابع3  لشرك3.
مريم  بقب1ل  آلنس3  تصرح  
فت1حي ل  س3د محمد فت1حي، بصف3 

شريكين جدودون.

تم إنجاز  الود ع بكتاب3   ضبط 
باملحكم3   تجاري3 با د ر  ب3ضاء، في 

17 ماي 2021، تحت رقم 778167.
عن م1جز لب3ان

 إلد رة  ملسيرة 
علي فت1حي 

205 P 

DIRECTS CONSEILS MAROC
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسما ها : 19.700 درهم

مقر   شرك3 :   د ر  ب3ضاء 151 ز لي3 شارع 
محمد  وخامس لشارع  ملقالم3

STE INNOVERT
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسما ها : 90.000 درهم

مقر   شرك3 :   د ر  ب3ضاء شارع 
  زرقط1ني رقم 310  قام3 حماد، 

  شق3 رقم 1
  س ل   تجاري رقم : 337851

ت.ج  رقم : 17751005
ت.م.ل. رقم : 002299556000019

تف1يت حصص تابع3  لشرك3
تعدوالت   نظام  ألسا�ضي

أشهد   ،2020 ن1نبر   11 بتاريخ 
بتف1يت  غير   عادي   و مع   عام 
حصص تابع3  لشرك3   تي تمت بين: 
 ADNANE رمال  عدنان    س3د 
REMMAL، مغربي  و نس33، مزد د 
في 6 فبر ور 1962 بفاس،   ل  ساكن 
بها بتحزئ3 حمزة  تجزئ3 111، طريق 
إم1ز ر،  وحامل  بطاق3   تعريف 

.C200515 1طن33 رقم  
 LABORATOIRE شرك3  ملسماة  
 INDUSTRIEL D ‘ALTERNATIVES
مميز تها  ش.م.م.   ،VETERINAIRES

 ألساس33 كا تالي :
محج  فاس،   :  ملقر  الجتماعي 
 1م1مبا رقم 8، إقام3  الفق،   طابق 

 أللل،  ملكتب 11.
رقم  فاس   :   س ل   تجاري 

.50595
  تعريف  و بائي : 20681961.
ت.م.ل : 001781310000003.

100 حصص تابع3  لشرك3.

بقب1ل   شرك3  وصرح 
 LABORATOIRES  ملسماة 
 INDUSTRIEL D’ALTERNATIVES
بصف3  ش.م.م   ،VETERINAIRES

شريك3 جدودة.
تم  نجاز  الود ع بكتاب3   ضبط 
با د ر  ب3ضاء،  باملحكم3   تجاري3 
رقم  تحت   ،2020 ديسمبر   28 في 

.759276
عن م1جز لب3ان
 إلد رة  ملسيرة

عبد   لط3ف ر �ضي 

206 P

 STE NEW STYLE
AMENAGEMENT N.S.A

إسثتنائي  عام  جمع  بمقت�ضى 
 ،2022 و1ن13   23 في   رباط  حرر 
 NEW STYLE شركاء   شرك3  قرر 

AMENAGEMENT N.S.A ما ولي :
قرر   شركاء   : رأسمال  زيادة 
 900.000 بمقد ر  رأسمال  زيادة 
درهم، تغ3يره من 100.000 درهم  لى 
إنشاء  درهم عن طريق   1.000.000
 100 بق3م3  جدودة  أسهم   9000

درهم  كل سهم.
عن  رأسمال  زيادة  تنف3ذ  سيتم 
تح1يل  وحساب  و اري  طريق 
 900.000  لشركاء   د ئنين  لى مبلغ 

درهم.
بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني 
  ضبط باملحكم3   تجاري3 با رباط، 
و1ن13   29 بتاريخ   126002 تحت رقم 

.2022
207 P

 STE MANSOURI INVEST
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
ح ت   شريك   1ح3د

رأسما ها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي :  قام3 كدو3 مل1ك 

عمارة أ شق3 رقم 5 حي  بن رشد 
  1فاق تمارة

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
بتاريخ    غير   عادي  ملنعقد 
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ص3اغ3  إعادة   ،2022 مارس   11
ح ت    قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 
ح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 

  1ح3د ح3ث تقرر ما ولي :
 100 حص3 بق3م3   1000 تف1يت 
جيهان  درهم  لحص3  لى   س3دة 
ل ملسيرة   ملنص1ري  تصبح  ملا ك3 
 1000 بمجم1ع    1ح3دة  لشرك3 

حص3.
بنطام1  إستقا 3  ملسير   سابق 
جيهان  ملنص1ري  لتع3ين  محمد 

مسيرة جدودة.
 : تسم33   شرك3  تصبح  تغ3ير 

.MANSOURI INVEST SARL AU
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3 
 لى   عن1 ن   تالي :  قام3 كدو3 مل1ك 
رشد  حي  بن   5 رقم  شق3  أ  عمارة 

  1فاق تمارة.
تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 من 

.SARL AU لى   SARL
تم  الود ع   قان1ني  دى  لقد 
بتاريخ بسال    ملحكم3  البتد ئ33 

 8 و1ن13 2022، تحت رقم 19052.
208 P

STE INSTA SEDRA
SARL AU

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
بشريك لح3د

في  تس 3ل   عقد   عرفي  تاريخ 
تحمل  ل  تي  بتمارة   2021 أبريل   2

 وخصائص   تا 33 :
أعمال   :   هدف  الجتماعي 

  سباك3 ل  كهرباء.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 
فئ3  من  حص3   1000 مقسم3  لى 

100 درهم  لحص3   1 حدة.
 1000 سدر لي  وحسين    س3د 

حص3.
من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 
  تأسيس   نهائي أي من تاريخ لضع 

  س ل   تجاري.
من فاتح وناور  لى   :   سن3  ملا 33 
11 ديسمبر من كل سن3 ماعد    سن3 

 الللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.

 ملقر  الجتماعي : رقم 116   طابق 2 
شق3 رقم 3 شارع   قاهرة ك1متر ف 1.

  تس3ير:   س3د سدر لي  وحسين.
 : با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.112729
209 P

STE AIT  ELMADINA
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

بشريك لح3د
تأسيس شرك3

بت3فلت  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع  تم    ،2022 و1ن13   11 بتاريخ 
ح ت    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 

  1ح3د  وخصائص   تا 33 :
 STE AIT  :   تسم33  الجتماع33 

.ELMADINA SARL AU
منعش   :   هدف  الجتماعي 
أل   بناء  مختلف3  أشغال  عقاري، 

لترب33  مل1 �ضي.
137 تجزئ3  : رقم   ملقر  الجتماعي 
عالل   بحر لي  س3دي    ضحى 

ت3فلت.
 ملدة  الجتماع33 : 99  سن3  بتد ء  

من تاريخ تأسيسها.
حدد   :   رأسمال  الجتماعي 
 100.000 مبلغ  في  رأسمال   شرك3 
حص3 من   1000 درهم م1زع3 على 
درهم  لحص3 لزعت كما   100 فئ3 

ولي :
 1000  ..   س3د هشام   ناصيري 

حص3.
  سن3  الجتماع33 : تبدأ  من فاتح 

وناور  لى 11 ديسمبر من كل سن3.
تم تع3ين   س3د هشام   :   تس3ير 
  ناصيري كمسير لح3د  لشرك3 ملدة 

غير محدلدة.
با س ل   تجاري  تم  الود ع 
بمكتب   ضبط باملحكم3  البتد ئ33 
بت3فلت بتاريخ 27 و1ن13 2022، تحت 

رقم 1107.
210 P

 STE POISSONNERIE L'O DE
 MER
SARL

بمقت�ضى  و مع   عام  ملؤرخ 
شركاء  قرر   ،2022 ماي   25 بتاريخ 
 POISSONNERIE L'O DE شرك3 
رقم  تحت  MER SARL،  ملس ل3 
128117 باملحكم3   تجاري3 با رباط 

  تعدوالت   تا 33 :
ب3ع  وحصص :   س3د محمد رضا 
بن عبد   كريم  ملا ك 83 حص3 وب3ع 
حص3  لس3دة سهام مريم فرج   83

 كزلم.
 83   س3د  حمد  ملذك1ري  ملا ك 
83  لس3دة سهام مريم  وب3ع  حص3 

فرج.  كزلم.
وخ1ل  لس3د  حمد   :   ت1ق3ع 
على  ملستند ت   ملذك1ري   ت1ق3ع 
ل ال تز مات لكذ  إبر م سائر   عق1د 
ل ملعاهد ت ل  صفقات   تي وتطلبها 

تس3ير   شرك3.
ل  ت1ق3ع  ملشترك  لس3د  حمد 
 ملذك1ري ل لس3دة سهام مريم فرج 
 كزلم ف3ما وخص  ملعامالت   بنط33.
بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   28 بتاريخ 

.125886
211 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 STE UNIQUE COFFEE
SARL AU

تأسيس شرك3
تأسيس  تم  بمقت�ضى عقد عرفي 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 

بشريك لح3د.
 STE UNIQUE : لقب  الجتماعي  

.COFFEE SARL AU
:   س3د و1نس    شريك ل ملساهم 
 W116961 .....   ب1عز لي، ب.ل.ط. 

1000 سهم.
 ملسير   1ح3د : و1نس   ب1عز لي.

رأسمال : 100.000 درهم.
تحم3ص   قه1ة   :   نشاط 

لتس1يق لت1زيع   قه1ة.

 ملدة : 99 سن3.

  عن1 ن : عمارة رقم 59 شق3 رقم 

16 جنان   نهض3   رباط.

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 
رقم   س ل   تجاري  تحت   ،2022

.161299
 لب3ان

212 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 STE LAKZAINI AUTO
SARL AU

تأسيس شرك3
تأسيس  تم  بمقت�ضى عقد عرفي 

محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 

بشريك لح3د.

 STE  :   لقب  الجتماعي 

.LAKZAINI AUTO SARL AU

:   س3د عماد    شريك ل ملساهم 

 AE150798 ..... ب.ل.ط.   قز وني 

1000 سهم.

:   س3د  دريس   ملسير   1ح3د 

 قز وني.
رأسمال : 100.000 درهم.

  نشاط : تنظ3ف   س3ار ت.

ب3ع   ل1 زم ل ملعد ت س3ار ت.

 ملدة : 99 سن3.
  عن1 ن : زنق3  لالد سع3د رقم 2 

حي   1حدة   قري3 سال.

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  با رباط    تجاري3 
رقم   س ل   تجاري  تحت   ،2022

.16135
 لب3ان

213 P

STE YANIN FLOW XPERT
SARL

تأسيس شرك3

في عرفي   ملؤرخ  عقد   بمقت�ضى 

 16 و1ن13 2022 تم تأسيس شرك3 .

 STE YANIN FLOW  :  السم  

.XPERT SARL
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:  الستشارت    هدف  الجتماعي 
 الد ري3 ل  در سات   تس1يق33.

 ملقر  الجتماعي : 58 شق3 رقم أ 1 
زنق3 ل د سب1  كد ل   رباط.

مقد ره   : رأسمال   شرك3 
 1000 مقسم  لى  درهم   100.000
حص3  كل  مقد ر  حص3  جتماع33 
100 درهم تقس3م  وحصص كما ولي:

  س3دة أميرة حكر 500 حص3.
با ك1ري    س3دة فاطم3   زهر ء  

500 حص3.
 ملدة : 99 عاما.

  تس3ير :  تعتبر   س3دة  ميرة حكر 
با ك1ري  فاطم3   زهر ء  ل  س3دة 

مسيرتان  لشرك3 ملدة غير محددة.
باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 
رقم   س ل   تجاري  تحت   ،2022

.161295
214 P

STE MIFTAHLFARAJE
SARL 

س ل   تجاري رقم:  8219
شرك3 ح ت  ملسؤل 33   ملحدلدة 
حل   شرك3 ل تعين مصفي   شرك3

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تقرر    2022 و1ن13   15  ملنعقد بتاريخ 

ما ولي :
للضعها  لحل   شرك3،  إ غاء 
 لتصف33، تعين   س3د  عريبات عبد 
  1 حد   كمصفي  لشرك3 ثم تع3ين 
في   عن1 ن   ملقر  تصف33   شرك3 

  تالي : قصر حناب1 فزنا أرف1د.
باملحكم3   تجاري3  تم  إلود ع 
28/06/2022 تحت  با رش3دو3 و1م  

رقم 2022/191 .
215 P

 STE NEW LEADERS
S.A.R.L AU 

س ل   تجاري رقم 12819
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

 شريك ل حد 
حل   شرك3 ل تعين مصفي   شرك3

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تقرر    2022 و1ن13   15  ملنعقد بتاريخ 

ما ولي :

للضعها  لحل   شرك3،  إ غاء 
كرم1ش  تعين   س3دة    لتصف33، 
سك3ن3  كمصف33  لشرك3 ثم تع3ين 
في   عن1 ن   ملقر  تصف33   شرك3 
  تالي :   رش3دو3 ، رقم 651  بل1ك 5 

تجزئ3 م1الي علي   شريف.
باملحكم3   تجاري3  تم  إلود ع 
28/06/2022 تحت    با رش3دو3 و1م  

رقم 2022/192.
216 P

STE SOSETAC
SARL 

س ل   تجاري رقم 2111
شرك3 ح ت  ملسؤل 33   ملحدلدة 
حل   شرك3 ل تعين مصفي   شرك3

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تقرر    2022 و1ن13   15  ملنعقد بتاريخ 

ما ولي :
للضعها  لحل   شرك3،  إ غاء 
علي   أبي  تعين   س3د   لتصف33، 
تع3ين  ملقر  ثم  كمصفي  لشرك3 
 :  تصف33   شرك3 في   عن1 ن   تالي 
رقم 105 زنق3 قا�ضي ع3اض ك1مل3م3.
باملحكم3   تجاري3  تم  إلود ع 
  ،2022 و1ن13   28 و1م  با رش3دو3 

تحت رقم2022/190 .
217 P

 STE HAJ DUIRI
SOHADU 
  SARL

س ل   تجاري رقم 2165
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
أبريل   15  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ  

2022 بمقر   شركـــــ3 تقرر ما ولي :
حفر  إضاف3   نشاط  لشرك3: 

 آلبار.
من   قان1ن   2 تعدول   فصل 

 ألسا�ضي  شرك3.
تم  إلود ع   قان1ني   إلود ع: 
باملحكم3  البتد ئ33  بكتاب3   ضبط 
با رش3دو3 في  وـــــــــ1م 28  أبريل 2022، 

تحت رقم 209/2022. 
218 P

 STE SOHATAF
SARL

س ل   تجاري رقم 2609
شرك3 ح ت  ملسؤل 33   ملحدلدة 
حل   شرك3 ل تعين مصفي   شرك3

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تقرر    2022 و1ن13   15  ملنعقد بتاريخ 

ما ولي :
للضعها  لحل   شرك3،  إ غاء 
 لتصف33، تعين   س3د حم3دي عبد 
كمصفي  لشرك3 ثم تع3ين    1 حد  
في   عن1 ن   ملقر  تصف33   شرك3 
10 زنق3   ع13ن  ، رقم  أرف1د   :   تالي 

حي  و دود.
باملحكم3   تجاري3  تم  الود ع 
  ،2022 و1ن13   28 و1م  با رش3دو3 

تحت رقم 2022/189.
219 P

 STE  TOP MEAL
  SARL 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  
بمقت�ضى   عقد   عرفي  ملؤرخ في 
بأكادور ل ملس ل   ،2022 و1ن13    17
تم  بأكادور   ،2022 و1ن13   22 بتاريخ 
م.م     ط1ب م33ل ش.  تأسيس شرك3: 
 TOPشرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

  MEAL SARL
هدفها :   مطعم،  و ل3دو3 لجب3 

خف3ف3.
2س  تجزئ3 ب   :   ملقر  الجتماعي 

15 ع 9  و زء  الخير ف1نتي  كادور.
 ملـدة: 99سن3  بتد ء من   تأسيس 

  نهائي. 
درهم   500.000  :   رأسمال 
فئ3  من  حص3   5000 إلى  مقسم 

100,00 درهم م1زع3 كا تالي :
  س3د و1نس   بر د 1250 حص3. 
 .... زين   عابدون  و1نس    س3د 

2500 حص3 .
 1250  ... زكرياء   بر د     س3د 

حص3. 
و1نس  عين   س3د    تســ3ـــ3ــر: 
ملدة  كمسير  لشرك3  زين   عابدون 
في  إعطائه   1كا 3  مع  محدلدة  غير 
تتجدد  زكرياء   بر د    تس3ير  لس3د 

كل سن3.

  ت1ق3ع  الجتماعي:  عتماد ت1ق3ع 

  س3د و1نس زين   عابدون في جم3ع 

  عق1د ل  1ثائق  إلد ري3 ل  بنك33.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

باملحكم3   تجاري3  كادور    ضبط 

رقم  تحـت   ،2022 و1ن13   29 بتاريخ 

    .110668

  لخالص3 ل   ب3ـــــــان

220 P

 STE  TRIUM
  S.A.R.L 

مقرها  الجتماعي :  قام3 مكاتب 
زينب رقم 22 طابق 3 شارع عبد 

  علي بنشقرلن فاس .        

محضر  و مع   عام  الستثنائي 
بتاريخ 2017/12/20

تبعا  ل مع   عام  الستثنائي 

بفاس  ش.ح.م.م    TRIUM  شرك3 

أفرزت   ،2017 ديسمبر   20 بتاريخ 

  قر ر ت   تا 33 :

  فسخ  ملسبق  لشرك3 .

كمقر  تحدود  ملقر  الجتماعي 

  تصف33.             

ناجم  بن  رض1 ن  تع3ين   س3د 

كمصفي  لشرك3. 

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

بتاريخ     100/2018 رقم   تحت 
2018،   س ل   تجاري  وناور   26

رقم      25529 .
مسير   شرك3

  س3د رض1 ن بن ناجم

221 P

 STE  MANSOURI

CONSULTING
SARL AU

 تأسيس شرك3
بمقت�ضى   عقد   عرفي  ملؤرخ 

قد   ،2022 و1ن13   16 با رباط بتاريخ 

تم تأسيس شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

م1 صفاتها  ح ت   شريك   1ح3د 

كا تالي:
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 MANSOURI  :   تسم33 
  .CONSULTING – SARL AU

في    هدف  الجتماعي:  الستشارة 
:   الستشارة في  ستر ت3ج33    تس3ير 

تنم33  ملقالالت.  
شارع   18 عمارة   ملقر  الجتماعي: 
فال ل د عمير   طابق  أللل شق3 رقم 

1  كد ل   رباط.
حدد    رأسمال  الجتماعي: 
في    رأسمال  الجتماعي  لشرك3 
 1000 على  م1زع  درهم   100.000
حص3  درهم  كل   100 حص3 
م1زع3 على   شريك   1ح3د   س3د 

 ملنص1ري فهد.
مع  تس3ير   شرك3  عهد    تس3ير: 
 المضاء  الجتماعي ملدة غير محددة 

 لس3د  ملنص1ري فهد
تم  إلود ع   إلود ع   قان1ني: 
كتاب3   ضبط  دى    قان1ني  دى 
في با رباط    ملحكم3   تجاري3 
رقم   تحت    ،2022 و1ن13   13  

.125850
 لخالص3 ل  ب3ان

222 P

مز ر  لدوت ل ستشار ت
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسما ها : 6.331.500 درهم

مقرها  الجتماعي  ز لي3 شارع عبد  مل1من لزنق3 
كالف1ن   د ر  ب3ضاء

 STE LEESI
COMMUNICATION

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
ح ت    شريك   1ح3د

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بمدون3 
 ،2022 و1ن13   2 بتاريخ    د ر  ب3ضاء 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3  تأسيس  تم 
ح ت  لح3د  شريك  ح ت   ملحدلدة 

 وخصائص   تا 33 :
 STE LESSI  :   تسم33 

.COMMUNICATION
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
شريك  ح ت   ملسؤل 33  ملحدلدة 

لح3د.
  هدف : تهدف    شرك3 في  ملغرب 

كما في  وخارج  لى :

حل1ل  لتنم33  لكا 3  التصال 
تكن1 1ج3ا  ملعل1مات.

مجال  التصال  في   الستشارة 
 لشركات ل الد ر ت ل الفر د.

نقل رسائل من أي ن1ع أل محت1ى 
طب3عي شخص  أي  كان  لى   مهما 
منتجات بأي  تتعلق  أل  عتباري،    
جم3ع   تقن3ات،  أل  خدمات  أل   
لس3ل3 بأي  جم3ع   قطاعات   في 

 أل لس3ل3 نشر مهما كانت.
ل ملعل1مات  تقدوم  ملش1رة 
ل ملساعدة   تقن33  لى  ملؤسسات 
ل  ه3ئات   عام3  أل   تجاري3   ملهن33 
في جم3ع مجاالت  في تس3ير أعما ها، 
 التصال أل  العالن بجم3ع أشكا ها، 

بما في ح ك شر ء  ملساحات.
أي نشاط تك1يني وتعلق باألنشط3 

 ملذك1رة أعاله.
جم3ع  لت1فير  ل  بحث    در س3 
ل  فكري3   تي    1سائل  ملادو3 
و م3ع  الشخاص   طب3عين  تسمح 
با ت1 صل باي شكل  أل  العتباريين   
غير  أل  مباشر  بشكل  من  الشكال، 
مع  أل  بعضهم   بعض  مع  مباشر 
لتس3ير   صاالت  إد رة   آلخرين، 
لمر كز   3اق3  لن1 دي    رياض33 

  بدن33.
مشارك3   شرك3 بأي لس3ل3 في أي 
شرك3 أل شرك3 أل مجم1ع3 مصاوح 
سيتم  أل  إنشاؤها  تم   قتصادو3، 
ل  تي قد تك1ن ح ت صل3   نشاؤها، 
مباشرة أل غير مباشرة بكائن   شرك3 
صل3 حي  أل  مماثل  غرض  بأي   أل 
أل وك1ن هدفها  ملساهم3 في تحق3ق   
غرض   شرك3  على لجه  وخص1ص 
جدودة شرك3  إنشاء  طريق   عن 
 أل أص1ل تجاري3 جدودة أل  ملساهم3 
شر ء  أل  أل  الشتر ك  أل   رعاو3 
 اللر ق  ملا 33 أل  وحق1ق  الجتماع33 
أل  الندماج أل   تحا ف أل  ملشرلع 

 ملشترك.
كل   عمل3ات  عام3  لبصف3 
  تجاري3،   صناع33،  ملا 33  ملنق1 3 
مباشرة صل3   أل   ثابت3   تي  ها 
  أل غير مباشرة باألهد ف  ملعددة أعاله
لتنم33  تط1ير  شانها  من  أل   تي   

  شرك3.

مدة   شرك3 : 99 سن3  بتد ء من 
تاريخ تس 3لها با س ل   تجاري.

س1م33،  زنق3   :  ملقر  الجتماعي 
1،   طابق  وخامس،  عمارة شهرز د 

  رقم 22   د ر  ب3ضاء.
محدد   :   رأسمال  الجتماعي 
درهم مقسم  لى   100.000 مبلغ  في 
درهم   100 فئ3  من  حص3   1000
با كامل  مدف1ع   لحص3   1 حدة 
طرف   شريك   1ح3د   س3د  من 

.MEHDI LOUTER
فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 
كل  من  ديسمبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.
لملدة  ستسير   شرك3   :   تس3ير 

غير محددة من طرف   س3د :
مغربي   MEHDI LOUTER
 و نس33، مزد د و1م 21 ن1نبر 1988 
شارع  لربا،   13 ب  مق3م  بفرنسا، 
لحامل  لبطاق3  غرلن1بل   18100

.PY815020 1طن33 رقم  
لتس 3ل  تم  الود ع   قان1ني 
  شرك3  دى  ملحكم3   تجاري3 ملدون3 
  د ر  ب3ضاء بتاريخ 21 و1ن13 2022، 
با س ل   تجاري  س لت  ح3ث 

 نفس  ملدون3 تحت رقم 536915.
بمقت�ضى مقتطف لب3ان

223 P

مز ر  لدوت ل ستشار ت
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسما ها : 6.331.500 درهم

مقرها  الجتماعي  ز لي3 شارع عبد  مل1من لزنق3 
كالف1ن   د ر  ب3ضاء

STE FPKM1
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت    شريك   1ح3د
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بمدون3 
 ،2022 و1ن13   2 بتاريخ    د ر  ب3ضاء 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3  تأسيس  تم 
ح ت  لح3د  شريك  ح ت   ملحدلدة 

 وخصائص   تا 33 :
.STE FPKM1 : 33تسم  

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
شريك  ح ت   ملسؤل 33  ملحدلدة 

لح3د.

  هدف : تهدف    شرك3 في  ملغرب 
كما في  وخارج  لى :

لتس3ير   صاالت   رياض33  إد رة 
لن1 دي لمر كز   ل3اق3   بدن33.

في  ل  تك1ين  تقدوم  الستشارة 
مجال   رياض3.

ل الحد ث  تنظ3م   ندل ت 
 ملتعلق3 بنشاط   شرك3.

جم3ع  ن1 ع  ملعد ت  لب3ع  شر ء 
ل ملكمالت  ل ملالبس   رياض33 

  غذ ئ33 ل ملشرلبات غير   كح1 33.
تس3ير كل أصل تجاري مخصص 
لن1 دي   ل3اق3   ال عاب   رياض33 

  بدن33.
كل    عمل3ات  عام3  لبصف3 
  تجاري3،   صناع33،  ملا 33  ملنق1 3 
 ل   ثابت3   تي  ها صل3 مباشرة أل غير 
باألهد ف  ملعددة  عاله  ل  مباشرة 
  تي من شأنها تط1ير لتنم33   شرك3.
مدة   شرك3 : 99 سن3  بتد ء من 

تاريخ تس 3لها با س ل   تجاري.
س1م33،  زنق3   :  ملقر  الجتماعي 
1،   طابق  وخامس،  عمارة شهرز د 

  رقم 22   د ر  ب3ضاء.
محدد   :   رأسمال  الجتماعي 
درهم مقسم  لى   100.000 مبلغ  في 
درهم   100 فئ3  من  حص3   1000
 لحص3   1 حدة مدف1ع با كامل من 
 MKI طرف   شريك   1ح3د شرك3 

..GROUP
فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 
كل  من  ديسمبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.
لملدة  ستسير   شرك3   :   تس3ير 

غير محددة من طرف   س3د :
مغربي   MEHDI LOUTER
 و نس33، مزد د و1م 21 ن1نبر 1988 
شارع  لربا،   13 ب  مق3م  بفرنسا، 
لحامل  لبطاق3  غرلن1بل   18100

.PY815020 1طن33 رقم  
لتس 3ل  تم  الود ع   قان1ني 
  شرك3  دى  ملحكم3   تجاري3 
بتاريخ   ملدون3   د ر  ب3ضاء 
س لت  ح3ث   ،2022 و1ن13   21
با س ل   تجاري  نفس  ملدون3 

تحت رقم 537109.
بمقت�ضى مقتطف لب3ان

224 P
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الشركة املغربية للهندسة 

السياحية
  س ل   تجاري رقم : 71819 

  رباط

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

با شرك3    غير   عادي  لمساهمين 

 ملغرب33   لهندس3   س3اح33 تقرر ما 

ولي :

رأسمال   شرك3  في    زيادة 

درهم  لى   200.000.000 من 

بزيادة  لح ك  درهم   295.000.000

قدرها 95.000.000 درهم ناتج3 عن 

 حد ث 950.000 سهم من فئ3 100 

درهم مكتتب3 كامل3.

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 

على مست1ى   فصل   سادس.

تم  الود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 

ن1نبر   17 و1م  با رباط    تجاري3 

2021، تحت رقم 10515.

225 P

 STE CACS ENGINEERING

CORPORATION
فرع   شرك3

بم1جب جمع عام  ستثنائي بتاريخ 

تمت  ملصادق3 على   2022 أبريل   23

ما ولي :

باسم  فرع  لشرك3  تأسيس 

«ز.ز.ك  نجيرون م1رلك1».

أشغال   بناء   :   نشاط   تجاري 

 ملختص3.

شارع   زرقط1ني   36  :   عن1 ن 

شق3 رقم6   د ر  ب3ضاء.

يعهد   تس3ير   لى   س3د لي شينغ، 

و 1 ز  صين33،  وحامل  جنسيته 

.PE2073168 سفر رقم  

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

رقم  تحت  با د ر  ب3ضاء،    تجاري3 

رقم  829068،   س ل   تجاري 

.537981

226 P

 STE 360 ANNONCES
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم  قد  با رباط،   2022 و1ن13   20  
لضع   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 تحمل 

 وخصائص   تا 33 :
 STE 160 ANNONCES : 33تسم  

.SARL AU
ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 
شريك  ح ت   ملسؤل 33  ملحدلدة 

لح3د.
جم3ع    :   هدف   الجتماعي 
ب3ع،  شر ء،   ملعامالت   عقاري3، 

إوجار،  وخ.
جم3ع  ملشاريع  لإنتاج  تصم3م 

 إلعالن33.
 الشغال   سمع33   بصري3 

ل  تص1ير.
إستغالل  إد رة  في  مقالل 

 وخدمات:
  العالنات،   تس1يق،   تط1ير.

لأعمال   بناء  أعمال   تط1ير 
 .. سباك  دهان،  كهرباء،   ملتن1ع3، 

 وخ.
شر ء لب3ع جم3ع أجهزة   كمب13تر 

ل الثاث ل  ل1 زم  ملكتب33.
 الستير د لتصدور ل  تجارة.

درهم   100.000  :   رأسمال 
فئ3  من  حص3   1000 مقسم3  لى 
درهم  لحص3   1 حدة م1زع3   100

على   شكل   تالي :
 1000  : منصف   بردع    س3د 

حص3.
من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.
وناور  فاتح  من   :   سن3  ملا 33 
ديسمبر من كل سن3   11 في  لتنتهي 
ماعد    سن3  الللى تبتدئ من تاريخ 

  تس 3ل.
رقم  ج  بل1ك   :  ملقر  الجتماعي 
82   طابق   ثا ث دو1ر  وح1مر حي 

يعق1ب  ملنص1ر   رباط.
 ملسير :   س3د منصف   بردع.

 : با س ل   تجاري  رقم   تق33د 
.161117

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

رقم  تحت  با رباط،    تجاري3 
125908 بتاريخ 28 و1ن13 2022.

227 P

STE BUSINESS LUXE CARS
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
تك1ين شرك3

با رباط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
لضع  تم    ،2022 و1ن13   27 بتاريخ 
  ق1 نين  ألساس33  شرك3 محدلدة 

 ملسؤل 33 ح ت  ملميز ت   تا 33 :
بدلن  :كر ء   س3ار ت    هدف 

سائق.
 ملقر : رقم 2 زنق3 عنب33 ممر 11 

حي   رياض   رباط.
من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

تك1ين   شرك3.
رأسمال : حدد رأس  ملال بما قدره 
 1000 مقسم على  درهم،   100.000
درهم  ل1 حدة،   100 بنسب3  حص3 
في   صندلق  الجتماعي  لدفعت 

 لشرك3.
%من  الرباح   5 تؤخذ   :  ألرباح 

  صاف33  لتأسيس  الحت3اطي.
عبد   عزيز  :   س3د   وحصص 

 فرلكي 500 حص3.
 500 محمد   عطاس    س3د 

حص3.
 مل م1ع .. 1000 حص3.

تد ر   شرك3 من طرف   :   تس3ير 
  س3د عبد   عزيز  فرلكي ملدة غير 

محدلدة.
بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني 
  ضبط باملحكم3   تجاري3 با رباط،  
تحت رقم   س ل   تجاري 161185.
228 P

STE TOLBA SERVICES
SARL AU 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
بشريك لح3د
تك1ين شرك3

با رباط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
لضع  تم    ،2022 و1ن13   9 بتاريخ 
  ق1 نين  ألساس33  شرك3 محدلدة 

 ملسؤل 33 ح ت  ملمز ت   تا 33 :

لت1زيع إعادة  ب3ع شر ء   :   هدف 

لص3ان3  لإصالح  لترك3ب  شحن 

منتجات  لجم3ع  طفاوات  وحريق 

 وحر ئق.

معد ت  لإد رة  لترك3ب  تس1يق 

مر قب3  التصاالت ل ألمن  ال كترلني.

  تنظ3ف.

10، شق3 رقم  عمارة رقم   :  ملقر 

8 شارع م1الي  حمد   1ك3لي حسان.
قدره  بما  حدد   : رأس  ملال 

100.000 درهم.

تد ر   شرك3 من طرف   :   تس3ير 

 وت   طلب3 أنس ملدة غير محدلدة.

بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني 

  ضبط باملحكم3   تجاري3 با رباط ،  

 ،16135 تحت رقم   س ل   تجاري 

تحت رقم 126011.

229 P

STE BROAD FARMS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : عمارة 10، شق3 
رقم 8 شارع م1الي  حمد  1ك3لي 

حسان   رباط

تأسيس شرك3
بم1جب عقد عرفي محرر با رباط 

بتاريخ فاتح و1ن13 2022، تم تأسيس 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة،  شرك3 

ح ت  ملميز ت   تا 33 :

 BROAD شرك3   :   تسم33 

FARMS ، ش.م.م.

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

مسؤل 33 محدلدة.

  هدف : مقالل الستغالل  النتاج 

  زر عي.

 الستير د ل  تصدور.

 ملقر  الجتماعي : عمارة 10، شق3 
م1الي  حمد  1ك3لي  شارع   8 رقم 

حسان   رباط.
 100.000  : رأسمال  الجتماعي 

1000 حص3 من فئ3  درهم مجزأ  لى 

100 درهم  لحص3   1 حدة مدف1ع3 

كما ولي :
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 لس3دة فاطم3   زهر ء   شحمي 

130 حص3.

 لس3د نز ر   صافي 110 حص3.

 110  ..... نهى   صافي   آلنس3 

حص3.

  تس3ير : تم تع3ين   س3دة فاطم3 

لح3دة  كمسيرة    زهر ء   شحمي 

 لشرك3  فترة غير محدلدة.

تبدأ   سن3   :   سن3  الجتماع33 

 الجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سن3.

تم  الود ع   قان1ني  هذ   ملحضر 

ه3ئ3  ملحكم3  بكتاب3   ضبط  دى 

و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022، تحت رقم 125877.

230  P

شركة طيبة للزيوت والحبوب
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

 ملقر  الجتماعي طريق عين   شقف 

تجزئ3 رياض   3اسمين   طابق 1 
رقم 16 فاس

بمقت�ضى  و مع   عام   عادي 

و1ن13   11 بتاريخ  بفاس   ملنعقد 

ط3ب3  شرك3  شركاء  قرر   ،2022

ل  تي  م  م  ش  ل وحب1ب   لزي1ت 
رأسما ها 8.500.000 درهم ما ولي :

على   ب3ان  وختامي   ملصادق3 

ل ملصارف  سن3  لحساب  ملد خل 

.2021

إبر ء حم3 مسيري   شرك3 ال رجع3 

فيها  لسادة :

  تلمساني  ملكالي محمد ر ب ت 

.C28601 ل

.C7296 عر قي محمد ر ب ت ل  

ل  ت  ب  ر  محمد    عر قي 

.C199873

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 

بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   20 بتاريخ 

.2172

  س ل   تجاري رقم 38961.

231 P

شركة مكابر بو برومو
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

  رأسمال  الجتماعي : 6100000 
درهم

 ملقر  الجتماعي : طابق 1 رقم 1 شارع 
عزيز فشتالي أوت سقاط1 فاس  

بمقت�ضى  و مع   عام   عادي 
 ملنعقد بفاس بتاريخ 6 و1ن13 2022، 
برلم1  ب1  مكابر  شرك3  شركاء  قرر 

ش.م.م ما ولي :
على   ب3ان  وختامي   ملصادق3 
ل ملصارف  سن3  لحساب  ملد خل 

.2021
حم3 مسيري   شرك3   س3د  إبر ء 
ل  س3د  محمد    تلمساني  ملكالي 

بر دة أحمد. 
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   20 بتاريخ 
2171   س ل   تجاري رقم 57819.
232 P

شركة املكاوي للحبوب
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
 ملقر  الجتماعي تجزئ3 رقم 119
  حي   صناعي بنس1دة فاس

بمقت�ضى  و مع   عام   عادي 
 ملنعقد بفاس بتاريخ 19 ماي 2022، 
شرك3  ملكالي  لحب1ب  شركاء  قرر 
 1000000 رأسما ها  ل   تي  ش.م.م 

درهم ما ولي :
على   ب3ان  وختامي   ملصادق3 
ل ملصارف  سن3  لحساب  ملد خل 

.2021
حم3 مسيري   شرك3   س3د  إبر ء 
ل  س3د  محمد    تلمساني  ملكالي 
ل  س3د  نج3ب    تلمساني  ملكالي 
ل  س3د  حسن    تلمساني  ملكالي 
سعد   س3د    تلمساني  ملكالي 

  تلمساني  ملكالي عبد   كريم. 
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 ماي   23 بتاريخ 

.799
  س ل   تجاري رقم 17135.

233 P

 STE EVENT SECURITE
AFRICA

SARL
 N 4 AVENUE AL JOULANE

RESIDENCE NADIA 23 RDC FES
بمقت�ضى  و مع   عام   عادي 
ماي   21 بتاريخ  بفاس   ملنعقد 
 EVENT شرك3  شركاء  قرر   ،2022
ش.م.م ل  تي    SECURITE AFRICA

رأسما ها 2500000 درهم ما ولي :
على   ب3ان  وختامي   ملصادق3 
ل ملصارف  سن3  لحساب  ملد خل 

.2021
حم3 مسيري   شرك3   س3د  إبر ء 
ل  س3د  عبد   هادي  م1الي  فاق3هي 
عبد  بل3  ل  س3د  محمد    1ردي 

  1هاب.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 ماي   26 بتاريخ 

.800
  س ل   تجاري رقم 52139.

234 P

شركة مطاحن مرانية
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

 ملقر  الجتماعي : زنق3 عباس  ملقري 
  حي   صناعي   دكار ت

  فاس
بمقت�ضى  و مع   عام   عادي 
 ملنعقد بفاس بتاريخ 3 و1ن13 2022، 
مر ن33  مطاحن  شرك3  شركاء  قرر 
 29200000 رأسما ها  ل  تي  ش.م.م 

درهم ما ولي :
على   ب3ان  وختامي   ملصادق3 
ل ملصارف  سن3  لحساب  ملد خل 

.2021
إبر ء حم3 مسيري   شرك3   سادة 
شريفي عل1ي و1سف لشريفي عل1ي 

مهدي.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   10 بتاريخ 
1300   س ل   تجاري رقم 23031.
235 P

شركة القطب الصناعي
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

  رأسمال  الجتماعي 200000 درهم

 ملقر  الجتماعي فاس تجزئ3 رقم 8 

تجزئ3   ه1 ء   نقي 2 محل 3 إقام3 

أمين طريق مكناس 

بمقت�ضى  و مع   عام   عادي 

و1ن13  فاتح  بتاريخ  بفاس   ملنعقد 

شرك3   قطب  شركاء  قرر   ،2022

  صناعي ش.م.م ما ولي :

على   ب3ان  وختامي   ملصادق3 

ل ملصارف  سن3  لحساب  ملد خل 

.2021

مسير   شرك3   س3د  حم3  إبر ء 

  عل1ي  ملد غري محمد. 

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 

بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   10 بتاريخ 

1305   س ل   تجاري رقم 38901.

236 P

شركة حبوب الضمان
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

  رأسمال  الجتماعي : 2000000 

درهم

 ملقر  الجتماعي 13   قطب  وحضري 

ر س  ملاء قطاع 6 فاس

بمقت�ضى  و مع   عام   عادي 

و1ن13  فاتح  بتاريخ  بفاس   ملنعقد 

حب1ب  شرك3  شركاء  قرر   ،2022

  ضمان ش.م.م ما ولي :

على   ب3ان  وختامي   ملصادق3 

ل ملصارف  سن3  لحساب  ملد خل 

.2021

مسير   شرك3   س3د  حم3  إبر ء 

  عل1ي  ملد غري محمد. 

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 

بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   10 بتاريخ 

1302   س ل   تجاري رقم 59189.

237 P
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مطاحن الشروق
ش.م.م

  رأسمال  الجتماعي  : 26.000.000 
درهم

 ملقر  الجتماعي  تجزئ3   قطب 
 وحضري ر س  ملاء مفتاح  وخير 

قطع3 15، 16 ل17 فاس
بمقت�ضى  و مع   عام   عادي 
و1ن13  فاتح  بتاريخ  بفاس   ملنعقد 
مطاحن  شرك3  شركاء  قرر   ،2022

  شرلق ش.م.م ما ولي :
على   ب3ان  وختامي   ملصادق3 
ل ملصارف  سن3  لحساب  ملد خل 

.2021
مسير   شرك3   س3د  حم3  إبر ء 

  عل1ي  ملد غري محمد. 
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   10 بتاريخ 

.1301
  س ل   تجاري رقم 11115.

238 P

شركة حبوب الشروق 
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

  رأسمال  الجتماعي : 8000000 
درهم

 ملقر  الجتماعي : فاس قطع3
رقم س 6/18  ملنطق3   صناع33 

  قطب  وحضري ر س  ملاء
بمقت�ضى  و مع   عام   عادي 
و1ن13  فاتح  بتاريخ  بفاس   ملنعقد 
حب1ب  شرك3  شركاء  قرر   ،2022

  شرلق ش.م.م ما ولي :
على   ب3ان  وختامي   ملصادق3 
ل ملصارف  سن3  لحساب  ملد خل 

.2021
مسير   شرك3   س3د  حم3  إبر ء 

  عل1ي  ملد غري محمد. 
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   10 بتاريخ 
1301   س ل   تجاري رقم 31367.
239 P

شركة منارات فاس
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

  رأسمال  الجتماعي : 500000 
درهم

 ملقر  الجتماعي 5 شارع ضر ر  بن 
أزل ر شق3 7  قام3 باملر ي فاس

بمقت�ضى  و مع   عام   عادي 
و1ن13  فاتح  بتاريخ  بفاس   ملنعقد 
منار ت  شرك3  شركاء  قرر   ،2022

ش.م.م ما ولي :
على   ب3ان  وختامي    ملصادق3 
ل ملصارف  سن3  لحساب  ملد خل 

.2021
مسير   شرك3   س3د  حم3  إبر ء 

  عل1ي  ملد غري محمد. 
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   10 بتاريخ 
1303   س ل   تجاري رقم 27511.
240 P

CHEDMED
SARL

قر ر  و مع   عام  إثر  على 
 2022 و1ن13   21  الستثنائي  13م 
شرك3   ،CHEDMED SARL  شرك3 
رأسما ها  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة، 

100.000 درهم، تقرر ما ولي :
حل   شرك3.

كمصفي  بدر  زهير  إعالن   س3د 
 لشرك3.

15 شارع  ألبطال   : مقر   تصف33 
عمارة 3 أكد ل   رباط.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   ،2022 و1ن13   28 بتاريخ 

.125875
241 P

STE ULTRA-CHALLENGE
SARL AU

رقم   س ل   تجاري : 151119
تك1ين شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت   شريك   1ح3د
با رباط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
لضع  تم   ،2021 أبريل   9 بتاريخ 
  ق1 نين  ألساس33  شرك3 محدلدة 
 ملسؤل 33 ح ت   شريك   1ح3د ح ت 

 ملميز ت   تا 33 :

  هدف : مترجم  وحدث.
 ألحد ث.
ت1 صل.

 ملقر : عمارة رقم 10 شق3 رقم 8 
حسان  شارع م1الي  حمد   1ك3لي، 

  رباط.
بما  رأس  ملال  حدد   : رأس  ملال 

قدره 100.000 درهم.
غير  ملدة  تد ر   شرك3   :   تس3ير 

محدلدة من طرف   قصري زكرياء.
بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

بتاريخ 23 و1ن13 2022.
تم رقم 115920.

242  P

JA TRANS
SARL

مس ل  أساس  نظام  بمقت�ضى 
تم  با رباط   2022 و1ن13   8 بتاريخ 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3  تأسيس 

 ملحدلدة.
.JA TRANS : 33تسم  

ل  دللي،  :   نقل   1طني    هدف 
 ستير د لتصدور، أعمال مختلف3.

شارع  وحسن   :   عن1 ن   تجاري 
 أللل تجزئ3   ع3ب1دي   طابق   ر بع 

  شق3 26 تمارة.
  رأسمال : حدد رأسمال   شرك3 

في 100.000 درهم مقسم3 إلى :
درهم   100 بق3م3  حص3   500
جل3ل3   لحص3  صاوح   س3دة 

ش1 ف.
درهم   100 بق3م3  حص3   500
 لحص3  صاوح   س3د ج1 د   رياحي.

  تس3ير : تم تع3ين   س3دة جل3ل3 
غير  ملدة  كمسيرة  لشرك3  ش1 ف 

محدلدة.
من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 
11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.
في   س ل   تجاري  تم   تق33د 
بتاريخ   1118 رقم  تحت  بتمارة 

28 و1ن13 2022.
243 P

STE BTY PARA
SARL AU

حل مبكر  لشرك3
عام  جمع  محضر  بمقت�ضى 
 BTY PARA  ستثنائي  شركاء شرك3 
ل ملنعقد بتاريخ 21 ماي 2022، تقرر 

إوجاد حل مبكر  لشرك3.
له1  ملقر  مقر   تصف33 
رياض  تجزئ3   :  الجتماعي  لشرك3 
ألالد مطاع قطاع 1 رقم 160 - تمارة.
تع3ين   س3دة  ملصباحي  لتم 

 بتسام كمصف33  لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني  ذى  ملحكم3 
 8301 رقم  تحت  بتمارة   البتد ئ33 

بتاريخ 21 و1ن13 2022.
244 P

YAC SHOP
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
 لعن1 ن مقرها  الجتماعي    :     28 
زنق3 أ  28، شارع منص1ر حهبي
 حي حسني 60.000 لجدة

  ملغرب
رقم   س ل   تجاري : 19061
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   ،2022 9 مارس 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33 :
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3   : تسم33   شرك3 
 YAC  : تسم3تها  بمختصر   القتضاء 

.SHOP
غرض   شرك3 بإوجاز :

أن1 ع  من  متجر  ب3ع   عدود 
  بضائع.

  ب3ع  ملباشر لعبر  إلنترنيت.
 ستير د لتصدور تاجر أل لس3ط.

زنق3   28  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شارع منص1ر حهبي حي حسني  أ28 

60.000 لجدة،  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة    تي 

  شرك3 : 99 سن3.
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 100.000  : مبلغ رأسمال   شرك3 
درهم، مقسم كا تالي :

500 حص3    س3د ش3حي شك3ب 
بق3م3 100 درهم  لحص3.

حص3   500   س3دة د لدي أمال 
بق3م3 100 درهم  لحص3.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء.

  س3د ش3حي شك3ب عن1 نه شارع 
إقام3  ألرصف3  شفشالني  هللا  عبد 
1   شق3  طابق   ،1 عمارة   وخضر ء، 

8، 60000 لجدة،  ملغرب.
 ( ( عن1 نه  أمال  د لدي    س3دة 
إقام3  شفشالني  هللا  عبد  شارع 
 ألرصف3  وخضر ء عمارة 1، طابق 1، 

  شق3 8، 60000 لجدة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3.
  س3د ش3حي شك3ب عن1 نه شارع 
إقام3  ألرصف3  شفشالني  هللا  عبد 
 وخضر ء عمارة 1، طابق 1   شق3 8، 

60000 لجدة  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
مارس   28 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022، تحت رقم 1017.
245 P

DVTS MOROCCO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

 ملقر  الجتماعي : 112 شارع  بر ه3م 
  رلد ني   طابق 5 شق3 21 إقام3 

  ريحان معاريف   د ر   ب3ضاء
 ستقا 3 مسير غير شريك

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
 DVTS   غير   عادي  شرك3 
رقم  تجاري  س ل   ،MOROCCO
ح ت  ملسؤل 33  شرك3   ،523371

 ملحدلدة، تقرر ما ولي :
سناء  قب1ل  ستقا 3   س3دة 
جاللي حامل3 بطاق3   ه1ي3   1طن33 

.AB512017 رقم
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
رقم  تحت  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

821107 بتاريخ 5 ماي 2022.
246 P

 GOLDEN MAROC NEGOCE

- GMN
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 15 شارع  ألبطال 

شق3 رقم 3 أكد ل   رباط

تعدول
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة 

قرر  و مع   ،2022 ماي   6 بتاريخ 

 GOLDEN   عام غير   عادي  شرك3 

 ،MAROC NEGOCE - GMN

ما ولي :

من  تغير  ملقر   رئي�ضي  لشرك3 

15 شارع  ألبطال شق3 رقم 3 أكد ل،  

 ،8 رقم  ن1فمبر   6 تجزئ3  إلى    رباط 

  طابق   ثاني شق3 رقم 3 تمارة.

تحدوث   نظام  ألسا�ضي  لشرك3.

كتاب3  تم  دى   إلود ع   قان1ني 

با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   7 بتاريخ 

.5019

247 P

ROSADA
SA

تجدود تع3ين متصرفين
تجدود تع3ين   رئيس  ملدور   عام
تحدود صالح3ات   رئيس  ملدور 

  عام
تع3ين مدر ء عام1ن مف1ض1ن

تحدود صالح3ات  ملدر ء   عام1ن 
 ملف1ض1ن

تجدود تع3ين كاتب  مل لس  إلد ري
قرر  و مع   عام   عادي   سن1ي 

2022،  لشرك3  ملسماة  ماي   26 في 

مجه1 3  شرك3  ش.م،   «ROSADA»

درهم،   1.000.000 رأسما ها   إلسم 

با د ر   ب3ضاء،  مقرها  الجتماعي 

ت1يلري،   طابق   ثا ث،  زنق3   ،19

با د ر  في   س ل   تجاري  مس ل3 

تجدود   ،75.981 تحت رقم    ب3ضاء 

وحري�ضي،  عز   دون  تع3ين   س3د 

  س3د حسن وحري�ضي،   س3دة آس33 
«تجارة  ل  شرك3  ملسماة  وحري�ضي 
طرف  من  ممثل3  ش.م،  ه1 دونغ» 
كمتصرفين  وحري�ضي  فريدة    س3دة 
أي  سن1 ت،  ست  ملدة  با شرك3 
إلى  جتماع  و مع   عام   عادي 
في حسابات   سن3  ملا 33   لمد ل 3 

2027؛
في  قرر  مل لس  إلد ري  ملنعقد 

26 ماي 2022:
عز   دون  تع3ين   س3د  تجدود 
وحري�ضي كرئيس مدور عام ملدة لكا ته 
إلى  جتماع  و مع  أي  كمتصرف، 
في حسابات    عام   عادي  لمد ل 3 
جم3ع  مع   ،2027   سن3  ملا 33 

  صالح3ات؛
وحري�ضي،  حسن  تع3ين   س3د 
وحري�ضي  آس33  ل  س3دة    س3دة 
كمدر ء عام1ن مف1ض1ن، ملدة لكا 3 
مع صالح3ات    رئيس  ملدور   عام، 

محدلدة؛
حسن  تع3ين   س3د  تجدود 
وحري�ضي ككاتب  لمجلس ملدة لكا 3 
أي إلى  جتماع    رئيس  ملدور   عام، 
في   و مع   عام   عادي  لمد ل 3 

حسابات   سن3  ملا 33 2027.
بكتاب3  ثم  إلود ع   قان1ني 
با د ر  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
 ،2022 و1ن13   21 بتاريخ    ب3ضاء 

تحت رقم 828610.
248 P

EXCELLENT DIAS TRAVAUX
SARL AU

با قن3طرة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مسؤل 33  ح ت  شرك3  تأسيس  تم 
محدلدة بشريك لح3د ل  تي تحمل 

 وخصائص   تا 33 :
 EXCELLENT DIAS  :   تسم33 

TRAVAUX
.SARL AU : 33ص3غ3   قان1ن  

  هدف  الجتماعي : أعمال متن1ع3 
أل مقالل بناء )مقالل).

مقالل زر ع3  وحد ئق أل ص3انتها.
طرف  ص3ان3  أل  إنشاء  مقالل 
أنابيب  مل3اه،  خط1ط   التصاالت، 

 مل اري.

رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 
فئ3  من  حص3   1000 إلى  مقسم3 
درهم  لحص3   1 حدة م1زع3   100

بين   شركاء على   شكل   تالي :
 1000 سع3د  وخاتير    س3د 

حص3.
من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 
  تأسيس   نهائي أي من تاريخ لضع 

  س ل   تجاري.
من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 
11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.
شارع أن1 ل   21  :  ملقر  الجتماعي 
 3 رقم  مكتب   11 فل1ري  إقام3 

م3م1زة   قن3طرة.
 ملسير : سع3د  وخاتير.

رقم   س ل   تجاري : 65817.
249 P

شمس الحسابات ائتامنية املحاسبة

شقة 3 عامرة 2 )رشكة التبغ( طريق القنيطرة - سال

MULTIMEDIA PRO SERVICE
SARL AU

رأسما ها : 500.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : سال، شارع 

فلسطين تجزئ3 ملك3نس33 رقم 108
مس ل3 با س ل   تجاري
 بسال تحت رقم 11631

بمحضر  و مع   عام  الستثنائي 
بتاريخ 10 ماي 2022، قررت   شريك 

  1ح3د ما ولي :
تغ3ير   هدف  الجتماعي  3صبح 

كا تالي :
مقالل إد رة  ألعمال.

يعمل  صاوحه  صحافي 
.Aloussoud.ma

تغير  لبا تالي  شرك3  إلنتاج، 
قان1ن  من   1 رقم  محت1ى   بن1د 

  شرك3.
تعدول لمطابق3   قان1ن   د خلي 

 لشرك3.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3  البتد ئ33 
بسال و1م 21 و1ن13 2022، تحت رقم 

.19112
 إلشارة ل  نشر

250 P
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SOCIETE HAJJI ISSKAN
هب3  لحصص  الجتماع33

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
في  مس ل   ،2021 11 أغسطس 
تحرير  تم   ،2021 23 أغسطس 
مسؤل 33  ح ت  محضر  شرك3 

محدلدة، ح3ث قرر   شركاء :
هب3  وحصص  على   مل1 فق3 

 الجتماع33 ؛ 
تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3  من 
مسؤل 33  ح ت  شرك3  إلى   S.A.R.L
محدلدة بشريك ل حد S.A.R.L AU؛

تك33ف   قان1ن  ألسا�ضي حسب 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 

بشريك ل حد؛
  تف1يض في  إلجر ء ت. 

تم  إلود ع   قان1ني في محكم3 تازة 
 البتد ئ33 ، بتاريخ 23 سبتمبر 2021 
521، س ل   تجاري رقم  تحت رقم 

1699 في تازة.
251 P

GFL-GM FLUORSPAR
RC : 243235

جي إف إل جي إم فل13رسبار شرك3 
مقرها  الجتماعي  لعن1 ن   ملساهم3 
تاشفين،   طابق  شارع  بن   ،325

20100 - 1   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
إطار  و مع   عام  إلد ري  في 
قرر   ،2021 سبتمبر   10 في   ملؤرخ 

 ملساهم1ن   تعدوالت   تا 33 :
تع3ين رئيس تنف3ذي جدود   س3د 

جين ب3مليش شاندر.
مان1ج  مدور جدود   س3د  تع3ين 

شريباتي أغر ل ل.
على  ستقا 3   س3د   مل1 فق3 

دوباك ر نج3ت آشر.
إلتمام  إلجر ء ت    صالح3ات 

  شكل33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
20 و1ن13 2022، تحت رقم 828392.
252 P

STE YASSINESTUD
ح ت مسؤل 33  تأسيس شرك3 

محدلدة
 بمساهم ل حد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شرك3  تأسيس  تم   ،2022 26 ماي 

بمساهم  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ل حد   تي تحمل  وخصائص   تا 33 :

 YASSINESTUD 3تسم33 :شرك  

.SARL AU

تصدور   :   هدف  الجتماعي 

لإستير د  وخ13ل ل ملعد ت   فالح33 

لترب33  وخ13ل، ل الستغالل   فالحي.

زعرينا  إقام3   :  ملقر  الجتماعي 

 1 شق3  ب   طابق  ألر�ضي،  عمارة 
زنق3 محبس س1ي�ضي   رباط.

 ملدة : حددت  ملدة في 99 سن3.
درهم   25000  : رأسمال   شرك3 

250 حص3  جتماع33 من  مقسم إلى 

فئ3 100 درهم  لحص3.

:   س3د بنحرب3ط و1نس    شركاء 

مساهم لح3د.

: تسير   شرك3 من طرف    تس3ير 

غير  ملدة  و1نس  بنحرب3ط    س3د 

محددة.

:   شرك3    س ل   تجاري 

با رباط  با س ل   تجاري  مس ل3 

تحت رقم 161217.

253 P

ALI GOOD FOOD
تأسيس شرك3

تبعا  لعقد   عرفي بتاريخ 27 و1ن13 

2022، تم لضع ق1 نين   شرك3 ح ت 

 ملميز ت   تا 33 :

.ALI GOOD FOOD : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

لح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 

  1ح3د.

وتعلق نشاط   شرك3   :  مل1ض1ع 

س1 ء باملغرب أل خارجه :

لصناع3  مل1 د  تجارة  ت1زيع 

  غذ ئ33  ستير د لتصدور.

 ملقر   رئي�ضي :   حي  وذ ري زنق3 

 وخميسات رقم 21   ع13ن.

  رأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حص3 من   1000 إلى  درهم مقسم3 

فئ3 100  ل1 حدة في ملك   س3د عبد 

  عالي بن   شانع.

تس3ير من طرف   س3د   :  إلد رة 

عبد   عالي بن   شانع.

بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 با ع13ن 

2022ن تحت رقم  و1ن13   28 بتاريخ 

.1933/2022

س ل تجاري رقم 32259.

254 P

STE BOUDHAB PESCA
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT ESSALAM,

El-Ouatia, Tan-Tan

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شرك3  تأسيس  تم   ،2022 10 ماي 

باملميز ت  محدلدة  مسؤل 33  ح ت 

  تا 33 :

 BOUDHAB شرك3   :   تسم33 

PESCA ش م م.

تجزئ3   سالم،   :  ملقر  الجتماعي 

  1ط33، طانطان.

درهم   100.000  :   رأسمال 

فئ3  من  حص3   1000 على  مقسم3 

100 در هم.

لتجارة  :  ملفالض3    هدف 

 ألسماك باو مل3.

:   س3دون محمد أزد ك    شركاء 

لت1ف3ق  عقيرة.

 ملدة : 99 سن3.

  تس3ير : تس3ير   شرك3 حا 3ا من 

طرف   س3د ت1ف3ق  عقيرة.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21  البتد ئ33 بطانطان بتاريخ 

2022، تحت رقم 121/2022.

255 P

 ئتمان33 أسفار ك1نساي

شق3 رقم 3 جنان   نهض3 1   رباط

  هاتف : 0517.72.97.60

  هاتف   نقال : 0662.73.31.17

 SOCIETE BENZEKRI
DISTRIBUTION

رأسمال : 100.000 درهم
  عن1 ن : محل رقم 2 عمارة رقم 15 

زنق3 ب1خاريست  1س13   رباط
تغ3ير ت في   شرك3

إطار  و مع   عام  الستثنائي  في 
 SOCIETE BENZEKRI  شرك3 
DISTRIBUTION SARL  ملنعقد 
قرر  ألعضاء   2022 ماي   19 بتاريخ 

لباإلجماع بإنشاء فرع ب :
مدون3   رباط با عن1 ن   تالي :

زنق3 فرحات حشاد محل رقم   6
إقام3   ن1ر  ل2   طابق   سفلي   1

 1س13   رباط.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با رباط و1م 21 و1ن13 2022 
5526، س ل تجاري رقم  تحت رقم 

.119097
256 P

CRE ARTISANAAT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

بشريك لح3د
تعدول   قان1ن   د خلي  شرك3

محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   2022 و1ن13   8 بتاريخ  با رباط 
تعدول   قان1ن   د خلي  شرك3 ح ت 
لح3د  بشريك  محدلدة  مسؤل 33 

ح ت  وخاص3ات   تا 33 :
نقل  وقرر   شركاء   : تغ3ير  ملقر 
شارع   ،15  : بـ   ملقر   رئي�ضي   كائن 
أكد ل،   رباط   ،3  ألبطال،   شق3 
إلى   عن1 ن  و دود : 3 زنق3 تافر لت 
حسان،  طابق  ألر�ضي،   1 شق3 رقم 

  رباط.
من   قان1ن   3  : تعدول   فص1ل 

  د خلي  لشرك3.
تحدوث   قان1ن   د خلي  لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني  لشرك3 
بتاريخ با رباط   باملحكم3   تجاري3 
27 و1ن13 2022 تحت رقم 125858.

257 P
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YALA CREATION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
تعدول   قان1ن   د خلي  شرك3

محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   2022 و1ن13   11 بتاريخ  با رباط 
تعدول   قان1ن   د خلي  شرك3 ح ت 
ح ت  وخاص3ات  مسؤل 33 محدلدة 

  تا 33 :
نقل  وقرر   شركاء   : تغ3ير  ملقر 
شارع   ،36  : بـ   ملقر   رئي�ضي   كائن 
أكد ل،   رباط   ،2 عقب3،   شق3 
زنق3 بغد د   5  : إلى   عن1 ن  و دود 
  طابق  أللل شق3 2 حسان   رباط.

ت1سع3   هدف  الجتماعي.
وقرر   شركاء   : ت1ق3ع  ملسيرون 
 ملساهمين أن   شرك3 ملزم3 بشكل 
و م3ع  ألعمال  با نسب3  صح3ح، 
أحد  ت1ق3ع  خالل  من  بها،   ملتعلق3 

 ملسيرون أل كليهما.
من  ل13   3  ،1  : تعدول   فص1ل 

  قان1ن   د خلي  لشرك3.
تحدوث   قان1ن   د خلي  لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني  لشرك3 
بتاريخ با رباط   باملحكم3   تجاري3 
28 و1ن13 2022 تحت رقم 125920.
258 P

CONSUL’THINK
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

بشريك لح3د
تعدول   قان1ن   د خلي  شرك3

محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   2022 با رباط بتاريخ فاتح و1ن13 
تعدول   قان1ن   د خلي  شرك3 ح ت 
لح3د  بشريك  محدلدة  مسؤل 33 

ح ت  وخاص3ات   تا 33 :
 : نقل  وحصص  الجتماع33 
 1000 تب3ع  مريم   ر لي    س3دة 
درهم   100 حص3 ح ت ق3م3 تعادل 
 100.000 بما مجم1عه   كل ل حدة 

درهم  لس33 خ1 3   ر لي.
 ستقا 3  ملسير :  و مع33   عام3 
تقرر  ستقا 3  ملسيرة  غير   عادو3 
سلطتها  من  مريم   ر لي    س3دة 

 إلد ري3.

قررت   : جدود  مسير  تع3ين 
تع3ين  غير   عادو3   و مع33   عام3 
  س3دة خ1 3   ر لي مسيرة  لشرك3 

إلى أجل غير مسمى.
من   ل12   7  ،6  : تعدول   فص1ل 

من   قان1ن   د خلي  لشرك3.
تحدوث   قان1ن   د خلي  لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني  لشرك3 
بتاريخ با رباط   باملحكم3   تجاري3 
28 و1ن13 2022 تحت رقم 125896.
259 P

 MITSUBISHI
CORPORATION

مكتب  التصال
 ملقر  الجتماعي : شارع س3دي محمد 

بن عبد هللا، برج  وف1ري 1
  طابق 9، مارينا، 20010

  د ر   ب3ضاء
رقم   س ل   تجاري : 18691

إد رة  مجلس  قر ر  بمقت�ضى 
2022،   شرك3  وناور   21 بتاريخ 
 ،MITSUBISHI CORPORATION
بم1جب   قان1ن  تأسست  شرك3 
ش3د ك1،   ،1/6 في  لتقع    3اباني، 
ط1ك13،   3ابان،  مرن1�ضي،   2 ش1م، 
مكتب  التصال  ملس ل  ح ت 
با س ل   تجاري  لد ر   ب3ضاء 
تقرر على لجه   ،18691 تحت   رقم 

 وخص1ص ما ولي :
 Hiroyuki TAGO تع3ين   س3د 
من  و نس33   3ابان33،  ملزد د في 10 
ج1 ز   سفر  لحامل   ،1981 أبريل 
رقم TT2036768  ملق3م في 2 آ يي دي 
أنفا،   د ر   ب3ضاء، كممثل  م1ريي، 
قان1ني جدود ملكتب  التصال،  3حل 
Toshioki YODA   ذي   محل   س3د 
فبر ور   23 في  منصبه  من   ستقا 3 

.2022
تم  إلود ع   قان1ني  هذ    قر ر  
با د ر   ب3ضاء  باملحكم3   تجاري3 
رقم  تحت   2022 ماي   17 بتاريخ 

.16915
 الستخر ج ل إلشارة

260 P

RITAN
SARL AU

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
ح ت شريك لح3د

رأسما ها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : 35 شارع فرنسا

 MA شق3 رقم 8 أكد ل عند
EXPERTISE SERVICE   رباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم  بمقر   شرك3   2022 و1ن13   28

 التفاق على   تالي 
تقرر  و مع33   عام3 غير   عادو3 
بعد  عبد   قادر،    س3د   عبد 
 ستقا 3  إلد رة، ل الحتفاظ با س3دة 
فاطم3   زهر ء  شكر مسيرة  لشرك3 

ملدة محددة مدتها سنتان.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
 تحت   رقم   قان1ني 126021 بتاريخ

29 و1ن13 2022.
رقم   س ل   تجاري 116887.

261 P

EL ASRI CAFE
عرفي  شرك3 عقد   بمقت�ضى 
EL ASRI CAFE  مل1قع بتاريخ 27 ماي 
1 و1ن13  2022 ل ملس ل بسال بتاريخ 

2022 تم  التفاق على ما ولي :
EL ASRI CAFE 3تسم33 : شرك  

 ملقر شارع علي  بن طا ب عمارة 
حي   رحم3   2 رقم  ملحل   10  ملسار 

قطاع سال.
مم1ل   - مقهى   - مطعم   :  ملهن3 

 وحفالت.
 ملدة : 99 سن3.

  تس3ير :   س3د   عسري طارق.
درهم   100.000  : رأس  ملال 
1000 حص3 كل ل حدة  مقسم3 إلى 

100 درهم مقسم3 كما ولي :
 167  : طارق    س3د   عسري 

حص3.
 167  : عزيزة    س3دة  إلدري�ضي 

حص3.
 167  : أسام3    س3د   عسري 

حص3.

 167  : محمد    س3د   عسري 
حص3.

 166  : سف3ان    س3د   عسري 
حص3.

 166  : أو1ب    س3د   عسري 
حص3.

  سن3  الجتماع33 : من فاتح وناور 
إلى 11 ديسمبر.

 26  ألرباح مقسم3 حسب   بند 
من قان1ن   شرك3.

مس ل باملحكم3  البتد ئ33 بسال 
و1ن13   21 بتاريخ   16159 تحت رقم 

.2022
بمثاب3 مقتضب لب3ان

262 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

ARZAQ EVENT
SARL.AU

تأسيس شرك3 ح.م.م.ش.ل
تم تأسيس  بمقت�ضى عقد عرفي، 
محدلدة   مسؤل 33  ح ت  شرك3 

ش.ح.م.م.ش.ل.
 ARZAQ  :   لقب  الجتماعي 

EVENT SARL.AU
  شريك ل ملساهم :

  س3دة   سعدو3 ت1كدة، ب.ل.ط 
A371912 - 1000 سهم.

:   سعدو3   ملسيرة   1ح3دة 
ت1كدة.

رأس  ملال : 100.000 درهم.
  نشاط :

 وخدمات   تجاري3 ل ملعل1مات33.
دوك1ر  إنشاء  تنظ3م  وحفالت، 

لكر ء  ملعد ت.
مختلف أن1 ع   تجارة.

 ملدة : 99 سن3.
بر ه3م  شارع   56 رقم   :   عن1 ن 
 2 رقم  56   طابق  عمارة    رلد ني 

 ملح3ط   رباط.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  با رباط    تجاري3 
رقم   س ل   تجاري  تحت   2022

.161151
 لب3ان
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ازد سيرفيس 
ش م  

SZ SERVICES
  رأسمال  الجتماعي : 100.000 

درهم
 ملقر  الجتماعي : 10 شارع سب1 

شق3 2 أكد ل   رباط
بمقت�ضى  و مع   عام  ملؤرخ 
قرر   شريك   2022 و1ن13   16 بتاريخ 
  1ح3د شركSZ SERVICES 3 ما ولي :

تف1يت  وحصص  الجتماع33.
تف1يت 1000 حص3 بق3م3 1.000  
درهم  كل ل حدة من رأس  ملال  ملا ك 
  س3د قرن1بل عبد   كبير في شرك3 

.SZ SERVICES زد سيرفيس 
 ستقا 3  ملسير لصاحب   شرك3  
قرن1بل عبد   كبير بدلن تحفظ منذ 
تاريخ   تف1يت  إلى  تأسيس   شرك3 
جدود  مسير  بنب1  مصطفى  لتع3ين 

.SZ SERVICES 3لشرك 
تم  إلود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 
و1ن13   16 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125862.
264 P

SKIREDJ OPTIC
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

رأسما ها 1.207.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 12-11 ساح3 

 و 1الن -   رباط
  رقم   ضريبي 1116397 

  س ل   تجاري رقم 57221
 ستمر ر   شرك3

: قررت   شريك3   1ح3دة في  ألال 
في  و مع   SKIREDJ OPTIC شرك3 
 20/06/2022 بتاريخ    عام  ملنعقد 
من  على   رغم  فسخ   شرك3  عدم 
تقل  أصبحت  ك1ن  ألم1 ل   ذ ت33 

عن ربع   رأسمال  الجتماعي.
تم  إلود ع   قان1ني   : ثان3ا 
بتاريخ  با رباط  باملحكم3   تجاري3 

27/06/2022 تحت رقم 125819.
ملخص من  جل   نشر

 ملتصرف3

265 P

MA AUDIT EXPERTISE 
SARL AU

تأسيس شرك3 محدلدة  ملسؤل 33
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تمت   ،2022 و1ن13   29 با رباط و1م 

ص3اغ3   قان1ن   تأسي�ضي  شرك3 

لح3د،  بشريك  محدلدة  ملسؤل 33 

 ها  وخصائص   تا 33 :

 MA AUDIT   :   تسم33 

EXPERTISE

  هدف :  الستشار ت  إلد ري3.

شارع  و ز ئر   :  ملقر  الجتماعي 

عمارة 23 شق3 رقم 6 حسان   رباط.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس   شرك3.

  رأسمال : حدد رأسمال   شرك3 

في مبلغ 10.000 درهم.

تس3ير   شرك3  عهد   :  إلد رة 

  س3د رف3ق  وحد لي.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

غاو3 11 ديسمبر.

لتس 3ل  تم  إلود ع   قان1ني 

  شرك3 با س ل   تجاري  لمحكم3 

و1ن13   29 بتاريخ  با رباط،    تجاري3 

2022، تحت رقم 126018.

266 P

 SOCIETE TECMAT

INDUSTRIE
SARL

رأسما ها : 100.000 درهم

قرر  و مع   عام  الستثنائي 

ماي   12 بتاريخ  ل ملنعقد   لشرك3، 

2022   تغ3ير ت   تا 33 :

إحا 3 حصص   س3د عبد  ال ه 

سهم إلى حص3   500 حسني   با غ3 

  س3د   قاسمي   عل1ي رش3د.

باملحكم3  لتم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022، تحت رقم 126017.

267 P

JAWHARA STONE
SARL

 تأسيس شرك3 
 JAWHARA  :  سم   شرك3 

STONE SARL

في  :   تجارة    هدف  الجتماعي 

  رخام. 

  تجارة في معد ت   بناء.

  تصدور ل  الستير د.

خمس3  :  مال   ملقر  الجتماعي 

يعق1ب  ملنص1ر   669 رقم   ملسيرة 

  رباط.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 

مقسم3 كا تالي : 

111.13 حص3 من فئ3 100 درهم 

 لس3د سف3ان ه1 ري.

111.11 حص3 من فئ3 100 درهم 

 لس3دة نزه3 وحرير.

111.11 حص3 من فئ3 100 درهم 

 لس3دة فت3ح3 س1ر دي.

  تس3ير : سف3ان ه1 ري. 
با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.161115

268 P

TD BAALA
SARL AU

تأسيس شرك3
 TD BAALA SARL  سم   شرك3 

AU

:  ألشغال    هدف  الجتماعي 

 ملختلف3 ل  بناء، أعمال   سباك3.

خمس3  :  مال   ملقر  الجتماعي 

يعق1ب  ملنص1ر   669 رقم   ملسيرة 

  رباط.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 

مقسم3 كا تالي :

درهم   100 1000 حص3 من فئ3 

 لس3د  بر ه3م باعال.

  تس3ير :  بر ه3م باعال.
با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.160811

269 P

إ د ت ل 2
تم في تاريخ 28 فبر ور 2022 عقد 
 و مع   عام غير   عادي في ت3فلت تم 

تقرير ما ولي :
من  نقل  ملقر   رئي�ضي  لشرك3 
حي   رشاد ت3فلت إلى  ج2   568 رقم 
13   طابق  وخامس  مكتب   12 رقم 
  حي   صناعي   1فاق   1 ف3   د ر 

  ب3ضاء.
تح1يل أسهم   س3دة  ملنص1ري 

إ هام إلى   س3دة  ملا كي واسمين.
 ستقا 3   س3دة  ملنص1ري إ هام 
لتع3ين   س3دة  تس3ير   شرك3  من 
جدودة  كمسيرة  واسمين   ملا كي 
لإقا 3  محدلدة  غير  ملدة   لشرك3 

 ملدور   س3د   ط1س إبر ه3م.
7 ل8 من   نظام   ،3 تعدول  مل1 د 

 ألسا�ضي.
س ل  في  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ   ملحكم3  البتد ئ33  ت3فلت 

22 و1ن13 2022 تحت رقم 330.
270 P

HAIRCUT
SARL

22 ز لي3 زنق3 سب1 لدرع3   طابق 
 ألر�ضي أكد ل   رباط

تف1يت  وحصص
بمقت�ضى محضر جلسات  و مع 
تف1يت  وحصص  لعقد    عام 
ل  قان1ن  ملحين ل ملس لين با رباط 

بتاريخ 23 و1ن13 2022 تقرر ما ولي :
ل  س3د  زك3ك    س3دة  م3م3 
ف3صل  وحامالن  بطائق  جم3ل 
على   ت1 لي   3813    تعريف 
في  حصصهما  ف1تا   608668 ل  ب 
HAIRCUT SARL  ملقدرة  شرك3 
با تسالي  لس3د  حص3   100 ب 
بارلدي   لبناني  و نس33  سامر 
رقم  ل وحامل  بطاق3   تس 3ل 
A060615T ل  س3دة  ملختاري  مان 
 وحامل3  بطاق3   تعريف   1طن33 
ت1زيع  أصبح  ح3ث   ،IW806277

حصص   شرك3 كما ولي :
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حص3   50 بارلدي  سامر    س3د 

ل  س3دة  ملختاري  مان 50 حص3.

لتبرئ3  لتمت  ستقا 3  ملسيرلن 

بارلدي  سامر  لتع3ين   س3د  حمتهم 

كمسير جدود  لشرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 2022 29 و1ن13    تجاري3 با رباط ب 

5679   س ل   تجاري  رقم  تحت 

.128071

271 P

LABX

SARL AU

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   17/06/2022 و1م  با رباط 

لضع   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 ح ت 

ح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 

  1ح3د.

LABX : 3تسم3ـــــــــــــــــــــــ  

در س3،   :   هدف  الجتماعي 

تصم3م ل خلق  مل1 قع  ال كترلن33.

عمارة   10 رقم   :  ملقر  الجتماعــــي 

08 شارع م1الي  حمد  1ك3لي حسان 

  رباط.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملــــــدة 

تق33دها با س ل   تجاري.

درهم   100.000  : رأسما هـــا 

فئ3  من  حص3   1000 إلى  مقسم3 

100 درهم  لحص3   1 حدة. 

واسين  عين   س3د   :   تسي3ـــــــــر 

ب1غاب3 كمسيرلح3د  لشرك3 ملدة غير 

محدلدة.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

با رباط و1م 28\06\2022 تحت رقم  

.125871
بمثاب3 مقتطف لب3ان

LABX SARL.AU

272 P

INFRACONSEIL
SARL

شرك3 محدلدة  ملسؤل 33
رأسما ها : 500.000 درهم

مقر   شرك3 : قطاع 10، عمارة 6
  شق3 8، حي   رياض،   رباط

س.ت. )  رباط) 51181
نقل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

أبريل   18 بم1جب محضر بتاريخ 
قرر  و مع   عام  شرك3   ،2022
INFRACONSEIL ش.م.م.، رأسما ها 
500.000 درهم نقل  ملقر  الجتماعي 
 ،10 قطاع   : من   لشرك3  ملذك1رة، 
حي   رياض،   ،8 6،   شق3  عمارة 

  رباط.
إلى : 23، شارع أوالنت1س بل1ك ل، 

رقم 1، حي   رياض،   رباط.
تم إنجاز  إلود ع   قان1ني بكتاب3 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
في 6 و1ن13 2022 تحت رقم 125250.

عن إعالن
 إلد رة  ملسيرة

273 P

M.A.N SERVICE WORD
SARL AU

مان سيرفيس لرد
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

بشريك ل حد
برأسمال : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 10 شارع  وحري3، 
طابق 1 شق3 5،   د ر   ب3ضاء

أكت1بر   6 بتاريخ  ملحضر  لفقا 
 M.A.N SERVICE شركاء   ،2022
ح ت  شرك3   WORD SARL AU
ل حد  بشريك  محدلدة  مسؤل 33 
درهم،   1 قع3   100.000 برأسمال 
في 10 شارع  وحري3 طابق 1 شق3 5، 

  د ر   ب3ضاء، قررت شرك3 ما ولي :
1 - حل   شرك3 مبكر .

تع3ين  تم  با تصف33  -  لق3ام   2
  س3دة زمالي رجاء مصف33  لشرك3.

 : مكان   تصف33  تع3ين   -  1 
 ،5 شق3   1 طابق  شارع  وحري3،   10

  د ر   ب3ضاء.

-   صالح3ات  وخاص3 لقضاوا   3

متن1ع3.

II - تم  إلود ع   قان1ني  أللل وحل 

با د ر   ب3ضاء   ملحكم3   تجاري3 

رقم  تحت   2022 و1ن13   20 بتاريخ 

828516 لس ل تجاري رقم 372971.

274 P

STE SYLIA PRODUCTION

SARL AU

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 3ات 
محدلدة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

2022 با رباط، تم تأسيس   11 ماي 

شرك3 تحمل   صفات   تا 33 :

 STE SYLIA  :   لقب  الجتماعي 

.PRODUCTION SARL AU

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

 ملسؤل 3ات  ملحدلدة.

:  إلنتاج    هدف  الجتماعي 

  سمعي   بصري لفن1ن  ألد ء.

رأس  ملال : 10.000 درهم مقسم3 

درهم   10 حص3 من فئ3   1000 إلى 

 لحص3 مقسم3 كا تالي :

 1000 بنعزيز  زكرياء    س3د 

حص3.

من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.

رقم   10 :   بل1ك   ملقر  الجتماعي 

8 زنق3 م1الي أحمد  1ك3لي، حسان، 

  رباط.

  تس3ير : زكرياء بنعزيز.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

رقم   تس 3ل  با رباط    تجاري3 

با س ل   تجاري 161111 با رباط.

275 P

CAPLATRA
SARL AU

  س ل   تجاري رقم : 115919

15 شارع  ألبطال، شق3 3، أكد ل، 

  رباط

تصف33   شرك3 
تبعا ملحضر قر ر   شريك   1 حد 

تقرير  تم   2022 ماي   19 في    ملؤرخ 

ما ولي :

تصف33   شرك3.

إبر ء  لمصفي   س3د عبد  إعطاء 

  عزيز   عبداللي بإتمام  ملهم3.

تم  إلود ع   قان1ني بمقر  ملحكم3 

  تجاري3 با رباط و1م 28 و1ن13 2022 

تحت رقم 125901.
 لب3ان

276 P

 QATAR MOROCCO OF

SHORT
SARL AU

  س ل   تجاري رقم : 28211

شارع محمد  وخامس، عمارة 

 ملستقبل، شق3 1،   طابق   ثاني، 

تابريكت، سال

تصف33   شرك3 
تبعا ملحضر قر ر   شريك   1 حد 

تم تقرير   2022 و1ن13   10   ملؤرخ في 

ما ولي :

تصف33   شرك3.

إبر ء  لمصفي   س3د  إعطاء 

محمد كحاللي بإتمام  ملهم3.

با س ل  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري باملحكم3  البتد ئ33 بسال و1م 

28 و1ن13 2022 تحت رقم 19155.
 لب3ان

277 P

TALAS CONSULTING
تأسيس شرك3 

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

9 و1ن13 2022 تم تأسيس شرك3 ح ت 

ل حد  بشريك  محدلدة  مسؤل 33 

خصائصها كا تالي : 
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 TALAS  : تسم33   شرك3 

CONSULTING شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة بشريك ل حد.

  غرض   رئي�ضي :

ب3ع،  ستير د،  شر ء،  تصن3ع، 

ت1زيع،  تمث3ل،  ستشارة،  تصدور، 

سلع3  ألي  منح  المت3از   تجاري 

بامل1 د  وحرف33   طب3ع33  تتعلق 

ل  تجم3ل33 ؛

نشاط  لتجارة  إل كترلن33،  أي 

ب3ع   سلع  لإعادة  لب3ع  شر ء 

ل وخدمات ؛

جم3ع  ملكاتب  لتشغ3ل  إنشاء 

ل  1كاالت ل  شركات   تابع3 ل  فرلع ؛

 وحص1ل على  المت3از ل الستغالل 

ل  ب3ع و م3ع بر ء ت  الختر ع ل  عالمات 

في  تدخل  ل  تر خ3ص   تي    تجاري3 

نطاق  ألش3اء  ملذك1رة أعاله ؛

غير  أل   ملشارك3  ملباشرة 

 ملباشرة، س1 ء عن طريق  ملساهم3 

أل  إلد رة أل  أل  الندماج أل  إلنشاء 

بأي شكل من  ألشكال في أي شركات 

قائم3 أل ق3د  إلنشاء  غرض مماثل 

أل حي صل3.

شارع مرس   26  :  ملقر  الجتماعي 

  سلطان،   د ر   ب3ضاء.

تاريخ  من  تبدئ  سن3   99  :  ملدة 

تس 3لها با س ل   تجاري.

رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 

درهم مقسم3   100.000   شرك3 في 

درهم   100 بق3م3  حص3   1000 إلى 

 لحص3   1 حدة.

يسير   شرك3   س3د   :   تس3ير 

أنس  إلدري�ضي  ملسنالي،  وحامل 

.BK237118 لبطاق3   1طن33 رقم 

  شرك3 مس ل3 با س ل   تجاري 

باملحكم3   538009 رقم  تحت 

بتاريخ     تجاري3  لد ر   ب3ضاء 

28 و1ن13 2022.  

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري3 با د ر   ب3ضاء.

278 P

 STE COMPTOIR
 GENERAL DE CONTROLE

TECHNIQUE
COGECOT SARL

حل شرك3
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ با د ر 
 2021 أغسطس   5 بتاريخ    ب3ضاء 
ح ت  حل   شرك3  عن  تم  إلعالن 

 مل1 صفات   تا 33 :
 STE COMPTOIR GENERAL
 DE CONTROLE TECHNIQUE

(COGECOT( SARL
 ملقر  الجتماعي : 17 زنق3 باسكيي، 

  د ر   ب3ضاء.
ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

مسؤل 33 محدلدة.
معد ت   :   هدف  الجتماعي 

  س3ار ت.
  رأسمال : 100.000 درهم.

  تس3ير :   س3د سع3د   13سفي، 
 B93306 وحامل  لبطاق3   1طن33 رقم 

عين محال  لشرك3.
باملحكم3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ  با د ر   ب3ضاء     تجاري3 
9 سبتمبر 2021 تحت رقم 792159 

تعدول رقم 11111.
279 P

STE LAKHDAR TRANS
SARL

تعدول شرك3
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ با د ر 
تم   2022 و1ن13   15 بتاريخ    ب3ضاء 
 إلعالن عن تعدوالت متعلق3 بشرك3 
 STE LAKHDAR TRANS SARL
مقرها  درهم،   100.000 رأسما ها 
7 تجزئ3 إ هام،  31 زنق3   :  الجتماعي 

  حي  وحسني،   د ر   ب3ضاء.
تم ب3ع مجم1ع حصص   :  ألسهم 
أحمد،  وحامل  جبر ن    س3د 
 B211951 رقم   لبطاق3   1طن33 
لهي 500 حص3  فائدة   س3د جبر ن 
 سع3د،  وحامل  لبطاق3   1طن33 

.BK170708 رقم

تح3ين   نظام  ألسا�ضي.

  تس3ير : أصبحت   شرك3 مسيرة 

سع3د،  جبر ن  طرف   س3د  من 

رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 

بعد  محددة،  غير  ملدة   BK170708

 ستقا 3   س3د جبر ن أحمد،  وحامل 

.B211951 لبطاق3   1طن33 رقم 

باملحكم3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ  با د ر   ب3ضاء     تجاري3 

 829155 2022 تحت رقم  27 و1ن13 

تعدول رقم 21907.

280 P

STE BINAA MOUSTAKBAL
SARL AU

تأسيس شرك3
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ با د ر 

تم   2022 و1ن13   11 بتاريخ    ب3ضاء 

تأسيس شرك3 بامل1 صفات   تا 33 :

 STE BINAA MOUSTAKBAL

.SARL AU

شارع رحال   10  :  ملقر  الجتماعي 

 ،5  ملسك3ني،   طابق   ثاني،   شق3 

  د ر   ب3ضاء.

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

 ملسؤل 33  ملحدلدة با شريك   1 حد.

  رأسمال : 100.000 درهم.

:   س3د نج3ب مفتاح   وحصص 

1000 حص3.

:   س3د تم تع3ين   س3د    تس3ير 

مفتاح،  وحامل  لبطاق3  نج3ب 

مسير    BH516323 رقم    1طن33 

 لشرك3 ملدة غير محددة.

من  تبتدئ   :   سن3  الجتماع33 

فاتح وناور إلى 11 ديسمبر.

 ملدة : تم تحدودها في 99 سن3.

تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 

باملحكم3   تجاري3  لد ر    قان1ني 

  ب3ضاء بتاريخ 27 و1ن13 2022 تحت 

828916 ل  س ل   تجاري رقم  رقم 

.537815

281 P

IRVA 
SARL AU

  شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1 حد

 ملقر  الجتماعي : حي   س1  م، 
عمر ن   ساحل،   قطب  وحضري 

51PH 3ل  صناعي تقس3مه 3، تجزئ
رأسما ها : 1.000.000 درهم

بم1جب محضر قر ر  و مع   عام 

في   2022 و1ن13   6  الستثنائي بتاريخ 

قرر   شريك   1ح3د   حد   س1  م 

ما ولي :

 : إلى  تح1يل  ملقر  الجتماعي 

حدوق3   سالم،   ل1جست3ك33 بارك 
رقم D2، حد   س1  م.

من   نظام   3 تعدول  ملادة 

 ألسا�ضي.
بمقد ر  رأس  ملال  في  زيادة 

إلى  درهم  3صل   2.000.000

إنشاء  درهم عن طريق   5.000.000

20.000 حص3 بق3م3 100 درهم  كل 

حص3، وتم دفعها با كامل عن طريق 

تع1يض  ألرباح  ملحتجزة.

من   نظام    7 تعدول  ملادة 

 ألسا�ضي لفقا  ذ ك.

تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 

  قان1ني باملحكم3  البتد ئ33 برش3د 

بتاريخ22 و1ن13 2022 تحت رقم 619 

س ل تجاري رقم 15029.

282 P

 STE CENTRE DE VISITE

TECHNIQUE BOUZNIKA
 SARL

CVTB

حل شرك3
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ با د ر 

 2021 أغسطس   5 بتاريخ    ب3ضاء 

ح ت  حل   شرك3  عن  تم  إلعالن 

 مل1 صفات   تا 33 :

 STE CENTRE DE VISITE

 TECHNIQUE BOUZNIKA SARL

.CVTB
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  ملقر  الجتماعي : 17 زنق3 باسكيي، 

  د ر   ب3ضاء.

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

مسؤل 33 محدلدة.

  رأسمال : 100.000 درهم.

  تس3ير :   س3د سع3د   13سفي، 

رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 

B93306 عين محال  لشرك3.

باملحكم3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ  با د ر   ب3ضاء     تجاري3 

23 سبتمبر 2021 تحت رقم 791996 

تعدول رقم 11126.

282P مكرر

CHARI SERVICES
تك1ين شرك3 مساهم3 

بم1جب عقد عرفي مؤرخ في   -  I 

لضع   نظام  تم   ،2022 ماي   26

تكمن  مساهم3   ألسا�ضي  شرك3 

مميز تها ف3ما ولي : 

  شكـل : شرك3 مساهم3.

.«CHARI SERVICES» : 33تسم  

  غــرض :  ستشارة   تدبير.

:   د ر   ب3ضاء،  مقر   شرك3 

 ملسطح3   ل1جست3ك33،  ملنطق3 

  صناع33 ألالد صاوح. 

 ملــدة : 99 سن3.
 1.000.000  : رأسمال   شرك3 

درهم.

من فاتح   :   سن3  ملا 33  لشرك3 

وناور إلى 11 ديسمبر.  

:   س3د  سماع3ل   ملتصرفـ1ن  

CHARI.» شرك3  زلكاري،  بلخ3اط 

طرف   س3د  من  MA»  ملمثل3 

زلكاري،   س3د  بلخ3اط   سماع3ل 

زكرياء  ب1عمر ني،   س3د  مهدي 

جير ري ل  س3دة ص1ف3ا   علج. 

:   س3د     رئيس  ملدور   عـام 

 سماع3ل بلخ3اط زلكاري.

:   س3د  مجلس  إلد رة  كاتب 

زكرياء جير ري.

 PwC» 3مر قب  وحسابات : شرك

MAROC»  ملمثل من طرف   س3د 

منصف إيغ13ر.

باإلود ع   قان1ني  تم   ق3ام   -  II
بكتاب3   ضبط  دى  ملحكم3 
بتاريخ     تجاري3  لد ر   ب3ضاء 
27 و1ن13 2022 تحت رقم 829119.  
بكتاب3  ق3د   شرك3  تم   -  III
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3  لد ر 
  ب3ضاء بتاريخ 27 و1ن13 2022 تحت 

رقم 537777.
283 P

CMR MF STONE
تك1ين شرك3 مساهم3 

بم1جب عقد عرفي مؤرخ في   -  I
لضع   نظام  تم   ،2022 أبريل   18
عقاري  ت1ظ3ف   ألسا�ضي  شرك3 
شكل  تحت  مخفف3  تس3ير  بق1 عد 
مميز تها  تكمن  مساهم3   شرك3 

ف3ما ولي : 
عقاري  ت1ظ3ف  شرك3   :   شكـل 
شكل  تحت  مخفف3  تس3ير  بق1 عد 

شرك3 مساهم3. 
.«CMR MF STONE» : 33تسم  

  غــرض : ه3أة   ت1ظ3ف  و ماعي 
  عقاري.

:   د ر   ب3ضاء  مقر   شرك3 
316، زنق3 مصطفى  ملعاني. 

 ملــدة : 99 سن3.
 50.000.000  : رسمال   شرك3 

درهم.
من فاتح   :   سن3  ملا 33  لشرك3 

وناور إلى 11 ديسمبر.  
 ATTIJARI» شرك3   :  ملتصرفـ1ن  
طرف   سادة  من  REIM»  ملمثل3 
آمحمد بر دة،  طفي ب1جند ر، فؤ د 

ب1خن3ف لمحمد جابر خملي�ضي. 
:   س3د   مجلس  إلد رة  رئيس 

 طفي ب1جند ر.
 ATTIJARI» شرك3   :  ملدور   عـام  
طرف   س3د  من  REIM»  ملمثل3 

آمحمد بر دة.
:   س3دة  مجلس  إلد رة  كاتب 

 3لـى   ب1ط3بي.
شرك3   : مر قب  وحسابات 
«HDID & ASSOCIES»  ملمثل3 من 

طرف   س3د محمد حـدوـد.

باإلود ع   قان1ني  تم   ق3ام   -  II
بكتاب3   ضبط  دى  ملحكم3 
بتاريخ     تجاري3  لد ر   ب3ضاء 
27 و1ن13 2022 تحت رقم 829119.  
بكتاب3  ق3د   شرك3  تم   -  III
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3  لد ر 
  ب3ضاء بتاريخ 27 و1ن13 2022 تحت 

رقم 537.729.
284 P

 LA MAROCAINE  
 DE DISTRIBUTION 
ET DE LOGISTIQUE

DISLOG
شرك3 مساهم3

رسما ها 210.000.000 درهم
  كائن مقرها :  مل م1ع3   سكن33 

 وحمد رقم 8، مكتب 1 «د»،   طابق 
  ر بع، عين   سبع

   س ل   تجاري : 127.577 
 النصهار عن طريق  الستدماج 

 DISLOG» 3من طرف شرك
« INDUSTRIES
ل وحــل  ملسبق 

بم1جب  و مع33   عام3 غير   -  I
في     عادو3  لمساهمين  ملنعقدة 

9 ماي 2022، تقرر ما ولي :
طريق  الستدماج  عن   النصهار 
 LA MAROCAINE»  شرك3  
 DE DISTRIBUTION ET DE
LOGISTIQUE «DISLOG، من طرف 
 ،«DISLOG INDUSTRIE» شرك3 
رسما ها  مساهم3،  شرك3 
درهم،   كائن مقرها   169.100.000
با د ر   ب3ضاء –  ملنطق3   صناع33 
ب1سك1رة،  ملق3دة  صاوح،  ألالد 
با س ل   تجاري  لد ر   ب3ضاء تحت 

رقم 301.199 ؛ 
حل   شرك3 دلن تصف3تها ؛ 

من  على   شرك3    تشط3ب 
نت3ج3  النصهار    س ل   تجاري 

 ملعني.
باإلود ع   قان1ني  تم   ق3ام   -  II
بكتاب3   ضبط  دى  ملحكم3 
بتاريخ     تجاري3  لد ر   ب3ضاء 
27 و1ن13 2022 تحت رقم 829130. 
285 P

DISLOG INDUSTRIES 
شرك3 مساهم3

رسما ها 169.100.000 درهم
   كائن مقرها :   د ر   ب3ضاء 

–  ملنطق3   صناع33 ألالد صاوح، 
ب1سك1رة 

  س ل   تجاري : 301.199
 نصهار عن طريق  الستدماج 

 شرك3 
 LA MAROCAINE DE»

 DISTRIBUTION
 « ET DE LOGISTIQUE «DISLOG

تغ3ير تسم33   شرك3، ت1س3ع 
غرضها ل  زيادة في رسما ها 

بم1جب  و مع33   عام3 غير   -  I
في     عادو3  لمساهمين  ملنعقدة 

9 ماي 2022، تقرر ما ولي :
طريق  الستدماج  عن   النصهار 
 LA MAROCAINE»  شرك3 
 DE DISTRIBUTION ET DE
شرك3   ،«  LOGISTIQUE «DISLOG
 210.000.000 رسما ها  مساهم3 
درهم،   كائن مقرها با د ر   ب3ضاء 
 ،8 رقم   مل م1ع3   سكن33  وحمد 
عين  «د»،   طابق   ر بع،   1 مكتب 
با س ل   تجاري  ل ملق3دة    سبع 
 ،127.57 رقم  تحت   لد ر   ب3ضاء 
 DISLOG» شرك3  طرف  من 

INDUSTRIES» ؛
  زيادة في رسمال   شرك3 نت3ج3 
 169.100.000 من   النصهار  ملعني 

درهم إلى 118.600.000 درهم.
ت1س3ع غرض   شرك3  يشمل :

باالستير د  وق1م    تاجر   ذي 
ل  تصدور ؛

نقل   بضائع با س3ار ت   تي وقل 
لزنها  ملقب1ل عن 15 طن ؛

  نقل  وحضري ؛
تاجر م1 د    تجم3ل باو مل3 ؛

أل  سمسرة  مل1 د   غذ ئ33 
  فالح33 ؛

تاجر  ملنتجات   ك3م3ائ33 
باو مل3.

تسم33   شرك3  تصبح  تغ3ير 
.«DISLOG GROUP»
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بمبلغ  في رسمال   شرك3    زيادة 

طريق  عن  درهم   11.857.600

مستحق  سند ت  مع   ملقاص3 

 القتر ض  ملح1زة من طرف   شرك3 

إلى  درهم   118.600.000  رفعه من 

150.357.600 درهم.

  تعدول   تالزمي  لنظام  ألسا�ضي. 

باإلود ع   قان1ني  تم   ق3ام   -  II

بكتاب3   ضبط  دى  ملحكم3 

بتاريخ     تجاري3  لد ر   ب3ضاء 

23 و1ن13 2022 تحت رقم 829016.  

286 P

KOSMO PHARM_ K.P.H
شرك3  مساهم3 ح ت مجلس إد رة 

رسما ها 25.800.000 درهم 

  كائن مقرها : 272 تجزئ3  3نا زنق3 

5، س3دي معرلف -   د ر   ب3ضاء  

   س ل   تجاري   د ر   ب3ضاء 
رقم  89.005

ت1س3ع غرض   شركـ3 
بم1جب  و مع33   عام3 غير   -  I

في    عادو3  لمساهمين  ملنعقدة 

تقرر ت1س3ع غرض   ،2022 ماي   21

  شرك3  يشمل   عمل3ات   تا 33 :

و م3ع  ل  ب3ع  ل  شر ء    تمث3ل 

ل  ك3م3ائ33   ملنتجات   ص3دالن33 

)حفظ   صح3)  ل النتظاف33 

ل ملكمالت   غذ ئ33  ل  ب13 1ج33 

ل  عقاقير  ل  عشب33  ل  ب3طري3 

جم3ع  ملنتجات  لعم1ما  ل  عط1ر 

 ملشتق3 منها ؛

ل  تصدور  ل الستير د    تصن3ع 

ل  ت1زيع  لمنتجات   تجم3ل33 

ل النتظاف )حفظ   صح3)  و سدي 

ل ملب3د ت   ب13 1ج33؛

ل  تصدور  ل الستير د    تصن3ع 

ل  ت1زيع  لنسقات   طب33.

  تعدول   تالزمي  لنظام  ألسا�ضي. 

باإلود ع   قان1ني  تم   ق3ـام   -  II

بكتاب3   ضبط  دى  ملحكم3 

بتاريخ     تجاري3  لد ر   ب3ضاء 

20 و1ن13 2022 تحت رقم 828271. 

287 P

AUTO CHIHAB
ش.م.م ش.ل

  رأسمال  الجتماعي : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : أمال 5 رقم 808، 

 ملسيرة، ح.ي.م،   رباط
بمقت�ضى  و مع   عام   تأسي�ضي 
مؤرخ بتاريخ 6 و1ن13 2022 تم تأسيس 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

شريك ل حد باملميز ت   تا 33 : 
 AUTO CHIHAB 3تسم33 : شرك  

ش.م.م ش.ل.
ح ت  شرك3   :   1ضع   قان1ني 
مسؤل 33 محدلدة ح ت شريك ل حد.
م3كان3كي،  مصلح   :   هدف 

 الستير د ل  تصدور.
 ملقر  الجتماعي : أمال 5 رقم 808 

 ملسيرة ح.ي.م   رباط.
في  مدة   شرك3  حددت   :   ملدة 

99 سن3 تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
حدد   :   رأسمال  الجتماعي 
 100.000 في    رأسمال  الجتماعي 
حص3   1000 على  مقسم3  درهم 
م1زع3  درهم  ل1 حدة،   100 بق3م3 

على   شكل   تالي :
  س3د شهاب ملحي 1000 حص3 ؛

 مل م1ع 1000 حص3.
  تس3ير : أسندت مهم3   تس3ير إلى 
  س3د شهاب ملحي، كمسير ملدة غير 

.AUTO CHIHAB 3محدلدة  شرك
تم   1ضع   قان1ني  ألسا�ضي 

 لشرك3 حسب   فصل 96.05.
تم  إلود ع   قان1ني  لشرك3 
 باملركز  و ه1ي  الستثمار با رباط في 
29 و1ن13 2022 تحت   رقم 126053.
288 P

BATIMELOUANE
ش.م.م ش.ل

 ملقر  الجتماعي : إقام3  ألمل، 
عمارة 1   طابق 3   رقم 16، طريق 

  قن3طرة، سال
بمقت�ضى  و مع   عام   غير 
 2022 ماي   2   عادي  ملنعقد بتاريخ 
 BATIMELOUANE 3قرر شركاء شرك

ما ولي :

1 - تصف33 لإغالق   شرك3 :

قرر  و مع   عام   غير   عادي 

 BATIMELOUANE تصف33   شرك3 

لإغالقها بصف3 نهائ33.

2 - إبر ء  ملصفي :

جمال  إبر ء  ملصفي   س3د  تم 

مل1 ن.

تم  إلود ع   قان1ني  لشرك3 

بتاريخ  بسال   باملحكم3  البتد ئ33 

21 و1ن13 2022 تحت رقم 19113.

289 P

 CENTRE COMMERCIALE

 ET LOISIR AIN ATIQ

S.E.C.O.L.A
SARL.AU

عام  ستثنائي  جمع  بمقت�ضى 
قرر   11/11/2021 في   رباط  حرر 

 CENTRE   شريك   1ح3د  لشرك3 

 COMMERCIALE ET LOISIR AIN

ما    ATIQ S.E.C.O.L.A SARL AU

ولي :

أمل  من  تح1يل  ملقر  الجتماعي: 
إلى    حي   فتح   رباط–   151 رقم   6

 ،1 شق3   ،1 عمارة   قام3  وحمبر ء، 
رياض  الند س - برست3ج3ا-    رباط. 
من   قان1ن   3 تعدول  ملادة 

 ألسا�ضي  لشرك3.

تم  إلود ع   قان1ن بكتاب3   ضبط 
باملحكم3   تجاري3   رباط تحت  رقم 

126066 بتاريخ 10/06/2022 .

290 P

STE LINIA JOVEN
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 11 ماي 2022 قد تم تأسيس شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ل  تي تحمل 

 وخصائص   تا 33 :

  تسم33 :  3ن3ا ج1فين.

  صف3   قان1ن33 : ش.م.م.

في  :   تجارة    هدف  الجتماعي 

 ألحذو3 ل ملالبس  و اهزة  الرتد ء.

رأس  ملال : 100.000 درهم مقسم 

إلى 1000 حص3 من فئ3 100 درهم.

 660  : هشام  :  ملزلز    شركاء 

حص3.

  قباج و1سف : 130 حص3.

 ملدة : 99 سن3.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ماعد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.

شارع خا د   12  :  ملقر  الجتماعي 

بن   1 3د طابق   ثا ث رقم 8 طنج3.

هشام،  وحامل  :  ملزلز    تس3ير 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

ب3تش  بقمرة  ل  ساكن   LF13927
رقم 100 عمارة   12 طابق 1 شق3 5 

مرت3ل.

باملحكم3  تم   إلود ع   قان1ني 

شرك3  ب1 سط3  بطنج3    تجاري3 

ك1نطا  ملض3ق   س ل   تجاري رقم 

128509 بتاريخ 23 و1ن13 2022.
مقتطف  لنشر ل إلشهار

291 P

SOCIETE KHALLAS LY
SARL

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   2022 أبريل   19 بمكناس بتاريخ 

ح ت  لضع   نظام  ألسا�ضي  شرك3 

على  محدلدة  ملت1فرة  مسؤل 33 

 ملميز ت   تا 33 :

 SOCIETE KHALLAS  :   تسم33 

.LY SARL

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

مسؤل 33 محدلدة.

  غرض : تح1يل  ألم1 ل.

مقر   شرك3 : مكناس.

  رأسمال : 10.000 درهم مقسم3 

درهم   100 بق3م3  حص3   100 إلى 

 ل1 حدة  ملسندة إلى   سادة :

  س3د فارس سع3د : 150 حص3.

 150  : سناء    س3دة   ك1رش 

حص3.
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  تس3ير :   س3دة   ك1رش سناء.
  سن3  ملا 33 : تبتدئ بتاريخ فاتح 
كل  من  ديسمبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.
 ملدة : 99 سن3  بتد ء من تس 3ل 

  شرك3 با س ل   تجاري.
كتاب3   إلود ع   قان1ني  دى 
بتاريخ بمكناس  باملحكم3     ضبط 

 21 و1ن13 2022 تحت رقم 2191.
292 P

STE CAPITAL GENES
SARL AU

لفق محضر  و مع   عام  ملنعقد 
بمقر   شرك3   2022 ماي   11 بتاريخ 
 67  : بعن1 ن   CAPITAL GENES
 5 رقم  شق3   1 حي   ع13ن   طابق 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة   ملحمدو3، 

تمت   تغ3ير ت   تا 33 :
تح1يل مقر   شرك3.
زيادة في رأس  ملال.
زيادة في   نشاط.

تحدوث   نظام  ألسا�ضي.
 67 من  مقر   شرك3  تح1يل 
 5 رقم  شق3   1 حي   ع13ن   طابق 
 3 ف   5 ف3ال فتح هللا   :  ملحمدو3 إلى 

شارع   تح3ا حي   رياض   رباط.
تحدوث   قان1ن  ألسا�ضي 

 لشرك3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   2 بتاريخ  با رباط    تجاري3 
160739   س ل  رقم  تحت   2022

  تجاري رقم 125207.
293 P

 STE JORDANIENNE
 TAWAHINE EL HAWA DE

GATEAUX ORIONTAL
حل مسبق  شرك3

بمقت�ضى   عقد   عرفي  ملؤرخ 
تم  وحل   2022 ماي   16 بتاريخ 
 JORDANIENNE»  ملسبق  شرك3 
 TAWAHINE EL HAWA DE
لتسم33   «GATEAUX ORIONTAL

«غزالن   زل ري» كمصف  لشرك3.

كما تم تع3ين مقر تصف33   شرك3: 

طريق  حجي  سع3د  تجزئ3   820

  قن3طرة سال.

ل قد تم   1ضع   قان1ني باملحكم3 

 البتد ئ33 بسال بتاريخ 26 ماي 2022 

تحت   رقم 18951.

294 P

 STE JORDANIENNE

 TAWAHINE EL HAWA DE

GATEAUX ORIONTAL
تصف33

لتقرير  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ماي   10 في   ملصفي  ملس الن 

تم  وحل  ملسبق  شرك3   2022

 JORDANIENNE TAWAHINE»

 EL HAWA DE GATEAUX

.«ORIONTAL

ل قد تم   1ضع   قان1ني باملحكم3 

 البتد ئ33 بسال بتاريخ 9 و1ن13 2022 

تحت   رقم 19039.

295 P

SOCIETE MARINASLA
SARL

ب3ع حصص   شرك3
عقد  و مع   عام  بم1جب 

 2021 ن1فمبر   29  الستثنائي بتاريخ 

ديسمبر   2 بتاريخ  ل ملس ل  بسال 

شرك3 مريناسال  2021  تفق شركاء 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة على 

ما ولي :

قب1ل ب3ع جم3ع  وحصص   تي في 

ملك33 محمد  ألمين بنر شد لعددها 

درهم   100 بق3م3  حص3   17500

عبد  وحك3م   لحص3  لى   س3د 

بنر شد.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى  ملحكم3  البتد ئ33 

 27 بتاريخ   19166 رقم  تحت  بسال 

و1ن13 2022.

296 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 NERIA شركة
ش.ح.م.م 

 ملقر  الجتماعي :   حي   صناعي، 

س1ق أربعاء   غرب

- بمقت�ضى محضر  و مع   عام  أ  

 الستثنائي  1رث3   شريك  ملت1في 

 شركNERIA » 3» ش.ح.م.م،  ملنعقد 

 03 بتاريخ  أربعاء   غرب،  بس1ق 

ديسمبر 2018، تقرر ما ولي :

لفاة  بعد  تر �ضي   1رث3   -  1

  شريك ريان  ملفضل.

2 - تر �ضي   1رث3 بعد لفاة زلج3 

 ملرح1م،  ملرح1م3  وحسن33 سالم3.

1 - ت1زيع  وحصص  الجتماع33.

ريان  لرث3  ملرح1م  ق3ام   -  3

 ملفضل ل ملرح1م3  وحسن33 سالم3، 

2.300 حص3  جتماع33  فائدة  بب3ع 

  س3د ريان عزيز.

مع  جدود،  مسير  تع3ين   -  5

إعطائه جم3ع   صالح3ات ل  ت1ق3ع 

 إلد ري ل ملصرفي :   س3د ريان عزيز، 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 
G-112075،   ذي صرح بقب1ل  رقم 

  1ظ3ف3   تي ألكلت إ 3ه.

ب  - بمقت�ضى محضر  و مع   عام 

 «NERIA» شرك3   الستثنائي  شركاء 

أربعاء  بس1ق  ش.ح.م.م،  ملنعقد 

  غرب، بتاريخ 27 و1ن13 2020، تقرر 

ما ولي :

ب  رأسمال   شرك3  في    زيادة 

من  درهم،  رفعه   3.700.000

 5.700.000 درهم  لى   1.000.000

درهم.

قرر  و مع   عام  الستثنائي  ت  - 

 5.700.000 تخف3ض رأس  ملال من 

700.000 درهم المتصاص  درهم إلى 

 وخسائر   تر كم33. 

قرر  و مع   عام  الستثنائي  ث  - 

رأسمال   شرك3  تخف3ض  وتم  أن 

50.000 حص3  جتماع33 من  بإ غاء 

فئ3 )100) درهم  ل1 حدة.

من  ل7   6 تعدول   فصلين   - ج  

  نظام  ألسا�ضي  لشرك3.

ح  - إعادة ص3اغ   نظام  ألسا�ضي 

 لشرك3.

تم  إلود ع   قان1ني  هذ   لقد 
بس1ق  باملحكم3  البتد ئ33   ملحضر 

أربعاء   غرب، بتاريخ 22/06/2022، 

تحت عدد 210/2022 بملف   س ل 

  تجاري رقم 23167.

297 P

RD NOVATEAM
SARL AU

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة

قر ر   شريك   1 حد  بم1جب 

بتاريخ 20 و1ن13 2022  تقرر تأسيس 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة. ل تبعا 

 ذ ك فإنها تتك1ن من   س3د محمد 

ضرق3ق ل  س3د حسام ركاد.

 RD  : تسم33   شرك3 

.NOVATEAM SARL

نشاط   شرك3 :

 - ب3ع ل شر ء معد ت  ملكتب.

جم3ع  ملعد ت  لشر ء  ب3ع   -

 ملتعلق3 بمجال  ملعل1م3ات.

خدمات متعددة.

شارع  ملقالم3   : مقر   شرك3 

زنق3  ب3دجان عمارة رقم 21   طابق 

  ثا ث رقم 8 حي  ملح3ط   رباط.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

إحد ثها   فعلي.

درهما    100.000   : رأس  ملال 

مقسم على 1000 حص3 بق3م3 100 

درهم  ل1 حدة. 

محمد  :   س3د    تس3ير   ت1ق3ع 

ت1ق3ع  ركاد  حسام  ل  س3د  ضرق3ق 

فردي.

تم  إلود ع   قان1ني  دى 

بتاريخ  با رباط   ملحكم3   تجاري3 

28/06/2022 تحت رقم161107.
ل هذ  بمثاب3 مقتطف ل ب3ان 

298 P
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S.E CONCEPT
SARL AU

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة بشريك ل حد

قر ر   شريك   1 حد  بم1جب 
بتاريخ 11 و1ن13 2022  تقرر تأسيس 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
فإنها  لتبعا  ذ ك  ل حد.  بشريك 

تتك1ن من   س3د   عربي  1يزي.
 S.E CONCEPT  : تسم33   شرك3 

.SARL AU
نشاط   شرك3 :

 -   ت1 صل   بصري ل   تخط3طي 
-   طباع3 بجم3ع أن1 عها

ل  تصم3م   تخط3طي  - إلنتاج 
 لت1 صل.

إبر ه3م  زنق3   : مقر   شرك3 
  رلد ني عمارة 56 رقم 2 حي  ملح3ط 

  رباط.
من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

إحد ثها   فعلي.
درهما   100.000  : رأس  ملال 
مقسم على 1000 حص3 بق3م3 100 

درهم  ل1 حدة. 
:   س3د   عربي    تس3ير   ت1ق3ع 

 1يزي.
تم  إلود ع   قان1ني  دى 
بتاريخ  با رباط   ملحكم3   تجاري3 

28/06/2022 تحت رقم 161101 .
ل هذ  بمثاب3 مقتطف ل ب3ان 

299 P

 SOCIETE QMO IMPORT
ش.م.م ح ت رأسـمــال وـقـدر ب 

100.000 درهــم
 ملـقـر  الجتماعي :   طابق  أللل رقم 
86 زنق3 5 حي س3دي   هادي زل غ3 

فاس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -
بعين تالجطات  بـتـاريـخ 8/05/2022 
قررت  و مع33   عام3  لشرك3 
 SOCIETE ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
QMO IMPORT ح ت رأسمال وقدر 
و1جد  ل  ذي  درهـــم   100.000 ب 
:   طابق  أللل  مقرها  إلجتماعي ب 
س3دي   هادي  حي   5 زنق3   86 رقم 

زل غ3 فاس. ما ولي : 

-  مل1 فق3 علي تقرير   تصف33 ؛
من  إنطالقا  -   تصف33   نهائ33 

  13م ؛ 
  - إعفاء   س3د كريم بنشن1ف من 

مهامه كمصفي  لشرك3 لإبر ئه ؛
من  تشط3ب   شرك3  طلب   -

  س ل   تجاري رقم 57281 ؛
تم  إلود ع   قان1ني  دى كتاب3   -
  ضبط باملحكم3   تجاري3 بمكناس 
رقم  تحت   21/06/2022 بتاريخ 

.2662
300 P

L&O TRADING
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
باملحل   تجاري رقم 3 تجزئ3 
  ذهب33 شارع  وحسن   ثاني 

  صخير ت تمارة
عقد تس3ير حر بين شركتين

 17 بتاريخ  قر ر   شركاء  بم1جب 
و1ن13 2022 تقرر تأسيس عقد تس3ير 
حر بين شرك3 دكان ماركت  ملس ل3 
با س ل   تجاري ملدون3 تمارة تحت 
رقم   125215 ل   كائن  مقرها باملحل 
  تجاري رقم 3 تجزئ3   ذهب33 شارع 
تمارة   وحسن   ثاني   صخير ت 
لشركL&O TRADING 3 شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة في ط1ر   تأسيس 
ألجل   تس3ير  وحر  لس1بر  لح ك 
با عن1 ن  عاله ألجل  ماركت   كائن 
مدة زمن33 محددة في عشر سن1 ت 
 بتد ء من 01 و1ن13 2022  غاو3 10 
كر ئ33  س1م3  مقابل   2011 و1ن13 

قدرها 19.000.00 درهما.              
ل هذ  بمثاب3 مقتطف ل ب3ان

301 P

SIGMA PHARM
G.I.E

رأسما ها وبلغ 200.000 رهم
 ملقر  الجتماعي : 70 مكرر  زنق3 
سب1   شق3 رقم 19  كد ل   رباط

رفع   رأسمال  الجتماعي
بتاريخ  مد لالت   بمقت�ضى 
11 فبر ور 2022 إن  و مع33   عام3 

غير   عادو3 قد قررت :

جم3ع  على  و1 فق  و مع   عام 
 مللفات  ملقدم3  قب1ل  ألعضاء 
إبالغه  بعد  في  مل م1ع3   و دد 

بقائم3  ملرشحين. 
 3 إلى  مال   شرك3  رأس  رفع  تم 

مالوين رهم ع1ض مل13ني درهم.
:   شر ء  و ماعي  فقرة  حذف 
د خل  مل م1ع3  لإعادة   ت1زيع 

 لمنتجات   ص3دالن33 من  ملادة 2.
قرر  و مع   عام تعدول  ملادة 17 
من   عقد لرفع سقف عدد أعضاء 

مجلس  إلد رة.
قرر  و مع   عام تحدود شرلط 
بعد  مجلس  إلد رة  إلى   النضمام 

 قدم33 أربع سن1 ت.
من   عقد   17 تعدول  ملادة 
مجلس  إلد رة  أعضاء  بتجدود 

با كامل بمقد ر   نصف.
عمل3ات  أن  مجلس  إلد رة  قرر 
ل أللر ق  ملا 33  سحب  ألم1 ل 
على جم3ع  ملصرف3ين  ل  تف1يضات 
ل ملدونين ل  مل1دعين وجب أن تك1ن 
بين   س3د  مشترك  بشكل  م1قع3 
ن1ر   دون   سالمي ل   س3د هشام 

  لح3اني.
جدود  أسا�ضي  نظام  لضع  تم 

مرفق با تعدول  عاله.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
با رباط بتاريخ 28 و1ن13 2022 تحت 

رقم 125901.
ل هذ  بمثاب3 مقتطف ل ب3ان

302 P

ايمو دار درادب
ش.م.م

س ل تجاري رقم 128261
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بطنج3 
تك1ين  تم   ،2022 ماي   29 مؤرخ 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة تتميز 

باوخصائص   تا 33 :
 إلسم :  وم1 د ر در دب ش.م.م.

  هدف : تهدف   شرك3 أساسا إلى:

جم3ع عمل3ات تجارة   عقار ت.
  شر ء،   ته3ئ3،   تجزئ3، 
جزئ3ا  كل  أل  كل3ا  ل  ب3ع    تقس3م 
أل    قطع  ألرض33  ألمالك  ملبن33 
غير  ملبن33،   تس3ير،   بناء،   ب3ع 
ل ملحالت  أل   كر ء  كل   بناوات 
لإنجاز    عمار ت،  ملنشآت  ملدن33 
ل  ب3ع بامللك33  جم3ع عمل3ات   بناء 
عمل3ات  إلنعاش  لكل   ملشترك3 
رقم    عــــقاري   ـــــخـــــــاضـــــع  لظهير 
 100-85-1  ملؤرخ في 29 حي   قعدة 

1305 من   قان1ن 85-15.
جم3ع   عمل3ات  ملدن33  لعم1ما 

  تي من شأنها تدع3م نم1   شرك3.
ساح3  طنج3   :  ملقر  الجتماعي 
  رلد ني إقام3  ملسيرة   طابق   ر بع 

رقم 8.
من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها   نهائي.
مبلغ  في  حدد   : رأسمال   شرك3 
 1.000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بق3م3  حص3  جتماع33 
على  مقسم3   لحص3   1 حدة 

  شركاء كما ولي :
 300  : عادل   دف1ف    س3د 

حص3.
 300  :   س3دة   بات1ل  وحن1ط 

حص3.
 : عبد   1 جد   دف1ف    س3د 

200 حص3.
عبد  تع3ين   س3د  تم   :  إلد رة 
  1 حد   دف1ف كمسير  لشرك3 ملدة 

غير محدلدة مع كاف3   صالح3ات.
  سن3  الشتر ك33 : من فاتح وناور 

إلى غاو3 11 ديسمبر.
من أجل  الدخار   %  5  :   ألرباح 
على   شركاء  و1زع  ل  باقي    قان1ني 
ليمكن  ألر ح  حسب  شتر كهم 
بعد  تخصص  أن    صاف33 
أل  إلى رص3د   القتطاعات   قان1ن33 

أكثر  الدخار   طارئ.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
بطنج3  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

و1م 16 و1ن13 2022 رقم 253838.
مستخلص من أجل  إلشهار

مسير

303 P
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تجزئة لينا
ش.م.م بشريك لح3د

س ل تجاري رقم 121327
هب3 حصص  جتماع33
 ستقا 3 مسير   شرك3

تسم33 مسير جدود
تجدود   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3

محضر   قر ر  من  وتجلى   -  1
 الستثنائي  لشريك   1ح3د  ملنعقد 
أنه تقرر ما   2022 و1ن13   10 بتاريخ 

ولي :
حص3  جتماع33   1000 هب3 
درهم  لحص3   1 حدة   100 بق3م3 
من قبل   س3د عبد   1 حد   دف1ف 

 فائدة   س3د عادل   دف1ف.
عبد   1 حد   ستقا 3   س3د 
لتسم33  مهام   تس3ير  من    دف1ف 
  س3د عادل   دف1ف كمسير ملدة غير 

محدلدة مع كاف3   صالح3ات.
لعل3ه تم تجدود   قان1ن  ألسا�ضي 

 لشرك3.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   -  2
بطنج3  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

و1م 27 و1ن13 2022 رقم 255195.
مستخلص من أجل  إلشهار

مسير

304 P

بانافريك أمبور إكسبور
ش.م.م

س ل تجاري رقم 10071
  زيادة في رأس  ملال

تح3ين قان1ن    شرك3
بمقت�ضى  و مع   عام   -  1
 الستثنائي  ملنعقد من طرف شركاء 
أمب1ر  «بانافريك    شرك3  ملدع1ة 
و1 13   11 بتاريخ  إكسب1ر»  ملنعقد 

2007 تقرر ما ولي :
من  رأسمال   شرك3  رفع 
 1.000.000 إلى  درهم   100.000
حص3   29000 درهم لح ك بإصد ر 
 100 بق3م3  جدودة   جتماع33 
إلى  تضاف  درهم  لحص3   1 حدة 
بإدماج  لح ك   وحصص   قدوم3 
  رص3د  ملنق1ل لت1زع بين   شركاء 
رأسمال  في  نسب3  شتر كهم  حسب 

  شرك3.

من   7 تعدول   فصل  تم  لعل3ه 
  قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 كما ولي :

مبلغ  في  رأسمال   شرك3  حدد 
1.000.000 درهم مقسم إلى 10.000 
درهم   100 بق3م3  حص3  جتماع33 

 لحص3   1 حدة.
تح3ين قان1ن   شرك3 في ص3غته 

 و دودة.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   -  2
بطنج3  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

و1م 10 أكت1بر 2007.
مستخلص من أجل  إلشهار

مسير

305 P

بانافريك أمبور إكسبور
ش.م

س ل تجاري رقم 10071
تح1يل صف3    شرك3 إلى شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة
بمقت�ضى  و مع   عام   -  1
ملساهمي   شرك3   الستثنائي 
أمب1ر  «بانافريك   ملساهم3  ملدع1ة 
أكت1بر   28 إكسب1ر»  ملنعقد بتاريخ 

1999 قرر   ملساهم1ن ما ولي :
صف3   شرك3  ملساهم3  تح1يل 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3  إلى 
مع  الحتفاظ بنفس  إلسم ل  هدف 
دلن  لرأس  ملال  ل ملدة  ل  عن1 ن 

إحد ث شخص معن1ي جدود.
حص3   50.000 منح   شركاء 
ح ت  ملسؤل 33   جتماع33  لشرك3 
سهم  كل  مقابل  حص3   ملحدلدة 

ل حد.
صفتها  تحت  تك1ن   شرك3 
خاضع3  لق1 نين  و اري   و دودة 
باملغرب لخاص3   قان1ن  بها   عمل 

رقم 5-96 بتاريخ 11 فبر ور 1997.
غير  ملدة  إد ري  مجلس  تع3ين 
محدلدة مع كاف3   صالح3ات مك1ن 
عبد   1 حد   دف1ف  من   س3د 

ل  س3دة   بات1ل  وحن1ط.
على   قان1ن  ألسا�ضي   مل1 فق3 
لإ غاء   قان1ن  في ص3غته  و دودة 

 ألسا�ضي   قدوم.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   -  2

بطنج3  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   1999 ن1فمبر   15 و1م 

.11698
مستخلص من أجل  إلشهار

مسير
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بانافريك أمبور إكسبور
ش.م.م

س ل تجاري رقم 10071

نقل  ملقر  الجتماعي
تجدود   قان1ن  ألسا�ضي   لشرك3

محضر   قر ر  من  وتجلى   -  1

 الستثنائي  شركاء   شرك3  ملدع1ة 

ش.م.م  إكسب1ر»  أمب1ر  «بانافريك 

2022  نه  ماي   21 بتاريخ   ملنعقد 

تقرر ما ولي :

نقل  ملقر  الجتماعي  مل1ج1د 
زنق3 م1الي رش3د   19 سابقا بطنج3 

تط1 ن  طريق   - إلى   عن1ن  و دود 

كلم 1.80 مغ1غ3 طبشيش3.

لعل3ه تم تجدود   قان1ن  ألسا�ضي 

 لشرك3 بخاص3اته  و دودة.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   -  2

بطنج3  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   2022 و1ن13   16 و1م 

.253819
مستخلص من أجل  إلشهار

مسير
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KALDEN TRAIDING
SARL

س ل تجاري رقم 35271

إغالق لتصف33   شرك3
بمقت�ضى   قر ر  الستثنائي 

 KALDEN  لشرك3  ملدع1ة  

 9 TRAIDING SARL  ملنعقد بتاريخ 

أبريل 2021 تقرر ماولي :

إغالق لتصف33   شرك3.

تخص3ص مصاريف   تصف33.

  تفريغ  لمصفين.

  تشط3ب من   س ل   تجاري.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

بطنج3  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   2022 ماي   22 و1م 

.253063
مستخلص من أجل  إلشهار

مصف   شرك3

308 P

 STE ID’EXPLOITATION

 BAIN BAHRAIN DU

CENTRE D’HELIO-

 THALASSOTHERAOPIE

OUED ALIANE
SARL AU

5, Rue Al Farabi

س ل تجاري رقم 68731

تصف33 لإغالق   شرك3
بمقت�ضى   قر ر  الستثنائي 

 لشرك3  ملذك1رة أعاله  ملنعقد بتاريخ 

13 مارس 2022 تقرر ماولي :

إغالق لتصف33   شرك3.

تخص3ص مصاريف   تصف33.

  تفريغ  لمصفين

  تشط3ب من   س ل   تجاري.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

بطنج3  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   2022 و1ن13   17 و1م 

.253913
مستخلص من أجل  إلشهار

مصف   شرك3

309 P

 STE IMMOBILIER

 DU CENTRE DE

 THALASSOTHERAPIE

OUED ALIANE
SARL AU

5, Rue Al Farabi

RC N° 68741

تصف33 لإغالق   شرك3
بمقت�ضى   قر ر  الستثنائي 

 لشرك3  ملذك1رة أعاله  ملنعقد بتاريخ 

13 مارس 2022 تقرر ماولي :
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إغالق لتصف33   شرك3.

تخص3ص مصاريف   تصف33.

  تفريغ  لمصفين

  تشط3ب من   س ل   تجاري.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

بطنج3  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   2022 و1ن13   15 و1م 

.253829
مستخلص من أجل  إلشهار

مصف   شرك3

310 P

STE CEDRE VERT
SARL AU

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

بتمارة تقرر تأسيس   2022 ماي   25  

بشريك  محدلدة  ملسؤل 33  شرك3 

لح3د باوخصائص   تا 33 :

  تسم33  الجتماع33 : س3درفير.

نصر  إقام3   :  ملقر  الجتماعي 

 ملستقبل زنق3 طارق  بن زياد عمارة 

ب تمارة.

أشغال  ألنشط3   :   هدف 

  فالح33 ل  زر ع33.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

إحد ثها   فعلي.

من  تبتدئ   :   سن3  الجتماع33 

ديسمبر من   11 فاتح وناور لتنتهي في 

كل سن3.

في  حدد   :   رأسمال  الجتماعي 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حص3 بق3م3 100 درهم.

من  مسيرة  :   شرك3    تس3ير 

طرف   س3د رض1 ن   سد دس  ملدة 

غير محدلدة.

 : با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.116621

باملحكم3  إود ع   طلب  تم 

و1ن13   10 بتاريخ  بتمارة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 8177.

311 P

مكتب  ملحاسب3 إيهاب  ستشارة ش.ح.م.م.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : شارع  وحسن   ثاني، عمارة 
  بنك  ملغربي  لتجارة  وخارج33، مكتب رقم 9 

  ناض1ر

س.ت : 5315

EL AAZAOUI CASH
SAR AU

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة بشريك لح3د

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تأسيس شرك3  تم   2022 و1ن13   15
باملميز ت  محدلدة  مسؤل 33  ح ت 

  تا 33 :
.EL AAZAOUI CASH : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 
مسؤل 33 محدلدة بشريك لح3د.

 مل1ض1ع : هدف   شرك3 : تح1يل 
 ألم1 ل، لس3ط تجاري.

: شارع   د خل3 رقم  مقر   شرك3 
92، ز و1،   ناض1ر.

درهم   10.000  : رأسمال   شرك3 
مقسم3 إلى 1000 حص3 من فئ3 10 
در هم  لحص3   1 حدة كلها محررة 

لممل1ك3  لس3د   عز لي سف3ان.
  تس3ير : تم تع3ين   س3د   عز لي 
غير  ملدة  مسيرة  لشرك3  سف3ان 

محددة.
من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي  لشرك3.
فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 
كل  من  ديسمبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.
في   س ل  مق3دة    شرك3 
  تجاري با ناض1ر تحت رقم 23127.
312 P

مكتب  ملحاسب3  إيهاب  ستشارة  ش.ح.م.م
رأسمال   شرك3: 100.000 درهم

مقرها  إلجتماعي: شارع  وحسن   ثاني، عمارة 
  بنك  ملغربي  لتجارة  وخارج33،

مكتب رقم 9   ناظ1ر
س.ت: 5315

 TOP RENT CAR
SARL A.U

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة بشريك لح3د

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شرك3  تأسيس  تم   07/06/2022
باملميز ت  محدلدة  مسؤل 33  ح ت 

  تا 33:
.TOP RENT CAR : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 
مسؤل 33 محدلدة بشريك لح3د ؛

 مل1ض1ع : هدف   شرك3 :  - كر ء 
  س3ار ت بدلن سائق.

مقر   شرك3 : حي ريك1الريس زنق3 
210،   ناظ1ر. 

 100.000  : رأسمال   شرك3 
حص3   10.000 إلى  مقسم3  درهم، 
درهم  لحص3   1 حدة   10 من فئ3 
كلها محررة ل ممل1ك3  لس3د   تاليل 

جم3ل3.
  تس3ير: تم تع3ين   س3د   تاليل 
غير  ملدة  مسيرة  لشرك3  واسين 

محددة.
من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي  لشرك3. 
فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 
ديسمبر من كل   11 وناور ل تنتهي في 

سن3.
في   س ل  مق3دة    شرك3 
  تجاري با ناظ1ر تحت رقم 23111..
313 P

 SOCIETE ADOUMI شركة
NEGOCE
S.A.R.L AU

 محضر  و مع   عام  الستثنائي 
بتاريخ  2022/11/23

تبعا  ل مع   عام  الستثنائي 
 شركADOUMI NEGOCE» 3» ح ت 
لح3د  بشريك  محدلدة  مسؤل 33 
أفرزت   23/11/2022 بتاريخ  بفاس 

  قر ر ت   تا 33 :
من   س ل    تشط3ب   نهائي 
 ADOUMI   تجاري  شرك3 

 NEGOCE
 إلغالق   نهائي  عمل3ات   تصف33 

ل   تشط3ب  لشرك3.
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
بفاس  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
بتاريخ   2762/022 رقم  تحت 

. 2022/06/28
مدور   شرك3

  س3دة سعد زهرة

314 P

SUPER APPART
ش.ح.م.م

ح ت   رأسمال 1.310.000 درهم
شارع  ز لي3   : مقرها  الجتماعي 
  عرعار شارع   زيت1ن عمارة أ شق3 

رقم 3 حي   رياض   رباط
عادي  حسب  و مع   عام   غير 
 ملنعقد بتاريخ 15 أبريل 2022، لبعد 
قد  سماع   شركاء  قر ر   تصف33 
صادق1  على  وحساب  ملصفى لقد 
أعط1  قر ر إخالء  ملصفي من جم3ع 
  ت1ك3الت  مل1جه3 إ 3ه لقررل  ت1زيع 
تم  لبها    نت3ج3   نهائ33  لتصف33 

إغالق جم3ع عمل3ات   تصف33.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.125755
315 P

إنتمان33 فد د ش.ح.م.م

5  ملركز   تجاري  بن سينا أكد ل   رباط

  هاتف05-17-77-59-72 

  فاكس -05 17-77-59-81 

  MEBALOGE SARL 
  رفع من رأسمال   شرك3

تعدول   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3
مـحـضــر  و ــمـــــع   عــــــام  حســب 
بـتـاريـــــــخ   الستثنائي   ـمـنـعـقـــــــد 

21/06/2022، قــــــرر شركاء
 ،«MEBALOGE SARL» شرك3 
درهم ل  تي   10.000 ح ت   رأسمال 
زنق3  حد شق3   1  : و1جد مقرها ب 

رقم 1  كد ل   رباط، ما ولي :
من  رأسمال   شرك3  في    زيادة 
طرف   شركاء بمقت�ضى  ملادة 86 من 
5-96  ملنظم  لشركات ح ت    قان1ن 
 ملسؤل 33  ملحدلدة لح ك الستهالك 
رأسمال   شرك3 عن طريق خسائر 
دمج  تم  لبهذ     سن1 ت  ملنصرم3 
  دو1ن   سائل3  ملستحق3 في ح1زة 

  شركاء.
قد  رأسمال   شرك3  فان  لبهذ    
لح ك  درهم   79.200 بمقد ر  رفع 
 89.200 10.000 درهم إلى   يرفع من 
حص3  جتماع33   792 بخلق  درهم 
درهم  ل1 حدة   100 بق3م3  جدودة 
على   نح1  على   شركاء  لست1زع 

  تالي :
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  625  :   س3د   ش1 ف عبد  ال ه 
حص3  جتماع33.

 267   س3دة   ش1 ف   عربي 
حص3  جتماع33.

حص3   892  : مجم1عه  ما  أل 
 جتماع33.

تعدول   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 
في  ملادة  عل3ه  منص1ص  ه1  كما 

5-96 من   قان1ن.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ  با رباط    تجاري3 

29/06/2022 تحت رقم 126000.  
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إنتمان33 فد د ش.ح.م.م
5  ملركز   تجاري  بن سينا أگد ل   رباط

  هاتف05-17-77-59-72
  فاكس -05 17-77-59-81 

NOBLELOGE SARL شركة  
  رفع من رأسمال   شرك3

تعدول   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3
مـحـضــر  و ــمـــــع   عــــــام  حســب 
بـتـاريـــــــخ   الستثنائي   ـمـنـعـقـــــــد 

09/06/2022 قــــــرر شركاء
 ،NOBLELOGE SARL شرك3 
ح ت   رأسمال 300.000  درهم ل  تي 
و1جد مقرها ب : ما ولي:  لست1دو1 1، 

شارع  حد  كد ل   رباط.
رأسمال   شرك3  في    زيادة 
بمقت�ضى  ملادة 86 من   قان1ن 96-5 
ح ت  ملسؤل 33   ملنظم  لشركات 
رأسمال  الستهالك  لح ك   ملحدلدة 
  شرك3 عن طريق خسائر   سن1 ت 
دمج   دو1ن  تم  لبهذ    ملنصرم3 
  سائل3  ملستحق3 في ح1زة   شركاء.

قد  رأسمال   شرك3  فان  لبهذ  
درهم   1.200.000 بمقد ر  رفع 
درهم إلى   300.000 لح ك  يرفع من 
 12.000 بخلق  درهم.   1.600.000
 100 حص3  جتماع33 جدودة بق3م3 
درهم  ل1 حدة لست1زع على   شركاء 

على   نح1   تالي :
جمال   محمد    س3د  وحاجي 

5160 حص3  جتماع33.
  : جالل  محمد    س3د  وحاجي 

5120 حص3  جتماع33.

5120 حص3   :   س3د كريم سعد 
 جتماع33.

حص3   16.000 مجم1عه  ما  أل 
 جتماع33.

تعدول   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 
في  ملادة  عل3ه  منص1ص  ه1  كما 

5-96 من   قان1ن.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ  با رباط    تجاري3 

29/06/2022 تحت رقم 126001. 
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إنتمان33 فد د ش.ح.م.م

5  ملركز   تجاري  بن سينا أگد ل   رباط

  هاتف05-17-77-59-72 

  فاكس -05 17-77-59-81 

  PROJAS SARL
  رفع من رأسمال   شرك3

تعدول   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3
مـحـضــر  و ــمـــــع   عــــــام  حســب 
بـتـاريـــــــخ   الستثنائي   ـمـنـعـقـــــــد 
شرك3  شركاء  قــــــرر   11/06/2022
ح ت   رأسمال   ،PROJAS SARL
مقرها  و1جد  ل  تي  درهم   600.000
ب : ما ولي : 17 زنق3 جبل تز ك3 شق3 

رقم 13  كد ل   رباط.
من  رأسمال   شرك3  في    زيادة 
طرف   شركاء بمقت�ضى  ملادة 86 من 
5-96  ملنظم  لشركات ح ت    قان1ن 
 ملسؤل 33  ملحدلدة لح ك الستهالك 
رأسمال   شرك3 عن طريق خسائر 
  سن1 ت  ملنصرم3 لبا تالي تم دمج 
  دو1ن   سائل3  ملستحق3 في ح1زة 

  شركاء.
لبهذ  فان رأسمال   شرك3 قد رفع 
درهم لح ك  يرفع   500.000 بمقد ر 
 1.100.000 درهم إلى   600.000 من 
5.000 حص3  جتماع33  درهم بخلق 
درهم  ل1 حدة   100 بق3م3  جدودة 
على   نح1  على   شركاء  لست1زع 

  تالي ;
 : جمال  محمد    س3د  وحاجي 

5720 حص3  جتماع33.
 : عبد   سالم    س3د  وحاجي 

2630 حص3  جتماع33.

 . علي..  محمد    س3د  وحاجي 

2630 حص3  جتماع33.

حص3   11.000  : ما مجم1عه  أل 

 جتماع33.

تعدول   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 

في  ملادة  عل3ه  منص1ص  ه1  كما 

5-96 من   قان1ن.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ  با رباط    تجاري3 

29/06/2022 تحت رقم 126001.             
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WEST-LINE
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

برأسمال 1500.000 درهم قابل3 

 لتح1يل

 ملقر   رئي�ضي :  ملنطق3  وحرة 

 لتصدور بطنج3 بقع3 رقم 69

  س ل   تجاري رقم 13035

ب3ع  وحصص  الجتماع33
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

قرر   2022 ماي   11 بتاريخ   ملنعقد 

 و مع   عام  الستثنائي  شرك3 

WEST LINE SARL ماولي :

 إلحاط3 علما بتح1يل  وحصص 

 COMEDI  ململ1ك3  لشرك3 

 COSMETIQUE MEDICALE

5000 حص3  صاوح   س3د  لعددها 

  صدر تي محمد عزدون.

 إلحاط3 علما بتح1يل  وحصص 

لعددها   .B.C.I  ململ1ك3  لشرك3 

حص3  صاوح   سدي   10.000

  صدر تي محمد عزدون.

7 من   نظام  ل   6 تعدول  ملادتين 

 ألسا�ضي.

تعدول   نظام  ألسا�ضي  لشرك3 

ل عتماد نظام أسا�ضي جدود  لشرك3 

.WEST-LINE SARL

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   15 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253801.

319 P

WEST-LINE
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

برأسمال 1500.000 درهم قابل3 

 لتح1يل

 ملقر   رئي�ضي :  ملنطق3  وحرة 

 لتصدور بطنج3 بقع3 رقم 69

  س ل   تجاري رقم 13035

ب3ع  وحصص  الجتماع33
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

قرر   2022 ماي   10 بتاريخ   ملنعقد 

 و مع   عام  الستثنائي  شرك3 

WEST LINE SARL ماولي :

 إلحاط3 علما بتح1يل  وحصص 

محمد   ململ1ك3  لس3د   صدر تي 

5000 حص3  صاوح  عزدون لعددها 

  س3د   صدر تي محمد كمال.

 إلحاط3 علما بتح1يل  وحصص 

محمد   ململ1ك3  لس3د   صدر تي 

5000 حص3  صاوح  عزدون لعددها 

  س3دة   صدر تي ماها.

 إلحاط3 علما بتح1يل  وحصص 

محمد   ململ1ك3  لس3د   صدر تي 

5000 حص3  صاوح  عزدون لعددها 

  س3دة   صدر تي   هام.

من   7 ل   6 ل   1 تعدول   بندون 

  نظام  ألسا�ضي.

تعدول   نظام  ألسا�ضي  لشرك3 

ل عتماد نظام أسا�ضي جدود  لشرك3 

.WEST-LINE SARL

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   15 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253799.

320 P

AGRONAVI
تأسيس ش.ح.م.م.

حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 ،2022 و1ن13   2 في  با صخير ت 

ل  تحرير   ق1 نين  ألساس33  تم 

ش.ح.م.م. مميز تها كا تالي :

  تسمAGRONAVI : 33 ش.ح.م.م.

  هدف :  لشرك3  ألهد ف   تا 33 :
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زر ع3  زر ع3  ألش ار،    فالح3، 

 وحب1ب،  معاو 3،  ستغالل لتثمين 

جم3ع  ألر �ضي   زر ع33 ل  بساتين ؛

د خل  جم3ع  ملنتجات  زر ع3 

  ب13ت   بالست3ك33 باستخد م   ري 

با تنق3ط.

ترب33  مل1 �ضي،   دل جن،   نحل، 

 ألر نب لتسمين   بقر،   غنم ل ملاعز.

جماع3  :   صخير ت،   ملقر 

ص.ب  غانم،  ألالد  دل ر    صباح، 

.3321

درهم   6.000.000  : رأس  ملال 

60.000 حص3 من فئ3  مقسم3 على 

ربعها،  مسدد  درهم  ل1 حدة   100

م1ع3 بين   شركاء كا تالي :

 : ض3اء   برن1�ضي  محمد    س3د 

10.000 حص3.

 10.000  : محمد  نجار    س3د 

حص3.

تسير   شرك3 ملدة غير   :   تس3ير 

محمد  طرف   س3د  من  محدلدة 

ض3اء   برن1�ضي.

فتح  في  تبتدء   :   سن3  وحساب33 

وناور لتنتهي في 11 ديسمبر.

و1م  من  تبتدئ  سن3   99  :  ملدة 

تق33د   شرط3 با س ل   تجاري.

خصم   دخيرة  بعد   :  ألرباح 

تبعا  قر ر  و1زع   باقي    قان1ن33 

إنصافا حسب حصص كل    شركاء 

ل حد منهم.

باملحكم3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  بتمارة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 8321.

تق33د  تم   :   س ل   تجاري 

مصلح3   س ل    شرك3  دى 

بتمارة  باملحكم3  البتد ئ33    تجاري 

و1ن13   28 بتاريخ   116679 تحت رقم 

.2022
من أجل  الستخالص ل  ب3ان

321 P

AMRAOUI NET
ش.م.م.

رأس مال   شرك3 : 100.000 درهم
شق3 3ـ عمارة 58 شارع عالل بن 

عبد هللا حي   نهض3 2، تمارة
 2 بمقت�ضى عقد عرفي حرر و1م 
و1ن13 2022 بتمارة تم تأسيس شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة باوخصائص 

  تا 33 :
.AMRAOUI NET : 33تسم  

:  ألشغال  ملختلف3    هدف 
لص3ان3  وحد ئق،  ل  بناء،   بستن3 

  تجارة  وحرة.
 100.000  : مال   شرك3  رأس 
حص3 من   1000 إلى  درهم مقسم3 
درهم  لحص3   1 حدة   100 فئ3 

مقسم3 كاآلتي :
  س3د : غبال فؤ د : 500 حص3.

  س3د : غبال رش3د : 500 حص3.
 ،25 :   عمارة   ملقر  الجتماعي 
 ،1 جنان  ملنص1ر   ،20   شق3 

تامسنا، تمارة.
  تس3ير : غبال فؤ د.

 ملدة : مدة   شرك3 99 سن3.
با س ل   تجاري  تم   تس 3ل 
و1ن13   28 بتمارة  باملحكم3   تجاري3 

2022 تحت رقم 116687.
بمثاب3 مقتطف لب3ان

322 P

 ألستاح وحسن ألسع3د

م1ثق

شركة مقهى اكما
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رأسما ها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : بمر كش، 

 PM2 3إقام D385 3 متجر رقم
gh10m008

ألال : تف1يت  وحصص  الجتماع33
تلقاه  م1ثق،  عقد  بمقت�ضى 
م1ثق  وحسن  لسع3د   ألستاح 
بمر كش بتاريخ 11 ماي 2022، س ل 
بمر كش بتاريخ 12 ماي 2022 س ل 
1107-0013210- رقم   ملد خ3ل 

.2022

حدزين  مريم  قامت   س3دة 
جم3ع  بتف1يت  باس1  غبا،  ل  س3د 
تقدر  ل  تي  حصصها  الجتماع33، 
رأس  تك1ن  ل  تي  حص3   1000 ب 
شرك3 ح ت  مال شرك3 مقهى  كما، 
رأسما ها   ملسؤل 33  ملحدلدة، 
مقرها  الجتماعي  درهم   100.000
إقام3   D385 رقم  متجر  بمر كش، 

.PM2 gh 10m00803
 1000 فإن  لتبعا  هذ    تف1يت 
أصبحت  حص3  ملك1ن3  لرأسمال 
عبد   ـله  ملك   س3د  في  جم3عها 

 غ1س ل  س3د محمد  غ1س.
نت3ج3  هذ    تف1يت، فإن   س3دة 
باس1  غبا  ل  س3د  حدزين  مريم 
ش.م.م.  مقهى  كما  شرك3  مسير ن 
حدزين  مريم   ستقا ت   س3دة 
كمسيرة  هذه   شرك3  مهامها  من 
من  باس1  غبا  ل ستقا 3   س3د 

مهامه كشريك با شرك3.
تف1يت  بعد  قر ر   شريك   : ثان3ا 

 وحصص  الجتماع33.
بمقت�ضى محضر  ألستاح وحسن 
 11 بتاريخ  بمر كش،  م1ثق   لسع3د 
بتاريخ  بمر كش  س ل   ،2022 ماي 
س ل  ملد خ3ل   2022 ماي   17
أمر   11071-0013158-2022 رقم 
ت1ص3ل   29219/2022 باستخالص 
20221018911039،   شريكان قرر 

ماولي :
 ملصادق3 على   تف1يت   ذي قام 
به   س3د باس1  غبا ل  س3دة مريم 
عبد   ـله  حدزين،  فائدة   س3د 
 غ1س ل  س3د محمد  غ1س، و م3ع 
 1000 أي   وحصص  الجتماع33 
حص3 ل ملك1ن3  رأسمال شرك3 مقهى 

 كما ش.م.م.
مريم  تلقي  ستقا 3   س3دة 
كمسيرة  هذه  مهامها  من  حدزين، 
  شرك3 ل  س3د باس1  غبا من مهامه 
لال  نهائ33  بصف3  با شرك3  كشريك 

رجع3 فيها.
هللا  غ1س  عبد  تع3ين   س3د 
رقم   1 ص1ك1ما  بمر كش    ساكن 
1136  وحامل  بطاق3   تعريف 
ل  س3د   E102711 رقم    1طن33 

بمر كش  محمد  غ1س،   ساكن 
1136،  وحامل  رقم   1 ص1ك1ما 
رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 
في منصبهما  ملسير ملدة   EE181857

غير محدلدة.
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
  ضبط باملحكم3   تجاري3 بمر كش 
رقم  تحت   2022 ماي   25 بتاريخ 

.5612
323 P

STE YOUROU LIFTS
SARL AU

تك1ين شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 
ح ت   شريك   1ح3د

رقم   س ل   تجاري 152105
با رباط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
لضع  تم   2021 مارس   29 بتاريخ 
  ق1 نين  ألساس33  شرك3 محدلدة 
 ملسؤل 33 ح ت   شريك   1ح3د ح ت 

 ملمسز ت   تا 33 :
  هدف : تقدوم خدمات  ملعل1مات 

  تجاري3 )مقالل)
تاجر قطع   غ3ار ل الكسس1 ر ت.

مست1رد تاجر وب3ع باو مل3.
 ملقر : عمارة رقم 10 شق3 رقم 8 
م1الي  حمد   1ك3لي حسان   رباط.

بما  رأس  ملال  حدد   : رأس  ملال 
قدره 25.000 درهم.

غير  ملدة  تد ر   شرك3   :   تس3ير 
محدلدة من  طرف : و1نس رل �ضي.

بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت   2021 ماي   19 بتاريخ 

.113731
324 P

 ئتمان33 علي  و امعي

محاسب معتمد

69، زنق3 تانس3فت شق3 رقم 1 أكد ل   رباط

تعدوالت
AC2I CONSEIL شركة

 ملقر  الجتماعي : رقم 23،   شق3 
8 زنق3 صدوق حسين حي  ملح3ط 

  رباط
غير  محضر   قر ر ت  بمقت�ضى 
  عادو3 بتاريخ 5 ماي 2022  لشريك 
 AC2I CONSEIL شرك3  في    1ح3د 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة شرك3 
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 10.000 رأسما ها  لح3د  بشريك 
با س ل   تجاري  درهم،  ملس ل3 
 122121 رقم  تحت  ملدون3   رباط 
مقرها رقم 23   شق3 8 زنق3 صدوق 
تقرر  حي  ملح3ط   رباط،  حسين، 

ماولي :
و م3ع  ل  نهائي    ت1قف  ملسبق 
 ألنشط3  ملز ل 3 من طرف   شرك3 

 عتبار  من 5 ماي 2022
تفك3ك  صالح3ات  جم3ع  تعطى 
أحمد  مل3ل1دي    شرك3  لس3د 
 وحامل  لبطاق3   1طن33  لتعريف 

.I121076 رقم
تحدود مقر   تصف33 ب : رقم 23 
حي  حسين،  صدوق  زنق3   8   شق3 

 ملح3ط   رباط.
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
تحت   2022 و1ن13   28 و1م  با رباط 

رقم 125900.
325 P

 ئتمان33 أسفار ك1نساي
شق3 رقم 3 جنان   نهض3 1   رباط

  هاتف   نقال:17 31 73 0662   هاتف 
60/97/72/0517

ZENY
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت شريك ل حد
تأسيس  تم  بمقت�ضى عقد عرفي 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

شريك ل حد :
 ZENY SARL   :   لقب  الجتماعي 

.AU
  شركاء :  

ب.ل.ط  زنخ1ر  واسمين     س3دة 
A731305 1000 سهم.          

 ملسيرة  :   س3دة واسمين زنخ1ر.
رأس  ملال :   100.000 درهم )مئ3 

أ ف درهم).
  نشاط :

 - تصم3م لخ3اط3  ملالبس.
 -  وخ3اط3.

10¸  شق3  رقم  عمارة   :   عن1 ن 
م1الي  حمد   1ك3لي¸  زنق3   ،8 رقم 

حسان   رباط.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3   رباط و1م 21 و1ن13 2022 
تحت رقم 125791،   س ل   تجاري 

رقم 161221.
 لب3ــــــــــــان

326 P

SOCOGESTION

 ETUDES - COMPTABILITE - FISCALITE -

CONSEILS
س1ك1جست13ن

مكتب   در سات ل وحسابات ل الستشارة
1 زنق3 أفغانستان رقم 3 حي  ملح3ط   رباط

سباعي لوكسوري
 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  با رباط   2022 و1ن13 
شرك3 سباعي  1كس1ري شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة  لشريك   1ح3د 

لخصائصها كا تالي :
 سم   شرك3 : سباعي  1كس1ري.

مضم1ن   شرك3 : كر ء   س3ار ت 
بدلن سائق.

 2 قب1ل بف3ال رقم   : مقر   شرك3 
زنق3 عناب33 حي   رياض   رباط.

رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 
مقسم3 إلى 1000 حص3 بق3م3 100 
بح1زة  كلها  درهم  لحص3   1 حدة 

  س3د أمين كريم.
تم تع3ين   س3د   : تس3ير   شرك3 

أمين كريم كمسير لح3د  لشرك3.
 %5 بعد خصم   : أرباح   شرك3 
تصرف  في  و1دع   باقي  من  ألرباح 

  شريك.
تم   تس 3ل   :   س ل   تجاري 
بتاريخ   161111   تجاري تحت رقم 
باملحكم3   تجاري3   2022 و1ن13   29

با رباط.
 لب3ان ل الستشارة

327 P

MOHIB ALU
تك1ين شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
و1م بتمارة  عرفي   تبعا  عقد 
 9 و1ن13 2022 تم إنشاء شرك3 ح ت 
ح ت  ملميز ت  محدلدة  مسؤل 33 

  تا 33 :

أخذت  سم  :   شرك3   السم 

.MOHIB ALU

كل  نجارة  ألملن13م   :  ألهد ف 

 ألعمال  وخاص3 با بناء.

كل   عمل3ات   تجاري3،  ملا 33 

ل  عقاري3 ل  صناع33  ملرتبط3 مباشرة 

أل غير مباشرة بأهد ف   شرك3.

 1 رقم  محل   :  ملقر  الجتماعي 

تجزئ3   1فاق رقم 2112 تمارة.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تس 3ل با س ل   تجاري.
 100.000 في  حدد   : رأس  ملال 

حص3   1000 إلى  مقسم  درهم 

 جتماع33 كلها محررة نقد  من طرف 

  شركاء :

 90.000 هشام  ملح3ب    س3د 

درهم.

 10.000 حمزة  ملح3ب    س3د 

درهم.

  سن3  الجتماع33 :   سن3  الجتماع33 

تبتدئ من فاتح وناور إلى غاو3 11 ديسمبر 

من كل سن3.

  تس3ير :   شرك3 مسيرة من طرف 

  س3د هشام  ملح3ب.

 ألرباح : بعد خصم %5  الحت3اط 

  قان1ني،   باقي و1زع أل وؤجل حسب 

قر ر ت  و مع33   عام3   عادو3.

تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 

  قان1ني  دى  ملحكم3  البتد ئ33 

بتمارة تحت رقم 8329 و1م 28 و1ن13 

.2022
عن   نسخ3 ل  نص

328 P

EQUIPEMENT MANZIL
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

عقد  و مع   عام  لشرك3  بعد 

تحرير  تم   2022 ماي   16 بتاريخ 

لتصف33  لشرك3  حل  ح1ل  محضر 

مسؤل 33 محدلدة ح ت  وخصائص 

  تا 33 :

 EQUIPEMENT  :  السم 

.MANZIL SARL AU

 مل1ض1ع : تصف33   شرك3  عدم 

لج1د رل ج تجاري.

 ملسؤلل عن حل   شرك3 :   س3د 

عر قي محمد ناصر.

باملحكم3   :  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 بنسل3مان رقم 119 بتاريخ 

15 و1ن13 2022.

329 P

BH PUBLIC WORKS
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

لح ت شريك لح3د

وقدر رأسما ها بـ 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 35 شارع 

فرنسا شق3 رقم 8 أكد ل   رباط

 3 في  بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ 

أبريل   27 في  لمس ل   2022 مارس 

تحمل  شرك3  تأسيس  تم   2022

 وخصائص   تا 33 :

 BH PUBLIC WORKS : 33تسم  

.SARL AU

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

مسؤل 33 محدلدة ح ت شريك لح3د.

  هدف  الجتماعي : 

في  ألشغال  ملختلف3  مقالل 

 أل   بناء.

مل3اه  أعمال   ص3ان3  في  مقالل 

  شرب ل  صرف   صحي.

مقالل في أشغال مختلف3 متعلق3 

با طرق ل  شبكات.

درهم   100.000  : رأس  ملال 

 100 حص3 بق3م3   1000 مقسم إلى 

درهم  لحص3.

من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

وناور  فاتح  من   :   سن3  ملا 33 

ديسمبر من كل سن3 ما عد    11 إلى 

  سن3  ألللى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

  شرك3 إلى 11 ديسمبر.

شارع   35 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

فرنسا شق3 رقم 8 أكد ل   رباط.
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وحسن  :   س3د    تس3ير 
  ب1رخي�ضي ملدة غير محدلدة.

ت1زيع  ألرباح : من  ألرباح   صاف33 
تؤخذ %5  تك1ين  الحت3اط   قان1ني 

ل  باقي و1زع بين   شركاء.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با رباط بتاريخ 9 ماي 2022 
)  س ل   تجاري   12333 تحت رقم 

رقم 160037).
330 P

 LE RIVAGE IMMOBILIER
 -SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة.  
وقدر رأسما ها ب :  
5.000.000 درهم   

 ملقر  الجتماعي : شق3 رقم 1، إقام3 
ريفاج   طريق   ساحل33 – تمارة 

  شاطئ
محضر  و مع  تعدول  على  بناء 
بتاريخ    عام  الستثنائي  ملنعقد 
بتاريخ ل  ملس ل   2021 أبريل   20 
شرك3 شركاء  قرر   2021 ماي   17 

  LE RIVAGE IMMOBILIER SARL  .
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ما ولي:
 بعد لفاة  ملرح1م   س3د بنعالل
ن1فمبر   12 بتاريخ  ف1زي  محمد 
 LE شرك3  من  2020،  ملستف3دلن 
 RIVAGE IMMOBILIER S.A.R.L
من  مك1ن3   5.000.000 ما ها  رأس 
درهم،   100 من  حص3   50.000
 ،1 لمقرها  إلجتماعي ه1: شق3 رقم 
إقام3 ريفاج طريق   ساحل33 – تمارة 
تحت   س ل   تجاري    شاطئ. 
عقد  تم   ،52277 رقم  با رباط 
2 شارع عقب3   :  جتماع  ستثنائي ب 

أكد ل –   رباط.
عقد  إلرث  بم1جب    غائب1ن 

  صادر بتاريخ 10 ن1فمبر 2020 :
 %16,67 م1 ين   بات1ل    س3دة 
حص3     317  : أم  ملرح1م   ،(1/6(

متغ3ب3.
  س3دة مزلز  3لى%4,17 )1/23)، 

زلج3  ملرح1م : 105 حص3 متغ3ب3.

   س3د بنعالل س3ف   دون %15,74،

2015  بن  و1ن13   16 بتاريخ   ملزد د 

 ملرح1م    : 193 حص3    متغ3ب. 

  س3د بنعالل بدر   دون %15,74 

2015  بن  و1ن13   16 بتاريخ   ملزد د 

 ملرح1م : 193 حص3 متغ3ب. 

 ،%7,87 مالك  بنعالل   آلنس3 

 2012 أغسطس   02 بتاريخ   ملزد دة 

 بن3  ملرح1م : 197 حص3  متغ3ب3.

عقد  إلرث  بم1جب   وحاضرلن 

  صادر بتاريخ 10 ن1فمبر 2020 :

   س3دة   عسري خذوج3 %4,17

 12.603  : زلج3  ملرح1م   ،(1/23(
)  س3دة   عسري  ممثل3  حص3 

12.500 حص3  خذوج3 تملك سابقا 

 جتماع33 ممتلك3 قبل لفاة  ملرح1م 

  س3د بنعالل محمد ف1زي).

 3,17  %   س3دة   عل13ي  3لى 

103 حص3   : زلج3  ملرح1م   (1/23(

واسر  محمد  بنعالل  ممثل3   س3د 

مارس   17 بتاريخ  15,74%  ملزد د 

17.891 حص3    : 1977  بن  ملرح1م 

)  س3د بنعالل محمد واسر  حاضر 

حص3   17.500 ل  سابقا   ملا ك 

 جتماع33 ممتلك3 قبل لفاة  ملرح1م 

بنعالل محمد ف1زي).

 ,15,73 هشام%  بنعالل    س3د 

1983  بن  ماي   18 بتاريخ   ملزد د 

حاضر  حص3   17.892  :  ملرح1م 

)  س3د بنعالل هشام  ملا ك سابقا 

17.500 حص3  جتماع33 ممتلك3  ل 

محمد  بنعالل  لفاة  ملرح1م  قبل 

ف1زي).

:  با تالي مجم1ع  وحصص أصبح 

 : حص3  جتماع33  أ ف  خمس1ن 

50.000 حص3.

مكتب  و مع   عام وترأسه حا 3ا 

  س3د   رئيس :   س3د بنعالل هشام. 

سكرتير  و مع   عام  تع3ين  تم 

  س3د : بنعالل محمد واسر. 

كما وحضر كل من   س3د بنعالل 

هشام ل   س3دة سناء  د ري,  ملسير ن 

 LE RIVAGE IMMOBILIER  شرك3 

.SARL

  قر ر  أللل : 
ب1فاة  علما  أحاط  و مع   عام 
  س3د بنعالل محمد ف1زي ، شريك 

  شرك3.
  1فاة بتاريخ 12 ن1فمبر 2020.

وحيي حكرى  ملت1فى   و مع   عام  
على  وخدمات   تي قدمها  لشرك3.

 198 على سند  إلرث رقم  ل بناء 
صفح3 163 من كتاب   شركات رقم 
تع1د   .2020 ن1فمبر   10 بتاريخ   23
لخمسمائ3  أ فين  إلى  ملك33  ملت1فى 
إلى  لبا نسب   تا 33  باوحق  سهم 

  1رث3   تا ين :
ل  نسب   س3دة   السم 
 16.67% م1 ين   بات1ل،   نسب3 
عدد  وحصص  أم  ملرح1م    قر ب3 

316,6666666666670
 السم ل  نسب   س3دة   عسري 
%4.17   قر ب3  خذوج3،   نسب3 
عدد  وحصص  أرمل3  ملرح1م 

.103.1666666666670
ل  نسب   س3دة   عل13ي   السم 
%4,17   قر ب3   3لى،   نسب3 
عدد  وحصص  أرمل3  ملرح1م 

.103.1666666666670
مزلز  ل  نسب   س3دة   السم 
%4,17   قر ب3أرمل3   3لى،   نسب3 
عدد  وحصص   ملرح1م 

103.1666666666670
محمد  بنعالل    س3د 
15.73   قر ب3  واسر:   نسب3 
عدد  وحصص   بن  ملرح1م 

191,5185185185190
بنعالل  ل  نسب   س3د   السم 
%15.74   قر ب3  هشام،   نسب3 
عدد  وحصص   بن  ملرح1م 

191,5185185185190
بنعالل  ل  نسب   س3د   السم 
 15.74% س3ف   دون،   نسب3 
  قر ب3  بن  ملرح1م عدد  وحصص 

191,5185185185190
بنعالل  ل  نسب   س3د   السم 
 15.74% بدر   دون،   نسب3 
  قر ب3  بن  ملرح1م عدد  وحصص 

191,5185185185190
بنعالل  ل  نسب  آلنس3   السم 
%7.87   قر ب3  مالك،   نسب3 
عدد  وحصص   بن3  ملرح1م 

196.7592592592590

قابل3  غير  تك1ن  وحص3  أن 

 لتجزئ3 ،

و1 فق   1رث3 على تح1يل  ألسهم 

با نسب   تا 33 :

م1 ين  ل  نسب   س3دة   السم 

 317   بات1ل، عدد  وحصص   نهائي 

عدد   ،  0 عدد  وحصص  ململ1ك3 

317  وحصص   وحصص  مل1رلث3 

 +0,3333333333334  ملنق1 3 

عدد  وحصص  ألللي  

.316,6666666666670

ل  نسب   س3د   السم 

عدد  وحصص  خدوج3،    عسري 

عدد  وحصص   12.603   نهائي 

عدد  وحصص   ،12.500  ململ1ك3 

103  وحصص   مل1رلث3 

 -0.1666666666690  ملنق1 3 

عدد  وحصص  ألللي 

.103.1666666666670

ل  نسب   س3دة   عل13ي   السم 

 103 عدد  وحصص   نهائي   3لى، 

عدد   ،0 عدد  وحصص  ململ1ك3 

103  وحصص   وحصص  مل1رلث3 

 -0.1666666666667  ملنق1 3 

عدد  وحصص  ألللي 

.103.1666666666670

مزلز  ل  نسب   س3دة   السم 

عدد  وحصص   نهائي،   3لى، 

عدد   ،0 عدد  وحصص  ململ1ك3 

105  وحصص   وحصص  مل1رلث3 

 +0.8333333333333  ملنق1 3 

عدد  وحصص  ألللي 

.103.1666666666670

ل  نسب   س3د   السم 

عدد  واسر،  محمد  بنعالل 

عدد   17.891  وحصص   نهائي 

عدد   ،17.500  وحصص  ململ1ك3 

191  وحصص   وحصص  مل1رلث3 

 -0.5185185185182  ملنق1 3 

عدد  وحصص  ألللي   

.191.518518518519
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ل  نسب   س3د   السم 

عدد  وحصص  هشام،  بنعالل 

عدد  وحصص   17.892   نهائي 

عدد  وحصص   ،17.500  ململ1ك3 

192  وحصص   مل1رلث3 

 -1.5185185185182  ملنق1 3 

عدد  وحصص  ألللي   

191,5185185185190

بنعالل  ل  نسب   س3د   السم 

س3ف   دون، عدد  وحصص   نهائي 

193 عدد  وحصص  ململ1ك3 0 ، عدد 

193  وحصص   وحصص  مل1رلث3 

 +0.4814814814815  ملنق1 3 

عدد  وحصص  ألللي   

191,5185185185190

 السم ل  نسب   س3د بنعالل بدر 

 193 عدد  وحصص   نهائي    دون، 

عدد   ،0 عدد  وحصص  ململ1ك3 

193  وحصص   وحصص  مل1رلث3 

 +0.4814814814815  ملنق1 3 

عدد  وحصص  ألللي   

191,5185185185190

بنعالل  ل  نسب  آلنس3   السم 

 197 عدد  وحصص   نهائي  مالك، 

عدد   ،  0 عدد  وحصص  ململ1ك3 

197  وحصص   وحصص  مل1رلث3 

 +0.2407407407407  ملنق1 3 

عدد  وحصص  ألللي   

.196.759259259259

عدد  وحصص   نهائي   :  مل م1ع 

عدد  وحصص  ململ1ك3   50.000

عدد  وحصص  مل1رلث3   ،37.500

.2500

  قر ر   ثاني: 

بتح3ين  قرر مكتب  و مع   عام 

 LE RIVAGE 3نظام  ألسا�ضي  شرك  

لفاة  بعد   .IMMOBILIER SARL

شركاء   شرك3  ملرح1م  من  شريك 

بنعالل محمد ف1زي.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   06 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

 ،125216 رقم  رقم  تحت   2022

) لس ل   تجاري رقم 52277).

331 P

STE A-MOTION
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
بشريك لح3د

تأسيس شرك3 
في عرفي  ملؤرخ  عقد   بمقت�ضى 
شرك3  تأسيس  تم   2022 أبريل   18
بشريك  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

لح3د ل ح ت  وخاص3ات   تا 33 :
:   إلسم  الجتماعي 

.STE  A-MOTION   SARL AU 
  نشاط   تجاري :

 إلنتاج   سمعي   بصري.
 ملتاجرة.

دل ر   97 رقم   :  ملقر  الجتماعي 
 وت  عمر مجاط مكناس.

 ملدة : 99 سن3.
فاتح   من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 

وناور إلى 11 ديسمبر. 
درهم    100.000  :   رأسمال 
1000 حص3 ق3م3 كل  إلى   مقسم3  
 , درهم   لحص3   1 حدة   100 منها 

لزعت على   شكل   تالي :
 1000 رح1  أن1 ر  وت   :   س3د 

حص3.
أن1 ر  :  لس3د  ل  ت1ق3ع    تس3ير 

 وت رح1  ملسير   1ح3د  لشرك3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 
رقم   س ل   تجاري   تحت   2022

.56571
332 P

GALAXYBREAD
SARL

تأسيس شرك3 محدلدة  ملسؤل 33
تس 3له  تم  عرفي  عقد  إثر  على 
تم   2022 و1ن13   13 بتاريخ  با رباط 
محدلدة  ملسؤل 33  شرك3  تأسيس 

باملميز ت   تا 33 :
.GALAXYBREAD : 33تسم  

 ملقر  الجتماعي : تجزئ3 رب3ع3 رقم 
25 طريق  ملهدو3 سال.

لب3ع  مخبزة   :   غرض  الجتماعي 
 وحل1يات.

في  محدد   :   رأسمال  الجتماعي 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

100 درهم  حص3  جتماع33 من فئ3 

 كل ل حدة.

على  تت1زع  رأس  ملال  حصص 

  شكل   تالي :

ل  ت  )ب  زه1ر  مل1ح    س3دة 

A577218) : 500 حص3.

ل  ت  )ب  بناني  نب3ل    س3د 

XA27823) : 500 حص3.

: تم إسناد مهام   تس3ير    تس3ير 

إلى   س3دة زه1ر  مل1ح.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

بسال  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
رقم   س ل   2022 و1ن13   27 بتاريخ 

  تجاري 16165.

333 P

 ستيثاق33 م3م1ز 

مكتب قان1ني  لمحاسب3

  تحك3م   تجاري   دللي ل  1ساط3

  طابق  أللل إقام3 بال رلز  رقم 1   قن3طرة

  هاتف : 05.17.17.65.92

سوتيك سوليسيون
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 59 إقام3 م1الي 

عبد   عزيز شارع م1الي عبد   عزيز 

  قن3طرة

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة

 بمقت�ضى عقد عرفي حرر با قن3طرة

ل ملس ل   2022 و1ن13   20 بتاريخ 

تأسيس  تم   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 

بميز تها   تا 33 :
س1 يس13ن  ت3ك  س1   :   تسم33 

ش.ح.م.م.

 - م1 د  العالم3ات  ب3ع   :   هدف 

 - لترك3ب أدل ت  ملر قب3  ب3ع لشر ء 

خدمات أخرى.

 ملقر  الجتماعي : 59 إقام3 م1الي 

عبد   عزيز شارع م1الي عبد   عزيز 

  قن3طرة.

 ملدة : 99 سن3.

   رأسمال : حدد في مبلغ 100.000

حص3   1.000 إلى  مقسم  درهم 

كلها  درهم  لحص3   100 فئ3  من 

مكتتب3 لمؤد ة بكاملها لم1زع3 على 

 ملساهمين.

:   س3د   تنماري  سام3    تس3ير 

مغربي مزد د بتاريخ 21 سبتمبر 1985 

بس3دي   برن1�ضي   د ر   ب3ضاء ملدة 

غير محدلدة.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر.

  تس 3ل تم باملحكم3  البتد ئ33 

بتاريخ   65767 با قن3طرة تحت رقم 

22 و1ن13 2022.
 إلشارة ل  تنب3ه

334 P

 ستيثاق33 م3م1ز 

مكتب قان1ني  لمحاسب3

  تحك3م   تجاري   دللي ل  1ساط3

  طابق  أللل إقام3 بال رلز  رقم 1   قن3طرة

  هاتف : 05.17.17.65.92

رينتيز ش.ذ.م.م
رأسما ها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  ملركز   تجاري 2 

  3انس درنا متجر 70   قن3طرة

تعدوالت قان1ن33
 بمقت�ضى عقد عرفي حرر با قن3طرة

ل ملس ل   2022 مارس   13 بتاريخ 

بتاريخ 15 مارس 2022 قرر مساهم3 

شرك3 رينتيز ش.ح.م.م ما ولي :

تح1يل مقر   شرك3 من   قن3طرة 

 ملركز   تجاري 2   3انس درنا متجر 

 2235 رقم  تجزئ3  وحد دة  إلى   70

عمارة س طريق مهدو3 مكتب رقم 9 

  قن3طرة.

تعدول   بند 3 من قان1ن   شرك3.

تم باملحكم3  البتد ئ33   :  إلود ع 

 2022 و1ن13   27 بتاريخ  با قن3طرة 

تحت رقم 91831.
 إلشارة ل  تنب3ه

335 P
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HASSAN CONCRETE & CO
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بمدون3   رباط   2022 ماي   18
ح ت  شرك3  تأسيس  تم  بمكناس 
بما  تتميز  ل  تي   ملسؤل 33  ملحدلدة 

ولي :
 HASSAN  :   تسم33  الجتماع33 

.CONCRETE & CO SARL
م1ض1ع   شرك3 : ب3ع م1 د   بناء.

بصف3 عام3 كل   عمل3ات  ملا 33، 
  تجاري3 ل  صناع33  ملرتبط3 بشكل 
بم1ض1ع  مباشر  غير  أل  مباشر 
من  جم3ع   عمل3ات  لكذ     شرك3 

شأنها تنم33   شرك3.
شارع   15 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

 ألبطال شق3 3 أكد ل   رباط.
  رأسمال : رأسمال   شرك3 حدد 
على  مقسم3  درهم   100.000 في 
1000 حص3  جتماع33 من فئ3 100 

درهم  لحص3 كا تالي :
500 حص3  لس3د حسن أم   عز.
500 حص3  لس3د حسن   همدي.
عهد تس3ير   شرك3 إلى   :   تس3ير 

  س3د حسن أم   عز.
: تبتدئ من فاتح    سن3   تجاري3 
كل  من  ديسمبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.
 ملدة : 99 سن3.

باملحكم3  رقم   س ل   تجاري 
  تجاري3 با رباط 160851.

336 P

شركة فاليستراد
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : 59 تجزئ3   1فاق 

تمارة
غير   عادي  قرر  و مع   عام 
 2021 ن1فمبر   10 بتاريخ   ملنعقد 
ح ت  شرك3  فا يستر د   شرك3 
رأسما ها  محدلدة  مسؤل 33 
 : مقرها  الجتماعي  درهم   100.000

59 تجزئ3   1فاق تمارة.
 : نقل  ملقر  الجتماعي   ذي كان 
2 ساح3 أب1 بكر   صدوق   عمارة 6 

أكد ل إلى 59 تجزئ3   1فاق تمارة.

بما  رأسمال   شرك3  في    زيادة 

إلى  درهم  رفعه   100.000 قدره 

200.000 درهم لح ك بإحد ث 1000 

درهم   100 فئ3  من  جدودة  حص3 
 لحص3   1 حدة تكتتب كلها لتحرر 

عن طريق  الشتر ك نقد   لمشاركين :

  س3دة حنان   نافي 200 حص3.

  س3د عبد   رؤلق  جدورة 800 

حص3.

لتم  إلود ع   قان1ني  دى كتاب3 

با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

تحت رقم 126051 بتاريخ 29 و1ن13 

.2022

337 P

TOP VOITURE
تف1يت أنصب3

ألال : بمقت�ضى عقد عرفي با رباط 

تف1يت  تم   2022 مارس   21 بتاريخ 

500 أنصب3 من طرف   س3د عادل 

د ود ي إلى   س3د عبد   فتاح لجاط.

ثان3ا :

إثر قر ر ت   شريك   1ح3د  على 

على   تف1يتات  تمت  مل1 فق3  فقد 

قد  هذ   إثر  لعلى  أعاله،   ملذك1رة 

ممل1ك3  فائدة  أصبحت   شرك3 

بصفته  لجاط  عبد   فتاح    س3د 

مع  لح3د  لشرك3  لمسير  شريك 

ش.ح.م.م  ص3غتها   قان1ن33  تغ3ير 

ح ت   شريك   1ح3د.
ثا ثا : تم   ق33د با س ل   تجاري 

باملحكم3   تجاري3 با رباط تحت رقم 

802831 بتاريخ 6 و1ن13 2022.

338 P

MARWADAM
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
ملحضر  و مع   عام  طبقا 

 الستثنائي  ملنعقد في 17 و1ن13 2021 

شرك3 ح ت   MARWADAM  شرك3 

رقم   تق33د  محدلدة.  مسؤل 33 

با س ل   تجاري : 21711.

تقرر ما ولي :

نقل 10 حص3 من رأسمال شرك3 

ملك33   س3د  في   MARWADAM

دغ3  فائدة   س3دة  بن   ملصطفى 

ناهد بن دغ3.

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

على   نظام  ألسا�ضي   مل1 فق3 

 ملحدث.

تم  إلود ع   قان1ني  دى  لقد 

باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 

2022 تحت رقم  و1ن13   28 في  بسال 

.19168

339 P

 DIGITAFRICA  
  س ل   تجاري : 161261     رباط

  صف3   قان1ن33 : شرك3 محدلدة 

 ملسؤل 33 

تأسيس شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 
ح ت شريك لح3د

بمقت�ضى   قان1ن  ألسا�ضي   –  I

 2022 ماي   27 بتاريخ   ملؤرخ 

تحمل  سم  شرك3  تأسيس  تقرر 

محدلدة  ملسؤل 33   DIGITAFRICA

خاص3تها كا تالي :

  «DIGITAFRICA»  :   تسم33 

محدلدة  ملسؤل 33. 

:    غرض من   شرك3 ه1    هدف 

 نفسها لألطر ف ثا ث3 على حد س1 ء :

• تط1ير حل تكن1 1ج3ا  ملعل1مات 

ل  ذكاء  الصطناعي ؛

•   تدريب  ملستمر ؛

• تدريب د خل لخارج   شرك3 ؛

• تنظ3م مناسبات علم33 لتط1ير 

شبك3  إلنترنت ؛

رقمي،   : •  ستشارة  ستر ت3ج33 

عمل33   شر ء، تس1يق، أد ء  ألعمال، 

 ملا 33، ل  ل1جست3ك.

إد رة  في   تنظ3م،  •  ستشارة 

ق3ادة   تغ3ير،   ذكاء   و 1دة، 

 الصطناعي ل التصاالت.

جم3ع   عمل3ات  أعم،  لبشكل   •

أل   تجاري3  أل  ملدن33    صناع33 

جم3ع  ملعامالت  لكذ ك  ل ملا 33 

ح ك  في  بما  لغير  ملنق1 3،   ملنق1 3 

بشكل  تتعلق،  قد  ل  تي   إلوجار، 

بهذ    �ضيء، مباشر،  غير  أل   مباشر 

به،  مرتبط  أل  مشابه  �ضيء  بأي  أل   

لكذ ك من طب3ع3 تعزيز تحق3ق هذ  

  هدف بشكل مباشر أل غير مباشر.

مقر   شرك3   :  ملقر  الجتماعي 

 10 «عمارة   : حدد في   عن1 ن   تالي 

شارع م1الي  حمد   1ك3لي   8 شق3 

حسن   رباط».

تأسست   شرك3   ملدة   قان1ن33: 

تاريخ  من  سن3  بتدء    99 ملدة 

  تأسيس   نهائي  ها.
رأسمال    رأسمال  الجتماعي: 

  شرك3 حدد في مبلغ  مئ3 أ ف درهم 

 1000 أ ف  إلى  قسمت   100.000

حص3 من مائ3 درهم  كل حص3 دفع 

نقد   أنجزت  مساهم3  ليمثل  كل3ا 

 فائدة   شرك3 من طرف :

  س3د منير بن  ملاحي 9000 درهم.

فهد  إلدري�ضي  وخملي�ضي     س3د 

20000 درهم.

 EM DIGITAL SA  3شرك  

51.000 درهم.

 20000 J2A Venture     شرك3  

درهم.

با كامل  هذه  وحصص  تدفع 

لتخصص كلها  لشرك3.

يسير   شرك3   س3د   :   تس3ير 

فهد  إلدري�ضي  وخملي�ضي    قاطن 

رقم  فتح  وخير  تجزئ3   سميرو3  ب 

مغربي  و نس33  - ملغرب،  تمارة    83

 1981 رس  ما   11 بتاريخ    مزد د 

حامل  لبطاق3  –  ملغرب  با رباط 

.A659631 1طن33 رقم  

ل  تس 3ل  تم  إلود ع   –  II

با س ل   تجاري  دى    قان1ني 

 ملحكم3   تجاري3 با رباط تحت رقم 

.161261

340 P
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 RIGID CONCEPTION DES
TRAVAUX DIVERS
س ت تمارة : 126531
زيادة رأسمال   شرك3

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة في 

2022 قرر   شريك   1ح3د  1 مارس 

 RIGID CONCEPTION DES 3شرك 

ش.ح.م.م ح ت   TRAVAUX DIVERS

 100.000   شريك   1ح3د رأسما ها 

ملناصرة  دل ر  بتمارة  مقرها  درهم 

 BP مخرج   طريق   سريع   ل1  دة 

تمارة CD/11700 ما ولي :
درهم في رأسمال   200.000 زيادة 

درهم   500.000   شرك3  3صبح 

ع1ض 100.000 درهم لح ك نقد .

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

 7 ل   6 لبذ ك تم تعدول  ملادتين 

من   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

بتمارة  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 

رقم  تحت   2022 و1ن13   17 بتاريخ 

.8166
من أجل  الستخالص ل  ب3ان

341 P

QLIMIA CAR
SARL

بتاريخ 10 فبر ور 2021 قرر  و مع 

 QLIMIA CAR SARL   عام  شرك3 

محدلدة،  مسؤل 33  ح ت  شرك3 

مقسم3  درهم   100000 برأسمال 

درهم   100 1000 حص3 من فئ3  إلى 

 لحص3   1 حدة ل ملس ل3 با س ل 

بتمارة  باملحكم3  إلبتد ئ33    تجاري 

تحت رقم 127327 : 

تح1يل  ملقر  إلجتماعي  لشرك3 

 7 تجزئ3   طلع3 شق3 رقم   59 من 

  طابق   ر بع شارع محمد  وخامس 
تمارة إلى شارع   كفاح رقم ج12 دو1ر 

 وح1مر حي يعق1ب  ملنص1ر   رباط.

باملحكم3  إلبتد ئ33  لضع  مللف 

تحت   2022 و1ن13   28 بتمارة بتاريخ 

عدد 8316.

342 P

 VALVIS
SARL AU

في  مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
با رباط قد لضع   ،2022 و1ن13   11
تحمل    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 

 وخصائص   تا 33:
.VALVIS  SARL AU : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 
مسؤل 3محدلدة  شخص ل حد.

  هدف  إلجتماعي :
)مبرمج،  تكن1 1ج3ا  ملعل1مات 

محلل، مصمم).
تاجر أجهزة   كمب13تر.

إستير د لتصدور.
درهم   100.000  : رأس  ملال 
فئ3  من  حص3   1000 إلى  مقسم3 
درهم  لحص3   1 حدة م1زع3   100

على   شكل   تالي:
محسن  ألزهادي 100.000 درهم.
من   تأسيس  سن3   99  :  ملدة 

  نهائي.
وناور  فاتح  من   :   سن3  ملا 33 
ما  سن3،  كل  من  ديسمبر   11 إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  عد    سن3  ألللى 

  تس 3ل.
شارع   كفاح   :  ملقر  إلجتماعي 
بل1ك أ ه رقم 8 حي يعق1ب  ملنص1ر 

  رباط.
 ملسير :   س3د محسن  ألزهادي.

 : با س ل   تجاري  رقم   تق33د 
.161171

343 P

مكتـب  ألستـاح طـارق ش3ـخ وحلــ1 
م1ثــــــق

عمارة  ملحم1دو3 بل1ك 2، رقم 12، زنق3  بن 
  ه3ثم،
طــنـــجــ3

  STE.BLUE BUILDING
شركـ3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها : 100.000 درهـم
 ملقر  إلجتماعي: شارع بته1ڤن، إقام3 

ح3اة 1، رقم 10
طـنـــجــ3

حـرر  رسـمي  عـقـد  بمقتـ�ضى   /I
من طرف  ألسـتاح طـارق شـ3ـخ  ـحلـ1

 م1ثـق بطـنـجـ3 بتـاريخ 21  ل22 أبريل 

2022، فإن   س3د ب1زلبع كريم ف1ت 

في  وملكها  حص3   تي   100 جم3ع 

  شركBLUE BUILDING» 3» شرك3 

ما ها  رأس  محدلدة  مسؤل 33  ح ت 

مقرها  إلجتماعي  درهم   100.000

ح3اة  إقام3  بته1ڤن،  شارع  بطنج3، 
1، رقم 10،  لس3دة ب1خريص حنان 

ل تبعا  ذ ك فان   بند   سادس من 

  قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3  ملتعلق 

باوحصص ل  رأسمال  الجتماعي قد 

تغير.
با س ل   تجاري  تم   تغ3ير   /II

و1ن13  بفاتح   دى  ملحكم3   تجاري3 

2022 تحت رقم 5116.
ملخص قصد   نشر

طـارق شـ3ـخ وحلــ1

م1ثـــق

344 P

مكتـب  ألستـاح طـارق ش3ـخ وحلــ1 

م1ثــــــق
عمارة  ملحم1دو3 بل1ك 2، رقم 12، زنق3  بن 

  ه3ثم،

طــنـــجــ3

 STE.LES BELLES

 RESIDENCES AMAL
شركـ3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها 100.000 درهـم

 ملقر  إلجتماعي: شارع بته1ڤن، إقام3 

ح3اة 1، رقم 10طـنـــجــ3

I/ بمقتـ�ضى عـقـد رسـمي حـرر من 

طرف  ألسـتاح طـارق شـ3ـخ  ـحلـ1 م1ثـق 

بطـنـجـ3 بتـاريخ 21  ل21 أبريل 2022، 

فإن   س3د ب1زلبع كريم ف1ت جم3ع 

في   شرك3  وملكها  حص3   تي   100

 LES BELLES RESIDENCES AMAL

محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
مقرها  درهم   100.000 ما ها  رأس 

بته1ڤن،  شارع  بطنج3،   إلجتماعي 
10،  لس3دة  رقم   ،1 ح3اة  إقام3 

فان  تبعا  ذ ك  ل  حنان  ب1خريص 

  بند   سادس من   قان1ن  ألسا�ضي 

ل  باوحصص   لشرك3  ملتعلق 

  رأسمال  الجتماعي قد تغير.

 تم   تغ3ير با س ل   تجاري  دى 

 ملحكم3   تجاري3 بفاتح و1ن13 2022 

تحت رقم 5117.
ملخص قصد   نشر

طـارق شـ3ـخ وحلــ1

م1ثـــق

345 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

RHROUS
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGESOCIAL : N°912, 2°ETAGE

HAY ELMENZEH CYM RABAT

تبعا  قر ر  و مع   عام  إلستثنائي 

شرك3   2022 ماي   5 بتاريخ   ملنعقد 

ح ت   شريك  محدلدة  ملسؤل 33 

  1ح3د، تم إقر ر ما ولي :

عبد  وحق  لفاة  ملرح1م  معاون3 

إستمر ر   شرك3 مع   1رث3  حق3ق، 

ل مل1 فق3 على لرث3   شريك   1ح3د.

  تقس3م  و دود  لحصص 

 ملك1ن3  رأسمال   شرك3 كما ولي :

 125 عبد   دون  نع3م3    س3دة 

حص3.

 581 نصر   دون حق3ق     س3د 

حص3.

  س3دة نجاة حق3ق 292 حص3.

تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 

من شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 ح ت 

  شريك   1ح3د إلى شرك3 محدلدة 

 ملسؤل 33.

تع3ين   س3دة نع3م3 عبد   دون 

غير  جدودة  شرك3  فترة  كمسيرة 

محددة.

من  ل12   7،6،1 تعدول   فص1ل 

  قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

 ملصادق3 على   ص3غ3  و دودة 

 لقان1ن  ألسا�ضي.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري3 با رباط تحت رقم 125820 

لبتاريخ 23 و1ن13 2022.

346 P
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MAISONNEE-WEB
شرك3 محدلددة  ملسؤل 33 

ح ت   شريك   1ح3د

رأسما ها ه1 : 10.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي :   رباط 7 زنق3 

مزياط3 س1ي�ضي

تبعا  قر ر  و مع   عام  إلستثنائي 

MAISONNEE-WEB شرك3   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  ملسؤل 33 

ماي   10 بتاريخ    1ح3د،  ملنعقد 

2022 تم إقر ر ما ولي :

عن1 ن  ملقر  إلجتماعي  تغ3ير 

زنق3   2 إلى   عن1 ن   رباط   لشرك3 

عناب33 سكت1ر 11 حي   رياض.

 ملصادق3 على   ص3غ3  و دودة 

 لقان1ن  ألسا�ضي.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125888.

347 P

 STE.MOUMNI SABRINE

ARCHITECTS
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 ح ت 

  شريك   1ح3د

رأسما ها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : شارع  وحسن 

  ثاني عمارة رقم ب، شق3 رقم 13، 

إقام3 إ هام 1 تمارة

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بم1جب 

 MOUMNI SABRINE شرك3 

محدلدة  شرك3   ARCHITECTS

ح ت   شريك   1ح3د،   ملسؤل 33 

بتاريخ 11 و1ن13 2022.

ح ت  مليز ت   تا 33 :

مهندس3 معماري3.

من  مك1ن  رأسمال   شرك3 

إلى  مقسم  درهم   100.000.00

درهم   100 فئ3  من  1000حص3 

 لحص3 مقسم3 على   شكل   تالي :

 1000 م1مني  صابرين    س3دة 

حص3.

  شرك3 مسيرة من طرف   س3دة 

صابرين م1مني.

سن3   99 مدة   شرك3 محددة في 

إبتد ء من تاريخ تس 3لها في   س ل 

  تجاري .

باملحكم3  تس 3ل   شرك3  تم 

و1ن13   27 بتاريخ  بتمارة   إلبتد ئ33 

2022 لتحت رقم 116661.

348 P

ARC EN CIEL CULTURE-

 TOURISME-AUDIOVISUEL

ET EVENT
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ با رباط 

بتاريخ 15 و1ن13 2022 قد تم تأسيس 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

  شريك   1 حد.

 ARC EN CIEL  :   تسم33 

C U L T U R E - T O U R I S M E -

 AUDIOVISUEL ET EVENT SARL

.AU

  هدف  إلجتماعي :

خدمات  ملعل1مات   تجاري3 

)مقالل).

ل ألنشط3  ل  فن1ن   وحفالت 

  س3اح33 ل  ترفيه33.
درهم   100000 رأسمال   شرك3: 

فئ3  من  حص3   1000 إلى  مقسم3 

100 درهم  لحص3   1 حدة.

  س3دة سلمى بدلي 1000 حص3.

من  إبتد ء  سن3   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي أي من تاريخ لضع 

  س ل   تجاري.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس ل.
سان33  باك1ي  زنق3   183  :  ملقر 

معطي  ملا قي س3دي م1�ضى سال.

 ملسير :   س3دة سلمى بدلي.
با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.16171

349 P

مكتب  الستشارة « FIDUTEMA» ش م م

رقم 116 شارع   قاهرة   طابق  أللل شق3

 رقم 1 ك1مطر ف  1   تمارة

  هاتف: 0517633238     

  فاكس:   0517633763

Blédari

SARLAU

 Blédari  3إعالن عن تأسيس شرك

SARLAU ش م م ح ت   شريك 

  1ح3د

  كائن مقرها: رقم 116   طابق 

  ثاني شق3 رقم 3 شارع   قاهرة 

كمطر ف 1 تمارة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 20 و1ن13 2022 قد تم تأسيس شرك3 

ح ت  ملسؤل 33   Blédari SARLAU

 ملحدلدة ح ت   شريك   1ح3د ل  تي 

تحمل  وخصائص   تا 33.

.Blédari SARLAU      :33تسم  

شرك3 ح ت    صف3   قان1ن33:    

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.   

 50.000.00 رأسمال   شرك3  

خمس1ن أ ف درهم.    

  هدف  الجتماعي:

لت1زيع  ملخب1ز ت  إنتاج 

ل ملع نات.

عبد  وحم3د    شركاء:     س3د 

  دحماني 500 حص3 .

عبد  وحم3د    تس3ير:      س3د 

  دحماني مسير  لشرك3.

وناور  لى  فاتح  من    سن3  ملا 33: 

11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 الللى تبتدئ من  تاريخ   تس 3ل.   

تم   تق33د   إلود ع   قان1ني: 

با س ل   تجاري باملحكم3   تجاري3 

بتمارة  تحت رقم 116681 .

350 P

مكتب  الستشارة « FIDUTEMA» ش م م
رقم 116 شارع   قاهرة   طابق  أللل شق3 رقم 

1 ك1مطر ف  1   تمارة
  هاتف: 0517633238    
   فاكس:   0517633763

BL DIGICOM
SARL

 BL » 3إعالن عن تأسيس شرك
DIGICOM SARL ش م م.

  كائن مقرها: رقم 116   طابق 
  ثاني شق3 رقم 3 شارع   قاهرة 

كمطر ف 1 تمارة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تأسيس  تم  قد   2022 و1ن13   17  
ح ت   BL DIGICOM SARL شرك3 
تحمل  ل  تي   ملسؤل 33  ملحدلدة 

 وخصائص   تا 33.
.BL DIGICOM SARL:33تسم  

:    شرك3 ح ت    صف3   قان1ن33 
مسؤل 33 محدلدة.   

  100.000.00  : رأسمال   شرك3   
مئ3 أ ف درهم.    

  هدف  الجتماعي :
 تح1يل  ألم1 ل.

  شركاء:   محمد بن   هاشمي 750 
حص3 .

  س3د حسن  شعل 250 حص3.
  تس3ير:  

  س3د محمد بن   هاشمي.
مسيرون  حسن  شعل  ل  س3د   

 لشرك3.
من فاتح وناور  لى   :   سن3  ملا 33 
11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 الللى تبتدئ من  تاريخ   تس 3ل .  
تم   تق33د   إلود ع   قان1ني: 
با س ل   تجاري باملحكم3   تجاري3 

بتمارة  تحت رقم 116709 .
351 P

KHADAMAT NET
إعالن عن تأسيس شرك3 

KHADAMAT NET
بمقت�ضى عقد عرفي مس ل بسال 
تأسيس  تم  قد   2022 ماي   11 و1م 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
بشريك ل حد ل  تي حمل  وخصائص 

  تا 33 :
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.KHADAMAT NET : 33تسم  

  هدف  إلجتماعي :

 أشغال   تنظ3ف.

أشغال مختلف3.

درهم   100.000  : رأسما   شرك3 

من  حص3   10000 إلى  مقسم3 

درهم  لحص3   1 حدة   100 فئ3 

مخصص3  لشريك3   1ح3دة   س3دة 

سناء  صبان.

من  إبتد ء  سن3   99  :   ملدة 

  تأسيس   نهائي أي من تاريخ لضع 

  س ل  و اري.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ما عد    سن3 

 ألللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل .

 13 :   شق3   ملقر  إلجتماعي 

  عمارة 53 أب1 ب سال -سال.

:   س3دة سناء   ملسيرة   1ح3دة 

 صبان ملدة غير محددة.
با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

16117 بسال.

باملحكم3   إلود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  بسال   إلبتد ئ33 

2022  رقم 19172.
من أجل  إلشهار

352 P

SOCIETE EASY VOYAGE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رأسما ها : 100.000 درهم

 ملقر  إلجتماعي :   رقم 2371 تجزئ3 

أ 3انس د رنا   شطر 1 مرحل3 ب، 

مهدو3   قن3طرة

  س ل   تجاري رقم 62985 

  قن3طرة

 وحل  ملبكر  لشرك3
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

 2022 ماي   9 بتاريخ    غير   عادي 

تقرر ما ولي :

على  وحل  ملبكر   ملصادق3 

 لشرك3.
مرل ن   1دغيري  تع3ين   س3د 

بصفته مصفي  لشرك3.

تصف33   شرك3  مقر  تحدود 

تجزئ3   2371 :   رقم  با ع1 ن   تالي 

ب،  مرحل3   1 د رنا   شطر  أ 3انس 

مهدو3   قن3طرة.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 إلبتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 2555.

353 P

STE. CHLIMAROC
SARL A.U

تأسيس شرك3ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
رأسما ها : 100.000.00 رهم

 ملقر  إلجتماعي : حي  ملحمدو3 1 رقم 

96 س3دي سل3مان

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بس3دي 

أق3م   2022 و1ن13   6 سل3مان بتاريخ 

بتحدود    قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة صفاتها كا تالي :

STE. CHLIMAROC : إلسم 

.SARL A.U

:   س3د شل3حي عبد   ملتحاصين 

 وحق 1000 حص3 ل  ساكن بحي بام 
بل1ك 9 رقم 2 س3دي سل3مان.

  هدف :

ب3ع لشر ء لترب33   دجاج.

لأقفاص  فقاصات  لصناع3  ب3ع 

  دجاج.

أشغال مختلف3.

 1 حي  ملحمدو3   :  ملقر   رئي�ضي 
رقم 69 س3دي سل3مان.

حسب  إن   تس3ير   :   تس3ير 

  قان1ن  ألسا�ضي ه1  لس3د شل3حي 

مسير  شرك3  بإعتباره  عبد  وحق 

بشريك  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

في  ل  ذي  ه  وحري3  ملطلق3  لح3د 

با شرك3  وتعلق  ما  بكل    تصرف 
15  لقان1ن  رقم  حسب   فصل 

 ألسا�ضي  لشرك3.
 100.000.00 رأسمال   شرك3: 

1000 حص3 من  مقسم3 إلى  درهم  

س1م 100 درهم  ل1 حد.

مدة   شرك3 : 99 سن3.
 ألرباح : تخصص من   ربح   صافي 
في  ملائ3  تك1ن   صندلق   5 نسب3 
بين  باقي  ألرباح  لت1زع   إلحت3اطي 

  شركاء كل حسب حصته.
: من فاتح وناور    سن3  وحساب33 

إلى 11 ديسمبر.
إن   1ضع   :  إلود ع   قان1ني 
  قان1ني قد تم بكتاب3   ضبط  دى 
 ملحكم3  إلبتد ئ33 بس3دي سل3مان 
ل ملس ل3   2022 و1ن13   21 بتاريخ 
لبا س ل   2022/123 عدد  تحت 

  تحل3لي رقم 1301.
إمضاء

 ملمثل   قان1ني  لشرك3

354 P

KM ASSISTANCE KENITRA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
رأسما ها : 100.000.00 درهم

 ،A1 ملقر  إلجتماعي : 69، بل1ك 
  طابق  ألر�ضي  ملغرب   عربي 

  قن3طرة
تأسيس شرك3

با قن3طرة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع  تم   ،2022 و1ن13   9 بتاريخ 
ح ت    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 
 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت  مل1 صفات 

  تا 33 :
 KM ASSISTANCE  :   تسم33 

.KENITRA SARL
ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
بل1ك   ،69  :  ملقر  إلجتماعي 
A1،   طابق  ألر�ضي  ملغرب   عربي 

  قن3طرة.
م1ض1ع   شرك3 :

 ملقال 3 في نقل   بضائع دل 3ا.
بنصف  بائع  مست1رد  تاجر 

 و مل3.
مستغل مقال 3 في نقل   س3ار ت.

رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 
درهم   100.000.00   شرك3 في مبلغ 
إجتماع33  1000حص3  إلى  مقسم 
محررة  درهم  ل1 حدة،   100 بق3م3 
على  لم1زع3  مكتتب3،  بكاملها، 

  شركاء كا تالي :

  س3د بري محمد 500 حص3.

  س3د كريم بناصري 500 حص3.

 ملدة : 99 سن3.

بري  إلى   س3د  أسند   :   تس3ير 

محمد.

با س ل   تجاري  تم   تق33د 

باملحكم3  إلبتد ئ33 با قن3طرة تحت 

رقم 65855 بتاريخ 29 و1ن13 2022.

355 P

 GEOMETRIE

 DIAGNOSTIQUE

AUTOMOBILE
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

رأسما ها : 10.000 درهم

مقرها  إلجتماعي : تجزئ3  ملغرب 

  عربي تجزئ3 رقم ب 28   قن3طرة

فسخ مسبق  لشرك3
على إثر  و مع   عام   غير   عادي 

قررت   2022 23و1ن1  بتارخ   ملنعقد 

شرك3   و مع33   عام3  شركاء 

 GEOMETRIE DIAGNOSTIQUE

محدلدة  شرك3   AUTOMOBILE

 10.000.00 رأسما ها   ملسؤل 33 

تجزئ3   65 مقرها  إلجتماعي  درهم 

 28 ب  رقم  تجزئ3   ملغرب   عربي 

  قن3طرة ما ولي :

إنحالل مسبق  لشرك3 .

عبد  و بار  تع3ين   س3د 

كمال  فرح1ن  ل  س3د  ب1س ادة 

مصف1ن  لشرك3.

 65 ب  مقر   تصف33  تحدود 

تجزئ3  ملغرب   عربي تجزئ3 رقم ب 

28   قن3طرة.

حم3  لإبر ء  تصف33   شرك3 

 ملصف1ن.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني: 

باملحكم3  إلبتد ئ33    ضبط  

 2022 و1ن13   28 بتاريخ  با قن3طرة 

تحت رقم 91883.

356 P
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MASTOUR INNOVATION

SARL AU

  تأسيس

شرلط   عقد   عرفي  حسب 

تم تأسيس   ،2022 و1ن13   11 بتاريخ 

محدلدة    نظام  ألسا�ضي  شرك3 

لح ك  لح3د   ملسؤل 33  شريك 

حسب  ملميز ت   تا 33 :

 MASTOUR  :   تسم33 

.INNOVATION SARL AU

  شكل   قان1ني : شرك3 محدلدة 

 ملسؤل 33  شريك لح3د.

حم3ان  دل ر   :  ملقر  إلجتماعي 

جماع3 تالغ3لت إقل3م س3دي قاسم.

  غرض ل  غاو3 :

أل  )تاجر  ل  تصدور   إلستير د 

منتج لس3ط).

صناع3 م1 د   تنظ3ف.

تاجر منتجات   تنظ3ف.

من تاريخ  سن3 إبتد ء   99  :  ملدة 

تس 3ل   شرك3 في   س ل   تجاري.

رأس  ملال  وخاص : 100.000.00 

حص3   1000 على  مقسم3  درهم 

درهم  كل   100 فئ3  من  إجتماع33 

حص3 في ح1زة   شريك   1ح3د.

مست1ر  وحامل  كمال    س3د 

عدد   بطاق3   تعريف   1طن33 

GK82091 1000 حص3.

من  إبتد ء   :   سن3  إلجتماع33 

كل  من  ديسمبر   11 إلى  وناور  فاتح 

سن3.

كمال  مست1ر  :   س3د   ملدوري3 

ملدة غير محدلدة.

باملحكم3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ قاسم  بس3دي    إلبتد ئ33 

 21 و1ن13 2022 رقم   س ل   تجاري 

.29201

357 P

 AUTO ECOLE JORF EL

MELHA

  تأسيس
شرلط   عقد   عرفي  حسب 

بتاريخ 11 ديسمبر 2021، تم تأسيس 

محدلدة    نظام  ألسا�ضي  شرك3 

حسب  ملميز ت  لح ك   ملسؤل 33 

  تا 33 :

 AUTO ECOLE JORF  :   تسم33 

.EL MELHA  SARL AU

  شكل   قان1ني : شرك3 محدلدة 

 ملسؤل 33.

تجزئ3   س1ق   :  ملقر  إلجتماعي 

382 شارع  وحسن   ثاني جرف  رقم 

 مللح3.

   غرض ل  غاو3 :

مدرس3 تعل3م س3اق3.

من تاريخ  سن3 إبتد ء   99  :  ملدة 

تس 3ل   شرك3 في   س ل   تجاري.

رأس  ملال  وخاص : 100.000.00 

1000حص3  على  مقسم3  درهم 

درهم  كل   100 فئ3  من  إجتماع33 

حص3 في ح1زة   شريك   1ح3د.

محمد   فرلني  وحامل    س3د 

عدد   بطاق3   تعريف   1طن33 

GM120235  500 حص3.

محمد   صامت  وحامل    س3د 

عدد   بطاق3   تعريف   1طن33 

GM39061  500 حص3.

من  إبتد ء   :   سن3  إلجتماع33 

كل  من  ديسمبر   11 إلى  وناور  فاتح 

سن3.

:   س3د محمد   فرلني   ملدوري3 

ملدة غير محدلدة.

باملحكم3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ بلقصيري  مشرع    إلبتد ئ33 

 29 و1ن13 2022 رقم   س ل   تجاري 

.861

358 P

IMPRIMERIE OUBAKHTI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

 ملقر  إلجتماعي :  ملغرب   عربي 

ر1-78   قن3طرة

تف1يت حصص إجتماع33
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

 IMPRIMERIE   غير   عادي  شرك3 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33   OUBAKHTI

 ملحدلدة تقرر ما ولي :

 ملصادق3 على تف1يت 700 حص3 

إجتماع33 بق3م3 100 درهم  للحص3 

ل 3د  بختي،  فائدة  ملك   س3د  في 

  س3دة فاطم3   زهر ء   ستر.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

تحت   س ل   إلبتد ئ33 با قن3طرة، 

  تجاري عدد 38119.

359 P

 STE AUTO DIAG

PERFORMANCE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

مقرها  الجتماعي :   طابق  الر�ضي 

بقع3 رقم 36 بل1ك K  وح1زي3 

  قن3طرة

  س ل   تجاري رقم : 55119 

  قن3طرة

 وحل  ملبكر  لشرك3
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

 AUTO DIAG   غير   عادي  شرك3 

PERFORMANCE، تقرر ما ولي :

على  وحل  ملبكر   ملصادق3 

 لشرك3.

 SALEM تع3ين   س3د 

مصفي  بصفته   ،SOUFIANE

 لشرك3.

تصف33   شرك3  مقر  تحدود 

با عن1 ن   تالي :

 36 رقم  بقع3    طابق  ألر�ضي 

بل1ك K  وح1زي3   قن3طرة.

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

رقم  تحت  با قن3طرة   البتد ئ33 

.91816

360 P

 ART ET NATURE

CONCEPTS MAROC SARL
 وحل   سابق الل نه   لشرك3

محضر   قر ر ت  بمقت�ضى 

 الستثنائ33  ل مع   عام   غير   عادي   

 لشرك3 بتاريخ 13 ديسمبر 2020، تم 

 قر ر  ما ولي :

 وحل   سابق الل نه  لشرك3.

ب1رقادي  تع3ين   س3د  دريس 

  سعد ني كمصفي.

تحدود  ملقر  الجتماعي  لشرك3 

كمكان  لتصف33.

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

و1ن13   28 و1م  با رباط    تجاري3 

2022،  تحت رقم 121915.

361 P

 STE OPTIFIS
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

بشريك لح3د

تأسيس شرك3
بمقت�ضى  عقد عرفي بتاريخ 5 ماي 

تم تأسيس عقد شرك3 ح ت   ،2022

لح3د  بشريك  محدلدة  مسؤل 33 

بامل1 صفات   تا 33 :

 ، شرك3  لبتفيس   :   تسم33 

 STE OPTIFIS SARL ش.م.م.ش.ل. 

.AU

مجال  في  :  الستشارة    هدف 

  تس3ير.

15 شارع  البطال   :  ملقر   رئي�ضي 

شق3 رقم 3 أكد ل   رباط.
درهم مقسم3   10.000  : رأسمال 

 لى 100 حص3.

  سن3  الجتماع33 : من فاتح وناور 

 لى 11 ديسمبر .

و1م  من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس   شرك3   فعلي  ال في حا 3 

  تصف33  ملسبق3 أل   تمدود.

تسير   شرك3   : ل إلد رة    تس3ير 

من طرف   س3د  1الجي محمد ملدة 

غير محدلدة.



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   12752

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 
رقم   ،125921 رقم  تحت   ،2022

  س ل   تجاري 161127.
 لنشر ل  ب3ان

362 P

 STE DIGITAL VIEW
SARL

 SIEGE : 9 RUE DAIT AOUA APPT

N°12 AGDAL RABAT

تغ3ير إسم   شرك3
بم1جب قر ر  إلد رة   صادر في 13 

 DIGITAL 3و1ن13 2022، ل فقت شرك
 100.000 رأسما ها   ،VIEW SARL

شارع ضاو3 ع1ى،   9 مقرها  درهم، 

شق3 رقم 12 أكد ل   رباط باالجماع 

على   قر ر ت   تا 33: 

من  قرر  و مع   عام  عتبار  

هذ    13م  العتماد على  سم شرك3 

MEZAL VIEWبدال من  جدود له1  

.DIGITAL VIEW

تحدوث   نظام  ألسا�ضي  لشرك3.

س ل  في   تم  الود ع   قان1ني 

بتاريخ با رباط    ملحكم3   تجاري3 

 28 و1ن13 2022، تحت رقم 125870، 

  س ل   تجاري 131655.

363 P

STE WAVES SOLUTIONS
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE : IMM 8 APPT N°7

 ANGLE RUE BUKHAREST ET

 ABDELKRIM AL KHATTABI

OCEAN RABAT

RC N° : 69031

 ستقا 3 مسير لتع3ين مسير جدود 
 لشرك3

مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر   ،2022 فبر ور   18 في  با رباط 

 و مع   عام  الستثنائي ما ولي :

 ستقا 3   س3د صالح   دون بالقي 

من مهامه كمسير  لشرك3.

ن1ر   دون  م1دن  تع3ين   س3د 

مسير   لشرك3 ملدة غير محددة.

تم  الود ع   قان1ني  دى مصلح3 

باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 

با رباط بتاريخ 22 أبريل 2022، تحت 

رقم 123062.

364 P

  سفار خا د

خبير محاسب

  هاتف : 05.17.68.15.59

 STE ETUDES TECHNIQUES

MAROC INNOV
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

مقرها  الجتماعي : 11 عمارة سكار، 

  طابق   ثا ث، زنق3  السكندري3 

  رباط

ب3ع حصص   رأسمال
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قرر   ،2021 مارس   5 با رباط بتاريخ 

 و مع   عام   غير   عادي  مل1 فق3 

50 حص3، رأسمال   تي هي  على ب3ع 

في ملك لرث3  ملرح1م   فحلي عباس، 

ب.ت.ل رقم A110597، كا تالي :

ب.ت.ل.  25  فائدة   سفار ندى، 

.A198657 رقم

ب.ت.ل.  25  فائدة   سفار منى، 

.A336855 رقم

من  ل7   6 لبا تالي تم تغ3ير  ملادة 

  نظام  ألسا�ضي.

مؤرخ  عرفي  عقد  لبمقت�ضى 

با رباط بتاريخ 10 مارس 2022، قرر 

تح1يل   و مع   عام   غير   عادي 

عقد    ت1طين  مل اني  لشرك3  لى 

نفس  على  لبا تالي  ملحافظ3  كر ء 

عن1 ن   شرك3، كما تم تقرير تحدوث 

  نظام  ألسا�ضي  لشرك3.

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

بتاريخ فاتح و1 13    تجاري3 با رباط، 

2022،  وصال رقم 5718، تحت رقم 

.126080
 لخالص3 ل الشهار

365 P

 STE OPERA FOOD &
 COFFEE
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
ح ت   شريك   1ح3د

رأسما ها : 100.000 درهم
س ل تجاري رقم : 116657 تمارة

تمت   ،2022 و1ن13   9 بتاريخ 
ص3اغ3   نظام  ألسا�ضي  شرك3 
 OPERA FOOD & COFEE
SARLAU، شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 
رأسما ها  ح ت   شريك   1ح3د، 
مقرها  الجتماعي  درهما،   100.000
وحيى  س3دي  تجزئ3  وخا دي   71

زعير.
 مل1ض1ع  : مقهى قاع3 شاي.

:    س3د  كبير    شريك   1ح3د 
مغربي  و نس33،  وحامل  بنصغير 
 ،AD175151  لبطاق3   1طن33 رقم 

ب 1000 حص3.
 : تس3ير   شرك3  لس3د  ف1ض 
مغربي  و نس33،  بنصغير   كبير 
رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 

AD175151، ملدة غير محددة.
با س ل  تم  الود ع   قان1ني 
  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 
تحت   ،2022 و1ن13   29 و1م  بتمارة 

رقم 8332.
366 P

 STE AR FONCIERE
SARL AU

رأسمال : 1.500.000 درهم
مقرها  الجتماعي :   رباط   س1ي�ضي، 

برنس سانتر، عمارة ماتيس 571 
كتلA 3،   طابق   ثاني شارع محمد 

  سادس   13سف33   س1ي�ضي 
  رباط

  س ل   تجاري رقم : 123921
بم1جب قر ر  جتماع  و مع   عام 
ورى  ل الستثنائي    عادي   سن1ي 
شرك3  ممثل  حكم  فاضل    س3د 
و1ن13   16 بتاريخ   ،AR FONCIERE
أنه با نظر  لى   1ضع  ملالي   ،2022

 75 تم   1ص1ل  لى خسارة أكثر من   

% من رأسمال لبا تالي لفقا  لقان1ن 

قرر مدور   شرك3  ستمر ري3   نشاط 

في  هذه  وحا 3  بتصح3ح  ليتعهد 

 مل1 ع3د   قان1ن33.

تم  الود ع   قان1ني  دى  لقد 

 ملحكم3   تجاري3 با رباط، تحت رقم 

1826 بتاريخ 21 و1ن13 2022.

367 P

STE HIBAYAZ
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

بشريك لح3د

رأسما ها : 10.000 درهم

بتاريخ  عرفي  عقد   بم1جب 

تم لضع   قان1ن   ،2022 و1ن13   22

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

محدلدة بشريك لح3د ما ولي :

 STE HIBAYAZ SARL  :   تسم33 

.AU

مدة ق3ام   شرك3 : 99 سن3  بتد ء 

من تاريخ تأسيسها   نهائي.

عمارة   ملقر  الجتماعي  شرك3 
سب1  زنق3   ،A1 رقم   شق3   ،58

أكد ل   رباط.

 :   رأسمال  الجتماعي  لشرك3 

10.000 درهما مقسم  لى 100 حص3 

 100 حص3  كل  مقد ر   جتماع33 

درهم.

: تسير   شرك3 من طرف    تس3ير 

  س3د وزيد سف3ان.

غرض   شرك3  ومكن   :   غرض 

ف3ما ولي : تقدوم خدمات تجاري3.

كر ء   سائقين لب3ع لت1زيع م1 د 

مختلف3.

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  با رباط،    تجاري3 

رقم   س ل   تجاري  تحت   ،2022

رقم  الود ع   قان1ني   161137

.126011

368 P
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 STE NISJAN
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
بشريك لح3د

رأسما ها : 10.000 درهم
بتاريخ عرفي  عقد   بم1جب 
تم لضع   قان1ن   ،2022 و1ن13   22  
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

محدلدة بشريك لح3د ما ولي :
 STE NISJAN SARL  :   تسم33 

.AU
مدة ق3ام   شرك3 : 99 سن3  بتد ء 

من تاريخ تأسيسها   نهائي.
عمارة   ملقر  الجتماعي  شرك3 
سب1  زنق3   ،A1 رقم   شق3   ،58

أكد ل   رباط.
 :   رأسمال  الجتماعي  لشرك3 
10.000 درهما مقسم  لى 100 حص3 
 100 حص3  كل  مقد ر   جتماع33 

درهم.
: تسير   شرك3 من طرف    تس3ير 

  س3د وزيد سف3ان.
غرض   شرك3  ومكن   :   غرض 

ف3ما ولي : تقدوم خدمات تجاري3.
كر ء   سائقين لب3ع لت1زيع م1 د 

مختلف3.
باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  با رباط،    تجاري3 
رقم   س ل   تجاري  تحت   ،2022
رقم  الود ع   قان1ني   161131

.126010
369 P

STE GO SOLUTION
SARL

تبعا ملد لالت  و مع   عام   غير 
 2022 23 و1ن13    عادي  ملنعقد و1م 
 STE GO SOLUTION  شرك3 
محدلدة  ملسؤل 33  شرك3   ،SARL
برأسمال 200.000 درهم تم  التفاق 

على ما ولي :
 50 تم تف1يت   : تف1يت  وحصص 
درهم من   س3د   200 حص3 بق3م3 
ب1عط33  خا د   عسري  لى   س3د 

 الممي محمد.

  رفع من رأسمال   شرك3 :
من  رأسمال   شرك3  رفع 

درهم   200.000 درهم  لى   100.000
لبذ ك وك1ن   فصل 7 ل8 من قان1ن 

  شرك3 قد تغ3ير كما ولي :

  عسري خا د .. 950 حص3.

 50  .. محمد  ب1عط33  الممي 

حص3.

 : تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 

محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3  من 

ح ت  شرك3  لح3د  لى  بشريك 

مسؤل 33 محدلدة.

تلق3ص لتع1يض هدف   شرك3 : 

حدف  الستير د ل  تصدور.

مكتب  جدود  نشاط  إضاف3 

  در سات.

تس3ير   شرك3 : تس3ير   شرك3 من 

طرف   س3د ب1عط33  ألممي محمد.

 قد تم  الود ع   قان1ني تحت رقم 

باملحكم3  البتد ئ33 بتمارة في   8352

فاتح و1 13 2022.

370 P

STE AGRI GROWTH
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي مس ل في 19 

أبريل 2022، تم إنشاء مؤسس3 ح ت 

لح3د  بشريك  محدلدة  مسؤل 33 

باوخصائص   تا 33 :

 STE AGRI GROWTH SARL

.AU
 100.000  : رأسمال   شرك3 

درهم.
عن1 ن   شرك3 : 56 زنق3  بر ه3م 

 2 رقم  56   شق3    رلد ني   عمارة 

 ملح3ط   رباط.

مختلف أعمال   : هدف  ملؤسس3 

  بناء.

 ملسير :   س3د  خر ز كريم.

  ضريب3  ملهن33 رقم : 26103911.

 161161  :   س ل   تجاري رقم 

باملحكم3   تجاري3 با رباط.

371 P

STE WAB CONSULTING
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم
نقل  ملقر  الجتماعي 

ت1س3ع   هدف  الجتماعي
إثر  و مع   قر ر  الستثنائي  على 
ماي   18 بتاريخ  با رباط   ملنعقد 

2022، قرر   شريك   1ح3د ما ولي :
نقل  ملقر  الجتماعي   لشرك3 من 
: شارع  بن سينا شق3 رقم 11  كد ل 

  رباط  لى   عن1 ن  و دود :
1378 حي   فتح  حي  ملسيرة  رقم 

يعق1ب  ملنص1ر با رباط.
ت1س3ع   هدف  الجتماعي باضاف3 

: خدمات   س3ار ت   سريع3.
تاجر في قطع   غ3ار أل  ملحلقات 

 لس3ار ت.
 مل3كان3كا   عام3 لمصلح .

من  ل  ر بع  تعدول   بند   ثا ث 
  قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 
و1ن13   29 و1م  با رباط    تجاري3 

2022، تحت رقم 125999.
372 P

 STE AZ PRESTATIONS
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : 17 ساح3 باست1ر 
تجزئ3 باست1ر   طابق   ثاني  2 رقم 

5   د ر  ب3ضاء
بمقت�ضى  و مع   عام  ملؤرخ 
بتاريخ 11  كت1بر 2009، قرر   شريك 
 AZ   1ح3د  شرك3  زد بريستاس13ن 

PRESTATIONS ، ما ولي :
 17 من  تح1يل  ملقر  الجتماعي 
ساح3 باست1ر تجزئ3 باست1ر   طابق 

  ثاني  2 رقم 5   د ر  ب3ضاء.
 لى  ملقر  و دود 210 شارع عبد 
عبد  حدوق3  شارع  تجزئ3   مل1من 
 مل1من  قامG3 3 شق3 رقم 2   طابق 

 الر�ضي   د ر  ب3ضاء.
تم  الود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 
و1ن13   10 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2010، تحت رقم 10310.
373 P

 STE 2SLINK SAS

.S.A
  س ل   تجاري رقم : 538101 

  د ر  ب3ضاء

بم1جب شرلط عقد خاص مؤرخ 

تم  ود عه  دى   ،2022 و1ن13   6 في 

باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 

 ،2022 و1ن13   29 في  با د ر  ب3ضاء 

شرك3   تأسيس  تم   ،829513 برقم 

باوخصائص   تا 33 :

.STE 2SLINK : 3سم   شرك 

شرك3  السهم   :   شكل   قان1ني 

 ملبسط3.

  شركاء : 

 LINKCITY DEVELOPPEMENT

شرك3  السهم  ملبسط3،   ،MAROC

مقرها  الجتماعي با د ر  ب3ضاء،برج 

 ،8 1،   طابق  كريسطال 

س3دي  شارع  مارينا،  با د ر  ب3ضاء 

محمد بن عبد هللا لمس ل3 باملحكم3 

رقم  تحت  با د ر  ب3ضاء،    تجاري3 

.151.101

شرك3   ،JAWHARA HOLDING

 2 ب  مقرها  الجتماعي  مساهم3 

SBAYOU  ملنطق3   صناع33  بارك 

با ع13ن لمس ل3 باملحكم3   تجاري3 

با ع13ن، تحت رقم 28.569.

 BLEEN INVESTMENT

HOLDING ، شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

ح ت   شريك   1ح3د،   ملحدلدة 

في  ملنطق3  مقرها  الجتماعي 

في  لمس ل3  با د خل3،    صناع33 

  س ل   تجاري  لد خل3 تحت رقم 

.21.721

و1ن13   29 من  عاما   20  :  ملدة 

.2022

مساهم3 نقدو3 : 100.000 درهم 

سددها   شركاء با كامل.

مقسم  لى   100.000  : رأسمال 

100 سهم بق3م3  سم33 1000 درهم 

 لسهم.
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غرض   شرك3   : غرض   شرك3 

في  ملغرب ه1 ح3ازة على قطع3 أرض 

تحمل رقم 76.1 تقع في   د ر  ب3ضاء، 

حي  وحسني،   تي كان يشغلها سابقا 

ليخضع  لتط1ير   ذي  مطار  نفا 

ل  تن3م3  لكا 3  نفا  لتعمير  تق1ده 

من  وتك1ن  عقاري  مشرلع  لتط1ير 

تصم3م لإنشاء لب3ع  ملباني   سكن33 

ل ملكتب33.

 ملدورين : تم تع3ين رئيسا  لشرك3 

لمدور   عبد  و ل3ل  و1نس  :   س3د 

عاما  لشرك3 :   س3د رضا   3عق1بي.

.MAZARS : مدقق  وحسابات

ق13د على تح1يل  السهم : م1 فق3 

جماعي  بقر ر   الطر ف   ثا ث3 

وتعلق  ما  باستثناء  من   شركاء، 

ك3انات  عتباري3  با تح1يالت  لى 

مجم1ع3   شرك3  نفس  تنتمي  لى 

 ملح1 3.

تس 3ل   شرك3  تم   :   تس 3ل 

في   س ل   تجاري با د ر  ب3ضاء في 

لق3دت في   س ل   2022 و1ن13   29

  تحل3لي برقم 538101.

374 P

إئتمان33   سف3اني

مقر : 22 شارع محمد  وخامس

  هاتف : 05.15.51.55.07/52

  فاكس : 05.15.52.88.16

 STE APHRODITE MEKNES

 BEAUTY
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

بشريك لح3د

تعدول 
 STE   شريك3   1ح3دة  شرك3 

 APHRODITE MEKNES BEAUTY
 100.000 رأسما ها   ،SARL AU

 9 مقرها  الجتماعي   شق3  درهم، 

شارع  وحسن   ثاني   18 عمارة رقم 

قررت  مكناس،   ملدون3  و دودة 

جم3ع  على  :  ت1ق3ع    نقاط   تا 33 
س3ك1ن  ل  تزمات   شرك3،    عق1د 

طرف  ملسير،   1ثائق   بنك33 من 

من  س3ك1ن  غيرها،  أل  ل إلد ري3 
طرف   س3د  ملسير لئ3ل  معاريج أل 
كل  أكاري   لفاء    شريك3   1ح3دة 

ل حد على حدة.
تحدوث   نظام  ألسا�ضي  شرك3 
 APHRODITE MEKNES BEAUTY

.SARL AU
باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 
و1ن13   29 و1م  بمكناس    تجاري3 

2022، تحت رقم 2358.
375 P

 STE MEDPROGRESSIVE
SARL AU

تغ3ير  ملقر  الجتماعي 
تغ3ير  ملقر  الجتماعي شارع م1الي 
تمارة  لى   6 علي   شريف شق3 رقم 
 10  39810 ب   10 ت1ف3ق  عمارة 
 361 10  قام3  تال  ب  رقم  تجزئ3 

شاطئ كازين1 هره1رة تمارة.
باملحكم3  رقم  الود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 بتمارة تحت رقم 8300.
376 P

STE KCTC

SARL

مكتب  ستشار ت لدر سات
مقر : شارع  وح1ز، رقم 3   طائر ت   رباط

 STE DES TRAVAUX
 HYDROGEOLOGIQUE

SARL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها : 1000 درهم
مقر   شرك3 : 11 أ، 1 عمارة 2، 

إقام3   نخ3ل 1 حي   نهض3 1   رباط
  س ل   تجاري رقم : 111.131

فسخ مبكر  لشرك3
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
و1ن13   8 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 
قرر   شركاء   فسخ  ملبكر   ،2022
 لشرك3 لتع3ين   س3د ن1ر   دون  وت 
با،  وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 
كمصفي  لشرك3   ،QA109233 رقم 
إقام3  لتحدود مقر   تصف33 بمحل 

 ملسير.

لقد تم  الود ع   قان1ني باملحكم3 

و1ن13   10 و1م  با رباط    تجاري3 

.D126.068 2022، تحت رقم

377 P

SMN YOUR COMPANY
حل شرك3

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

سال  ملس ل  في    غير   عادي 

شرك3  ماي2022  شركاء   26 بتاريخ 

لهي   SMN YOUR COMPANY

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة،  شرك3 
رأسما ها 100.000.00 درهم، مقرها 

 إلجتماعي   كائن ب 35 شارع بنعب1د 

تم  إلقر ر  سال-سال   ملالح  و دود 

باإلجماع على ما ولي :

حل   شرك3.

تم  إلود ع   قان1ني  لشرك3 

بكتاب3   ضبط  دى  ملحكم3 

و1ن13   28 بتاريخ  بسال   إلبتد ئ33 

2022 تحت رقم 19167.

378 P

 MYFAIR
SARL

في  تبعا  ل مع   عام  إلستثنائي 

محدلدة   ملقر  إلجتماعي  شرك3 

 ملسؤل 33 قرر شركاؤها ما ولي :

 50 قرر   س3د حسام ل شكر ب3ع 

حص3 إجتماع33   تي وملكها  لس3د 

أشرف ب1لخساس.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

ماي   11 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت   رقم 123610.

379 P

MOKANERO
SARL

في تس 3ل   عقد   عرفي   تاريخ 

8 و1ن13 2022 با رباط.

  هدف  إلجتماعي : 

 إلستشار ت  إلد ري3.

ت1زيع   قه1ة.

ب3ع  مل1 د   غذ ئ33.

 100.000.00  : رأسمال   شرك3 

حص3 من   1000 إلى  درهم مقسم3 

ل ملقسم3  درهم  لحص3   100 فئ3 

كا تالي :

  س3د واسين  ع1يتك 500 حص3.

  س3د هشام  ع1يتك 500 حص3.

من  إبتد ء  سن3   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

شارع  ألبطال   شق3   15  :  ملقر 

رقم 3 أكد ل   رباط.

  تس3ير :

  س3د واسين  ع1يتك.

 ل  س3د هشام  ع1يتك.

با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.161117

380 P

R&A BRICO

SARL AU

تاريخ تس 3ل   عقد   عرفي في 16 

و1ن13 2022 با رباط.

  هدف  إلجتماعي : 

لأشغال  في أشغال   بناء  مقالل 

أخرى.

 إلستشار ت  إلد ري3.

سباك.

 100.000.00  : رأسمال   شرك3 

حص3 من   1000 إلى  درهم مقسم3 

درهم  لحص3  شريك   100 فئ3 

لح3د:

  س3د رش3د  مكر ز 1000 حص3.

من  إبتد ء  سن3   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

شارع  ألبطال   شق3   15  :  ملقر 

رقم 3 أكد ل   رباط.

  تس3ير :   س3د رش3د  مكر ز.

با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.161229

381 P
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FINISH BUILDING RABAT
SARL AU

في تس 3ل   عقد   عرفي   تاريخ 
17 و1ن13 2022 با رباط.

  هدف  إلجتماعي : 
لأشغال  في أشغال   بناء  مقالل 

أخرى.
 إلستشار ت  إلد ري3.

  تجارة.
كر ء  ملعد ت.

 100.000.00  : رأسمال   شرك3 
حص3 من   1000 إلى  درهم مقسم3 
درهم  لحص3  شريك   100 فئ3 

لح3د:
 1000 سالم3  أب1  محمد    س3د 

حص3.
من  إبتد ء  سن3   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.
شارع  ألبطال   شق3   15  :  ملقر 

رقم 3 أكد ل   رباط.
  تس3ير :   س3د محمد أب1 سالم3.
با س ل   تجاري  رقم   تق33د 

.161255
382 P

URBANISA
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة لح ت 
شريك لح3د

وقدر رأسما ها ب : 1.000.000.00 
درهم

 ملقر  إلجتماعي : عمارة رقم 3360، 
  شق3 با طابق   سفلي،   1فاق 

تمارة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
و1ن13   8 لمس ل في   2022 و1ن13   7  
في  قرر   شريك   1ح3د   2022

  شرك3 ما ولي :
كان  رأسمال   ذي  في    زيادة 
1.000.000 درهم  3صبح  محدد  في 
بخلق  لح ك  درهم   9.100.000
جدودة  إجتماع33  حص3   61.000
تكتتب   درهم  لحص3،   100 من فئ3 

لتحرر كما ولي :

ل ملستحق3    د ئنات   سائل3 

 6.100.000 قدرها   لشريك   تي 

درهم.

ليصبح   تقس3م  و دود 

 رأسمال   شرك3 كما ولي :

هللا  عبد  إبشان    س3د 

9.100.000.00 درهم.

 مل م1ع : 9.100.000.00 درهم.

بكتاب3   : تم  إلود ع   قان1ني 

با رباط  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت،   2022 بتاريخ فاتح و1 13 

.126085

  س ل   تجاري رقم 103817.

383 P

FIMOGEC  SARL

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 CONSTITUTION DES SOCIETES

CONSEILS JURIDIQUES

COURSORAMA
ك1رس1ر ما

PRIVEE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

 مل1ض1ع : إعالن عن تأسيس شرك3
عرفي  عقد  بم1جب  تم   قد 

مسؤل 33  ح ت  شرك3  تأسيس 

فبر ور   7 بتاريخ  با ب3ضاء  محدلدة 

ك1رس1ر ما  إسم  تحمل   2022

COURSORAMA  ها  وخصائص 

  تا 33 :

  هدف  إلجتماعي :

  دعم  ملدر�ضي ل ملر قب3.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 

فئ3  من  حص3   1000 إلى  مقسم3 

100 درهم  لحص3   1 حدة.
زنق3   81  :  ملقر  إلجتماعي 
حي  ملستشف3ات  زهر  أب1   عالء 

  د ر  ب3ضاء.

ب1كرين  مأم1ن  :  لس3د    تس3ير 

ل  س3دة بنكير ن عت3ق3.
رقم   تق33د با سحل   تجاري : تم 

  تق33د با س ل   تجاري في7 مارس 

2022 تحت رقم 815629.

384 P

PARA CHAMS CITY
SARL AU

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم  سل3مان  ببن   2022 و1ن13   6
مسؤل 33  ح ت  شرك3  تأسيس 
ش.م.م.  لح3د  بشريك  محدلدة 

بامل1 صفات   تا 33 :
PARA CHAMS CITY : 33تسم  

.S.A.R.L AU
  هدف  إلجتماعي :

في  ملنتجات   ص3دالن33   إلتجار 
ل  تجم3ل.

:   طاق   سفلي   ملقر  إلجتماعي 
عمارة س 1 رقم 18 شمس  ملدون3 بن 

سل3مان.
رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم 
مقسم3 على 1000 حص3  كل ل حدة 

100 درهم.
مريم  :   س3دة  مسيرة   شرك3 

إدر�ضي   طاهري  فترة غير محدلدة.
تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 
  قان1ني  دى  ملحكم3  إلبتد ئ33 
 2022 و1ن13   10 ببن سل3مان بتاريخ 

تحت، رقم 7655.
385 P

LOUIS VUITTON MAROC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 3.250.000
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : SIDI
 ABDERRAHMANE AIN DIAB
 1 BOULEVARD DE L’OCEAN

 BOULEVARD DE LA CORNICHE
 CASABLANCA

RC CASABLANCA : 106147
IF : 1004985

ICE : 001535287000041
تع3ين مسير جدود

بم1جب على قر ر  ملساهم   1ح3د 
بتاريخ 10 أبريل 2022، تقرر ما ولي :

عض1ي3   س3د  فترة  تجدود 
إوز ب3ل  ل  س3دة  فرلتا  أ كسندر 
برلن3ت3ير ريب1رز ملدة سن3 ل حدة )1).

فا نتي  أ يساندرل  تع3ين   س3د 
مسير  ملدة سن3 ل حدة )1).

إنتهاء لالو3   س3د فرنس1  ب3درلل 
كمسير.

صالح3ات   شكل3ات.
با س ل  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ    تجاري  لد ر  ب3ضاء 
 20 و1ن13 2022 تحت رقم 828381.
386 P

 CORTEVA AGRISCIENCE
MAROC

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE :
200.000 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : TWIN CENTER-
 TOUR OUEST ANGLE BD.
 ZERKTOUNI AL MASSIRA

ANFA CASABLANCA
    REGISTRE DU COMMERCE
 DE CASABLANCA NUMERO :

181207
IF NUMERO : 24813121
TP NUMERO :35794775

 ICE NUMERO :
001915806000030
نقل  ملكتب   رئي�ضي

بم1جب محضر إجتماع  و مع33 
مارس   17   عام3 غير   عادو3 بتاريخ 

2022 فقد تقرر ما ولي :
في  أحد   شركاء  إسم  تصح3ح 

دوباج3   نظام  ألسا�ضي  لشرك3.
بسكاي  بإستقا 3   س3د  إقر ر 

آالن من منصبه كمدور  لشرك3.
ب1ط3ب مدور   تع3ين   س3د عالء 

جدود   لشرك3.
نقل  ملكتب   رئي�ضي  لشرك3 إلى 
  عن1 ن   تالي م3د ن   1 ح3،   شارع 
6،   طابق   ثاني رقم  1،  ملبنى  رقم 
 20310 رقم   قطع3  217   1 ح3، 

  د ر  ب3ضاء.
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تعدول نسبي في   دوباج3 ل ملادتين 

3 ل7 من   نظام  ألسا�ضي.

صالح3ات   شكل3ات.

با س ل   : تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ    تجاري  لد ر  ب3ضاء 

 20 و1ن13 2022 تحت رقم 828382.

387 P

 SOCIETE Y.I.Q.O AND

COMPANY
 SARL 

قرر  و مع   عام   غير   عادي 

 ملنعقد بتاريخ 23 ماي 2022،   شرك3  

شرك3   Y.I.Q.O AND COMPANY

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ل رأسما ها 

10.000.00  مقرها  عشر أ ف درهم 

 الجتماعِي : 12 مكرر زنق3  3بان رقم 

1  ملح3ط   رباط تقرر ما ولي :

بعد  مل1 فق3 على تقرير  ملصفي، 

تقرر إنهاء عمل33   تصف33.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022، تحت رقم  126025.

388 P

STE LEAFUNDER
SARL

رأسما ها : 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  6مكرر   طابق 

  سفلي بل1ك «د» شارع 21 

أغسطس خريبك3

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

 :  الستثنائي  لشرك3  ملسماة 

مؤرخ   ،  LEAFUNDER SARL

على   ،2022 و1ن13   6 في  بخريبك3 

  ساع3   تاسع3 صباحا قرر شركائها: 

50 حص3  أو1ب   رغاي  ملا ك ل 

 جتماع33 )شريك لمسير).

حص3   50 واسير ب1 ص  ملا ك ل 

 جتماع33 )شريك).

تقرر ما ولي :

 STE  : شرك3  ملسماة  حل 

.LEAFUNDER SARL

درهم   10.000 رأسمال  ح ت 

ل  1 قع مقرها  الجتماعي ب : 6 مكرر 

 21 شارع  «د»    طابق   سفلي بل1ك 

أغسطس خريبك3.

كتاب3  تم  الود ع   قان1ني  دى 

  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 بخريبك3 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   28 بتاريخ 

لبا س ل   تجاري تحت رقم   ،291

.6677

389 P

STE SEEDEBATE

SARL

رأسما ها : 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  6 مكرر   طابق 

  سفلي بل1ك «د» شارع 21 

أغسطس خريبك3

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

 STE  :  الستثنائي  لشرك3  ملسماة 

SEEDEBATE SARL ، مؤرخ بخريبك3 

على   ساع3   ،2022 و1ن13   6 في 

  تاسع3 صباحا قرر شركائها :

 50 أوت بام1ح و1سف   ملا ك ل 

حص3  جتماع33 )شريك لمسير).

أسام3 بل1ش   ملا ك ل 50 حص3 

 جتماع33 )شريك).

تقرر ما ولي :

 STE  : شرك3  ملسماة  حل 

.SEEDEBATE SARL

درهم   10.000 رأسمال  ح ت 

ل  1 قع مقرها  الجتماعي ب : 6 مكرر 

 21 شارع  «د»    طابق   سفلي بل1ك 

أغسطس خريبك3.

كتاب3  تم  الود ع   قان1ني  دى 

  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 بخريبك3 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   28 بتاريخ 

لبا س ل   تجاري تحت رقم   ،293

.6675

390 P

STE GAMOX
SARL AU

رأسما ها : 10.000 درهم
مقرها  الجتماعي :   6مكرر   طابق 

  سفلي بل1ك «د» شارع 21 
أغسطس خريبك3

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
 :  الستثنائي  لشرك3  ملسماة 
مؤرخ   ،  GAMOX SARL AU
على   ،2022 و1ن13   22 في  بخريبك3 
  ساع3   عاشرة صباحا قرر شريكها 

  1ح3د :
 100 عبد   رح3م نب1ي   ملا ك ل 
لمسير).  )شريك   حص3  جتماع33 

ما ولي :
 STE : 3وحل   سابق ألل نه  شرك 

.GAMOX SARL AU
درهم   10.000 رأسمال  ح ت 
ل  1 قع مقرها  الجتماعي ب : 6 مكرر 
 21 شارع  د  بل1ك    طابق   سفلي 

غشت خريبك3.
تسم33  ملصفي : قرر  و مع   عام 

 الستثنائي تع3ين :
ه1  نب1ي  عبد   رح3م    س3د 
.GAMOX SARL AU 3ملصفي  شرك 
مقر   شرك3  لتصف33:  تحدود 
«د»  بل1ك  6مكرر   طابق   سفلي 

شارع 21 أغسطس خريبك3.
كتاب3  تم  الود ع   قان1ني  دى 
  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 بخريبك3 
رقم   تحت   ،2022 و1ن13   28 بتاريخ 

لبا س ل   تجاري تحت رقم 6701.
391 P

STE LUNETTES AOURIR
SARL AU

 بم1جب جمع عام  ملنعقد بتاريخ 
تأسيس  تم   ،2021 سبتمبر  فاتح 

شرك3 ح ت  وخصائص   تا 33 :
 STE LUNETTES  :   تس3م3 

.AOURIR SARL AU
حي  سرك3ت   :  ملقر  الجتماعي 

طريق  ومي مكي  لرير أكادور.
من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

تس 3لها في   س ل   تجاري.

بائع  نظار ت،  أخصائي   :   هدف 
  نظار ت با تقس3ط.

مبلغ  في  حدد   : رأسمال   شرك3 
 1000 مقسم  لى  درهم   100.000
درهم  لحص3   100 فئ3  من  حص3 

  1 حدة حررت كامل3.
:   شرك3 تسير من طرف    تس3ير 

  س3دة لئام بن م1�ضى.
بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني  
باكادور   باملحكم3   تجاري3    ضبط 
بتاريخ 20 سبتمبر  2021، تحت رقم 
تحت  لبا س ل   تجاري   ،106511

رقم 38885.
392 P

 STE KAPRIZ
SARL
 عالن

في  مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
25 ماي 2022 با رباط، قد تم لضع 
تحمل    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 

 وخصائص   تا 33 :
.STE KAPRIZ SARL : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 
مسؤل 33 محدلدة.

ب3ع منتجات   :   هدف  الجتماعي 
  غذ ئ33، مطعم ل ستير د لتصدور.

درهم   100.000  : رأس  ملال 
فئ3  من  حص3   1000 مقسم3  لى 
100 درهم  لحص3   1 حدة مقسم3 

كما ولي :
  س3د منير   سابق 500 حص3.
  س3د إ 3ا م1ط1ف 500 حص3.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 
  تأسيس.

من فاتح وناور  لى   :   سن3  ملا 33 
11 ديسمبر من كل سن3 ماعد    سن3 

 الللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.
شق3   58 عمارة   :  ملقر  الجتماعي 
رقم A1 زنق3 ل د سب1 أكد ل   رباط.

  تس3ير :   س3د منير   سابق.
بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني 
  ضبط   دى  ملحكم3    تجاري3 
 ،2022 و1 13  فاتح  بتاريخ  با رباط 

تحت رقم 5751.
393 P
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 STE BOU-ZPHONE
SARL AU

 عالن
في  مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد تم لضع  بسال،   2022 و1ن13    7
تحمل    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 

 وخصائص   تا 33 :
 STE BOU-ZPHONE  :   تسم33 

.SARL AU
ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

مسؤل 33 محدلدة بشريك لح3د.
جم3ع  ب3ع   :   هدف  الجتماعي 

إكسس1 ر ت   ه1 تف   نقا 3.
 ستير د لتصدور.

تجارة عام3.
رأسمال : 100.000 درهم مقسم3 
درهم   100 1000 حص3 من فئ3   لى 

 لحص3   1 حدة مقسم3 كما ولي :
  س3د محمد ب1زيد 1000 حص3.
من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس.
من فاتح وناور  لى   :   سن3  ملا 33 
11 ديسمبر من كل سن3 ماعد    سن3 

 الللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.
سع3د  تجزئ3   :  ملقر  الجتماعي 
حجي رقم 1091 طريق   قن3طرة سال.

  تس3ير :   س3د محمد ب1زيد.
بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني 
  ضبط   دى  ملحكم3   البتد ئ33 
تحت   ،2022 و1ن13   22 بسال بتاريخ  

رقم 16131.
394 P

 TOM BHB
 SARL

 ملقر  إلجتماعي :مكتب رقم 51 
  طابق   ر بع كا غي مام1ن3ا شارع 

حسن ب1نعماني FH  500 حي 
  د خل3  كادور
إنشاء شرك3

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
لضع   قان1ن  ثم   ماي2022   19  
 ألسا�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت  ملميز ت   تا 33 :

.TOM BHB SARL   : إلسم 
- هدف   شرك3 :

لإستير د  وخضر  -1تصدور 
ل  ف1 كه.

 ملدة  : محددة في 99 سن3 .
مبلغ  في  محدد  -  رأسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم  لحص3   100 فئ3  من  حص3 

  1 حدة قد تم إكتتاب كا تالي:
وحسن  حص3   لس3د   250

ب1جم3ع.
بلقاسم  حص3  لس3د  ل250   

عمار.
حص3  لس3د  وحبيب  ل250 

ت1يرت1.
بر ه3م  حص3  لس3د  ل250 

ب1جم3ع.
-  تسير : تم  تع3ين كل من   س3د 
ل  س3د  وحبيب  ب1جم3ع  وحسن 
ت1يرت1 ل  س3د بلقاسم عمار ل  س3د 
إبر ه3م ب1جم3ع كمسيرلن  لشرك3 
ملدة غير محدلدة مع إعطاء صالح33 
مزدلجا  ل  بنكي   إلمضاء  إلد ري 
 كل من   س3د بلقاسم عمار ل  س3د 
مزدلجا  كل  أل  ب1جم3ع  إبر ه3م 
من    س3د وحسن ب1جم3ع ل  س3د 

 وحبيب ت1يرت1.
%5  تك1ين  - ألرباح وتم إقتطاع 
عل3ه    رص3د  إلحت3اطي  ملنص1ص 

قان1نا.
تم  إلود ع  - إلود ع   قان1ني 
بكتاب3   ضبط  دى    قان1ني 
 ملحكم3   تجاري3 بأكادور تحت رقم 

110315بتاريخ 21 و1ن202213.
 لخالص3 ل  تذكير

 قبال حسن

395 P

 STE UNIVER-TRA TRAVAUX
DIVERS

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة  شريك   1 حد

 ICE : 001071913000057
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�ضى     
بإنزكان تم تأسيس   2022 أبريل   06 
ح ت   ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
ح ت  وخصائص  ل حد   شريك 

  تا 33 :

 UNIVER-TRA    :   تسم33   
.TRAVAUX DIVERS

 ملقر     : زنق3 711 رقم 56 تر ست 
إنزكان.

 مل1ض1ع:   
مختلف3  لبناء  أعمال  مقال 3 

 ملباني.
في  حدد   رأسمال     رأسمال: 
على  م1زع3  درهم   100.000.00
درهم   100 ق3م3  من  حص3   1000
بإسم   س3د  مس ل3  ل حدة   كل 

 مل1دن حسن:
  س3د  مل1دن حسن1000حص3 

100.000.00  درهم.
: تسير   شرك3 من طرف    تس3ير 
  س3د  مل1دن حسن ملدة غير محددة.                                           
تم  إلود ع    :  إلود ع   قان1ني 
كتاب3   ضبط    قان1ني  دى 
بتاريخ    بإنزكان  باملحكم3  إلبتد ئ33 

22 و1ن202213 تحت عدد 1202.
396 P

حسابات  دم3م ش.م.م
116 شارع  ملقالم3  وت مل1ل

  هاتف :  0528230003

        فاكس : 0528239216

STE.TRANS DE LA SOUSS
  SARL AU 

إعالن عن تأسيس شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة لح ت   شريك 

  1ح3د 
بم1جب عقد عرفي محرر بتاريخ 
لضع   قان1ن  ثم   2022 و1ن13   16
محدلدة  شرك3   ألسا�ضي  تأسيس 
لح ت   شريك   1ح3د   ملسؤل 33 

باملميز ت   تا 33:
 STE.TRANS DELA   تسم33: 

 . SOUSS
ح ت  ملسؤل 33  شرك3    شكل: 

 ملحدلدة لح ت   شريك   1ح3د.
رأسمال  حدد  رأسمال   شرك3: 
درهم مقسم3   100.000   شرك3 في 
بق3م3  إجتماع33  حص3   1000 إلى 
في  كلها  لهي  در هم  ل1 حدة   100

ملك33   س3د سمر محمد.

مقر   شرك3:   طابق   سفلي 
رقم 71 بل1ك 01 ض3ع3 ب1رح3م حي 

  عهد  و دود آوت مل1ل .

نشاط   شرك3:   نقل   1طني 

ل  دللي  لبضائع وحساب   غير.         

عين   س3د سمر محمد    تس3ير: 

كمسير  لشرك3 ملدة غير محدلدة.

  ت1ق3ع:   شرك3 ملزم3 با ت1ق3ع 

  1ح3د  لمسير   س3د سمر محمد.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر .

 ملدة :  مدة   شرك3 محددة في 99 

سن3.

بكتاب3  ثم  إلود ع   قان1ني 

إنزكان  باملحكم3  إلبتد ئ33    ضبط 

و1م 22 و1ن202213 تحت رقم 1208 

لرقم   س ل   تجاري 26195                

397 P

حسابات أدم3م ش.م.م
116 شارع  ملقالم3  وت مل1ل

  هاتف: 05.28.23.00.03 

  فاكس : 05.28.23.92.16

   STE.ROKI SERVICES 
إعالن عن تأسيس شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة لح ت   شريك 
  1ح3د 

بم1جب عقد عرفي محرر بتاريخ 
لضع   قان1ن  ثم  و1ن202213    22

محدلدة  شرك3   ألسا�ضي  تأسيس 

لح ت   شريك   1ح3د    ملسؤل 33 

باملميز ت   تا 33:

 ROKI شرك3    تسم33: 

  .  SERVICES

ح ت  ملسؤل 33  شرك3    شكل: 

 ملحدلدة لح ت   شريك   1ح3د.
رأسمال  حدد  رأسمال   شرك3: 

درهم مقسم3   100.000   شرك3 في 

بق3م3  إجتماع33  1000حص3  إلى 

في  كلها  لهي  در هم  ل1 حدة   100

ملك33   س3د ه1س محمد.

مقر   شرك3: شق3 رقم 08   طابق 

تجزئ3 آوت ماتن آوت   56   ثاني رقم 

مل1ل. 
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نشاط   شرك3:

نك1ص.    تس1يق   رقمي، 

 إلستير د ل  تصدور.          

  تس3ير: عين   س3د ه1س محمد 

كمسير   شرك3 ملدة غير محدلدة.

:   شرك3 ملزم3 با ت1ق3ع    ت1ق3ع 

  1ح3د  لس3د ه1س محمد.

من فاتح وناور  لى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر. 

 ملدة:  مدة   شرك3 محددة في 99 

سن3.

بكتاب3  ثم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط باملحكم3  إلبتد ئ33 إلنزكان 

و1م 28 و1ن202213 تحت رقم  1265 

لرقم   س ل   تجاري  26311 .

398 P        

STE. SARSEIGE COMPTA

SARL

mail: sarseige.compta@gmail.com

 NOUR SOUSS  TRANS
SARL

تأسيس شرك3
 13 بمقت�ضي عقد عرفي مؤرخ    

تأسيس  ثم  مل1ل  آوت  و1ن202213 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

 وخصائص   تا 33 :

 NOUR شرك3        :   تسم33 

.   SOUSS  TRANS  SARL
زنق3   8 رقم    :  ملقر  إلجتماعي 

10بل1ك س حي   نهض3 آوت مل1ل.   

  هدف :

1 ) نقل  ألفر د وحساب   غير.

 ملدة : 99 سن3.

100000درهم   :   رأسمال 

فئ3  من  1000حص3  إلى  مقسم3 

100درهم  كل ل حدة. 

500 حص3 إجتماع33  أي    50  %

 فائدة   س3د سع3د تاكال .

حص3 إجتماع33   500 أي   50  %

 فائدة   س3د ن1ر   دون تاكال.

تع3ين   س3د  تم   :   تس3ير 

ملدة   ن1ر  دون تاكال كمسير  لشرك3  

غير محدلدة.   

تم  الود ع   :  إلود ع   قان1ني 

  قان1ني باملحكم3  إلبتد ئ33 بإنزكان 

رقم  تحت  و1ن202213   28 بتاريخ 

1253 ل  س ل   تجاري رقم  26319.                                            

399 P

مكتب  شقر ن  إلستشار ت   قان1ن33 

ل ملحاسبات33

رقم 79 عمارة أفر ح، شارع  ملقالم3   حي 

  صناعي - أكادور

 NAWAF BUSINESS GLOBAL

NBG

« إشعار با تأسيس»
بتاريخ  بمقت�ضى عقد عرفي مبرم  

بأكادور  مس ل   ،2022 23ماي 

لضع  تم   ،2022 و1ن13   8 بتاريخ 

 NAWAF   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3« 

BUSINESS GLOBAL (NBG)  « لهي 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت  

شريك ل حد   :

 NAWAF BUSINESS   :3تسم3ــ   

GLOBAL NBG  ش.م.م. 

  هدف  إلجتماعي :

    تصدور ل إلستير د.

شارع   25 بل1ك   ملقر  إلجتماعي:  

5 رقم   مكتب   ،111 رقم   تط1 ن 

 ل رقم 6   طابق   ثا ث، حي محمدي 

أكادور.

 100.000.00 حدد في    رأسمال: 

درهم.

  تس3ير:   س3دة غزالن  لم1جع.

تبتدئ من      :   سن3  وحساب33  

11 ديسمبر من  فاتح وناور ل تنتهي في 

كل سن3.

 إلود ع   قان1ني : تم إود ع  مللف 

  قان1ني  لشرك3  دى كتاب3   ضبط 

 27 باملحكم3   تجاري3 ألكادور بتاريخ 

و1ن202213 تحت رقم 110351.

  س ل   تجاري:  رقم 51881.

400 P

 INSTITUTION ARRIDWANE
PRIVÉE

عرفي  عقد  بمقت�ضى    تأسيس: 
تأسيس  تم  1و1ن202213  بتاريخ 
محدلدة   مسؤل 33  ح ت  شرك3 

مميز تها كما ولي:
 Institution شرك3   :   تسم33 

. ARRIDWANE Privée
مؤسس3  لتعل3م   مل1ض1ع: 

 وخاص.
رقم   13 بل1ك  مقرها  إلجتماعي: 
2   طابق   ثاني شارع  78 شق3 رقم 
طنج3   حي  ملحمدي.                                                      
تاريخ  من  إبتد ء  سن3   99  ملدة: 

تأسيسها   نهائي.
مال   شرك3  رأس    رأسمال: 
 100000,00 ق3م3 قدرها  في  محدد 

درهم.
 ملساهم1ن في   شرك3:

لمرخ1ص  جمال  رض1 ن    س3د 
سام33 لرض1 ن محمد أمين لرض1 ن 
لرض1 ن  زكرياء  لرض1 ن  واسمين 

سعد.
جمال  رض1 ن   إلد رة:   س3د 

لرض1 ن محمد أمين.
فاتح  من  تبتدئ    سن3  ملا 33: 

وناور  لى 11 ديسمبر من كل سن3.
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
بأكادور  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحت  و1ن202213   21 بتاريخ 

.110307
401 P

FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

MY 4 TRANS
ماي3تر نس

إعالن عن تأسيس
 17 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حررت  بجماع3   صفاء  و1ن202213 
ق1 نين شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
خصائصها كا تالي :                                                                              
  MY3TRANS إلسـم : ماي3تر نس 

-  ألهد ف:
وحساب   غير.  نقل   بضائع 

 إلستير د ل  تصدور.

  تجارة  ملختلف3.

 ملقر  إلجتماعي     : دل رآوت د لد 

  صفاء  شت1ك3 آوت باها .

  رأسمال  إلجتماعي: 

100.000.00 درهم.

تكل3ف   س3د  تم    تس3ير: 

محدلدة. غير  ملدة  محمد  شباني 

تم  إلود ع  دى   :  إلود ع   قان1ني 

 ملحكم3  إلبتد ئ33 بإنزكان بتاريخ 28 

و1ن202213 تحت رقم 1263/2022.

402 P

STE BOUSSA JIB TRANS
 SARL

إعالن عن إنشـــاء شركـــــ3
 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس شرك3 ح ت  و1ن202213  

ح ت  ملميز ت  محدلدة  مسؤل 33 

  تا 33:

 STE BOUSSA JIB   تسم33: 

.TRANS SARL

:   رقم 51 مكرر   ملقر  إلجتماعي 

بل1ك 02 حي  و دود – طانطان .

100.000,00درهم    رأسمال: 

حص3 من فئ3    1000 مقسم3 على 

100,00 در هم.

:   هدف 

-نقل  ألشخاص  فائدة   غير .

  شركاء:

مغرب33   ، مزيان  إكر م  -  س3دة 
مزد دة بتاريخ 21 وناور1992 با ع13ن    

. JF39818  ب.ت.ل رقم

مغربي   ، مزيان  حسن  -  س3د 

مزد د بتاريخ 25 فبر ور1963 بس3دي 

رقم   ب.ت.ل   ، رش3د  م1الي  عثمان 

. D179198

تبتدئ من فاتح   :   سن3  ملا 33  

كل  من  ديسمبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.

من  حا 3ا    تس3ير:تسير   شرك3 

طرف: 

غير  ملدة  مزيان   إكر م    س3دة 

محددة.
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باملحكم3  :تم    س ل   تجاري 
بتاريخ بطانطان    إلبتد ئ33 

 21 و1ن202213 تحت رقم 7035.
403 P

FAB COPMPTA 
 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion
 Déclarations fiscales  TVA , IS, IR

 Création et Modification des Sociétés,
Coopératives, Associations

  Traitement des salaires (Gestion de paie,
 CNSS

Ste TAGADIRTE NTARGA
SARL AU

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

طبقا  لعقد   عرفي  ملؤرخ و1م 16  
تحت  شرك3  تأسيس  تم  ماي2022 
  Ste TAGADIRTE NTARGA  :  سم 
SARL AU تحمل  مل1 صفات   تا 33:

1. ألهد ف:
تس3ير   ض3عات  في  مقالل 

  فالح33. 
 100.000 2.رأسمال   شرك3:  
:   سرغ3ني  ملك   س3د  في  درهم 

حم3د.
1. ملقر  إلجتماعي: حي تملت  ل 1ز 

تارلد نت.
تم  إلود ع  3. إلود ع   قان1ني: 
بكتاب3   ضبط    قان1ني  لشرك3 
باملحكم3  إلبتد ئ33 بتارلد نت تحت 
 2022 و1ن13   11 بتاريخ   276 رقم 
با س ل   تجاري  نفس  لس لت 
لبنفس   تاريخ تحت رقم:   ملحكم3  

.8805
404 P

FAB COPMPTA  
 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion
 Déclarations fiscales  TVA , IS, IR

 Création et Modification des Sociétés,
Coopératives, Associations

  Traitement des salaires (Gestion de paie,
 CNSS

 Ste DOMAINE ASSAFID
 NIIYCH 
SARL AU

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

و1م  طبقا  لعقد   عرفي  ملؤرخ 
شرك3  تأسيس  تم  و1ن202213   6
 Ste DOMAINE  : إسم  تحت 
ASSAFID NIIYCH SARL AU تحمل 

 مل1 صفات   تا 33:
1. ألهد ف:

تس3ير   ض3عات  في  مقالل   
  فالح33 .

 10.000 2.رأسمال   شرك3:  
درهم في ملك   س3د :  د   ر مي عبد 

  رحمن.
تكادورت  حي  1. ملقر  إلجتماعي: 

 ل 1ز تارلد نت.
تم  إلود ع  3. إلود ع   قان1ني: 
بكتاب3   ضبط    قان1ني  لشرك3 
باملحكم3  إلبتد ئ33 بتارلد نت تحت 
 2022 و1ن13   21 بتاريخ   106 رقم 
با س ل   تجاري  نفس  لس لت 
لبنفس   تاريخ تحت رقم:   ملحكم3  

.8829
405 P

FAB COPMPTA
 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion
 Déclarations fiscales  TVA , IS, IR

 Création et Modification des Sociétés,
Coopératives, Associations

  Traitement des salaires (Gestion de paie,
 CNSS

Ste DOMAINE KIUOANE
SARL

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

طبقا  لعقد   عرفي  ملؤرخ و1م 16 
تحت  شرك3  تأسيس  تم  ماي2022 
 Ste DOMAINE KIUOANE  : إسم 

SARL تحمل  مل1 صفات   تا 33:
1. ألهد ف:

تس3ير   ض3عات  في  مقالل   
  فالح33. 

 10.000 2.رأسمال   شرك3:  
درهم في ملك   س3د :

 ك1 ن م1الي  وحسن 25%.
لك1 ن إدريس  25 %.

  لك1 ن م1الي عمر 25  % .
لك1 ن م1الي رش3د 25  %.

تدلي  ل 1ز  حي   :  ملقر  إلجتماعي 
تارلد نت.

تم  إلود ع   : 3. إلود ع   قان1ني 
بكتاب3   ضبط    قان1ني  لشرك3 
باملحكم3  إلبتد ئ33 بتارلد نت تحت 
 2022 و1ن13   13 بتاريخ   277 رقم 
با س ل   تجاري  نفس  لس لت 
لبنفس   تاريخ تحت رقم:   ملحكم3  

.8807
406 P

FAB COPMPTA

 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion

 Déclarations fiscales  TVA , IS, IR

 Création et Modification des Sociétés,

Coopératives, Associations

  Traitement des salaires (Gestion de paie,

CNSS

Ste DOMAINE DOUTARGA
SARL

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

و1م   طبقا  لعقد   عرفي  ملؤرخ 
27 ماي2022 تم تأسيس شرك3 تحت 
 Ste DOMAINE DOUTARGA : إسم

SARL تحمل  مل1 صفات   تا 33:
1. ألهد ف:

تس3ير   ض3عات  في  مقالل   
  فالح33 .

 10.000 2.رأسمال   شرك3:  
درهم في ملك   س3د :

 باحسين  ما 1 13 %.
  لمصطفى  ما 1  66  %.

1. ملقر  إلجتماعي: حي درب جدود 
 ل 1ز تارلد نت.

تم  إلود ع  3. إلود ع   قان1ني: 
بكتاب3   ضبط    قان1ني  لشرك3 
باملحكم3  إلبتد ئ33 بتارلد نت تحت 
 2022 و1ن13   21 بتاريخ   105 رقم 
با س ل   تجاري  نفس  لس لت 
لبنفس   تاريخ تحت رقم:   ملحكم3  

.8827
407 P

FAB COPMPTA

 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion

 Déclarations fiscales  TVA , IS, IR

 Création et Modification des Sociétés,

Coopératives, Associations

  Traitement des salaires (Gestion de paie,

CNSS

Ste DOMAINE BEN JAMAA
SARL AU

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

طبقا  لعقد   عرفي  ملؤرخ و1م 08 
تم تأسيس شرك3 تحت  و1ن202213 
 Ste DOMAINE BEN JAMAA : إسم
SARL AU تحمل  مل1 صفات   تا 33:

1. ألهد ف:
تس3ير   ض3عات  في  مقالل 

  فالح33 .
 10.000 2.رأسمال   شرك3:  
درهم في ملك   س3د : عمر بن جامع.

حي  كضاض  1. ملقر  الجتماعي: 
 ل 1ز تارلد نت.

تم  إلود ع  3. إلود ع   قان1ني: 
بكتاب3   ضبط    قان1ني  لشرك3 
باملحكم3  إلبتد ئ33 بتارلد نت تحت 
 2022 و1ن13   21 بتاريخ   107 رقم 
با س ل   تجاري  نفس  لس لت 
لبنفس   تاريخ تحت رقم:   ملحكم3  

.8811
408 P

 STE EXPERT DATA SYSTEM
  SARL AU

في  طبقا  لعقد  ملؤرخ 
تأسيس شرك3  تم  و1ن202213   11  
باوخصائص  محدلدة  ملسؤل 33 

  تا 33:  
 STE EXPERT DATA  »  إلسم:   

.SYSTEM »SARL AU
  هدف: 

   تكامل نظام  ملعل1مات.
  ب3ع أجهزة   كمب13تر.

نشاط تجاري متفالض عنه.
  50000.00  : رأسمال  مل م1ع3 

درهم.



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   12760

عبد   عزيز    تس3ير:    س3د 
 ب1دريس.          

بمكتب  م1طن   ملقر  إلجتماعي: 
أرلق3  ملام1ن33   3 51   طابق  رقم 
شارع حسن و1نعماني ف.ش 500 حي 

  د خل3 أكادور.
 ملدة: 99 سن3.

تم  إلود ع   قان1ني  لمجم1ع3 
با س ل   تجاري باملحكم3   تجاري3 
بتاريخ    110373 رقم  تحت  بأكادور 

23 و1ن202213 .
409 P

KJ INGENIERIE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رأسما ها : 100.000 درهم

مقرها  إلجتماعي :  ملكتب رقم 51 
  طابق 3 عمارة  ملم1ن33 شارع حسن 

ب1نعمان فش 5 حي   د خل3 أكادور
RC 51911

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بأكادور 
ثم تأسيس شرك3   2022 ماي   11 في 
ح ت  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
ح ت  وخصائص    شريك   1ح3د 

 آلت33.
 . KJ INGENIERIE:  33تسم  

  هدف:
 TRAVAUX DE GENIE CIVIL-

.ET INFRASTRUCTURES
 ملقر  إلجتماعي:

 -  ملكتب رقم 51   طابق 3 عمارة 
 ملم1ن33 شارع حسن ب1نعمان فش 5 

حي   د خل3 أكادور.
 ملدة: 99 سن3 غبتد ء من تأسيس 

  شرك3. 
  رأسمال: 100.000 درهم مقسم 
إلى 1000 حص3 من فئ3 100 درهم. 

من  تبتدئ   :   سن3  إلجتماع33 
كل  من  ديسمبر   11 إلى  وناور  فاتح 

سن3 .
بمقت�ضى   فصل 15 من   قان1ن 
تع3ين   س3د  تم   ألسا�ضي  لشرك3 
ج1 د كد ر كمسير  لشرك3 ملدة غير 

محدلدة.

ل  تس 3ل  تم  إلود ع   قان1ني 
با س ل   تجاري باملحكم3   تجاري3 
تحت   2022 و1ن13    28 بأكادور و1م 

عدد 110397.
410 P

شركة لينالوك نيكوس
LINALOG  NEGOCE

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة

محرر   عرفي   عقد   بم1جب    (1
2202  لضع   02 و1ن13  بأكادور  و1م  
ح ت     قان1ن   ألسا�ضي   شرك3  

مسؤل 33  محدلدة مميز تها  كا تالي:
 إلسم:   شرك3    3نا 1ك ن3ك1س  

شرك3  ح ت  مسؤل 33  محدلدة.
 مل1ض1ع:

جم3ع  ب3ع لشر ء    تجارة  وحرة  
 ملنت1جات ل مل1 د.

إستير د لتصدور شر ء ب3ع لت1زيع 
أدل ت صناع33 تقن33 لمكتب33  لكل 
مهام  تط1ير  شأنها  من  م1 د   تي 

  شرك3.
بجم3ع  عام3  بصف3    تجارة 
ل  تمث3ل  أشكا ها   تبادل   ت1زيع 

  تجاري. 
أشغال عام3.

خدمات مختلف3.
جم3ع  ممارس3    عام3،  لبصف3 
  عمل3ات  ملا 33،   تجاري3،  
غير  ملنق1 3،   أل    صناع33  ملنق1 3 
غير  أل  مباشرة  بصف3   ملرتبط3 
جم3ع  أل  أعاله،  بامل1ض1ع  مباشرة 
شأنها  من  ل  تي   مل1 ض3ع  ملشابه3 

 ملساهم3 في تط1ير   شرك3. 
رقم21   طابق   :  ملقر  إلجتماعي 
A   مل1كار شارع محمد    ثا ث عمارة 

  سادس   دشيرة  و هادو3.
«99» سن3   ملدة: تسع3 لتسع1ن 

منذ   تأسيس   نهائي  لشرك3.
  100.000,00   رأسمال: حدد في  
درهم  م1زع3  على 1000  سهم   من  
درهم  لسهم   1 حد،   100,00 فئ3  
عند  لمحررة  ع3ن3ا   مكتتب3  كلها 

 إلكتتاب.

عين  علي  )2   س3د    ع13ض 

مسير   لشرك3  فترة غير محدلدة.

تم  إلود ع   قان1ني باملحكم3   (1

و1م بإنزكان     ملحكم3  إلبتذ ئ33 

 21 و1ن13 2022 تحت عدد 1223.

411 P

 STE GRAND SUD SERVICES
SARL AU

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى   

ل  دي   2022 و1ن13   17 في   ملنعقد 

ح ت  شرك3  تأسيس  بم1جبه  ثم 

مسؤل 33 محدلدة مميز تها كا تالي:                

 GRAND SUD  : سم  - إل 

.SERVICES

مسؤل 33  ح ت  شرك3   : -  صف3 

محدلدة بشريك ل حد.

-  رأسمال   :100.000,00  درهم .

-  هدف:

ع3نات  ملنتجات  لجمع  جمع 

  غذ ئ33.

 - ع3نات  مل3اه   سطح33 ل ملائ33.

 - ع3نات   ه1 ء  مل3كرلب13 1ج33.

بل1 س  تجزئ3   1حدة  -  عن1 ن: 
رقم 113   ع13ن.

فاتح  من  تبدأ  -    سن3  ملا 33: 

وناور إلى 11 ديسمبر من كل سن3.

تسير    شرك3 من    : -  تس3ير    

 .ZAROUAL LAHCEN طرف   س3د

-ثم   ال ود ع    قان1ني باملحكم3  

22و1ن202213   إلبتد ئ33 بإنزكان في 
تحث   رقم 1869 . 

412 P

STE GRAWA TRANS
SARL.AU

إعالن عن تأسيس شرك3 محدلدة 
 ملسؤل 33

ICE : 003103496000028

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تأسيس شرك3  تم   2022 و1ن13   15

شريك  ح ت  محدلدة  ملسؤل 33  

لح3د ح ت  وخصائص   تا 33 : 

STE GRAWA TRANS : 33تسم  

. SARL AU 

حي   1حدة  - ملقر  إلجتماعي: 

بنعنفر   قل3ع3 آوت مل1ل.

-  هدف:

 نقل  ملستخدمين وحساب   غير.

 100000  : -   رأسمال  إلجتماعي 

درهم.

-  تس3ير:   س3د عماد   عماري.

- ملدة: 99 سن3.

-  سن3  ملا 33 :  فاتح وناور حتى11 

ديسمبر .

با س ل  تس 3ل   شرك3  تم 

   1211 رقم  تحت  بإنزكان     تجاري 
رقم   س ل   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

  تجاري 26199.

413 P

  STE INTEGRAL CAR
 SARL

إنشاء شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة  
 STE INTEGRAL   : إسم   تجاري 

 .CAR  SARL

  عن1 ن  :

51   طابق  رقم  مكتب  عند   -

شارع  صاالت   عرض  ملام1ن33   3

حي   500 ب1نعماني ف.ش   2  وحسن 

  د خل3 أكادور  .

  ملهام : 

     - لرش3 م3كان3ك33.
رأس مال   شرك3 :  100.000.00 

درهم.

  تس3ير :  

-  س3د لديع  وخ3اطي مشارك .                                           

عبدهللا  -  س3د  وحنشالي 

مشارك.  

مسير  و1نس  -  س3د وحنشالي 

 لشرك3.

تم  إلود ع   قان1ن  ألسا�ضي  دى 

باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 

تحت  و1ن202213   20 أكادور بتاريخ  
ل  س ل   تجاري   110115 رقم  

تحت رقم 51787  .

414 P  
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 شــركة جاد بيو            
ش.م.م.

«SOCIETE JAD BIO s.a.r.l a.u »
رأس ما ها : 100000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي: محل رقم 226 
  طابق  ألر�ضي من   عمارة رقم 82 
  شطر 08   نهض3 حي   سالم أكادور

 إعالن عن تأسيس شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة با شريك 

  1ح3د*
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   1-
إحد ث  تم  11ماي2022م،  بتاريخ 
ح ت    قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 
 ملسؤل 33  ملحدلدة با شريك   1ح3د 
خصائصها  من طرف  مل1قع  لعقد، 

كا تالي:
ب13  جاد  شــرك3    : -  تسم33 

ش.م.م.    
     . STE JAD BIO S.A.R.L A.U -

 226 : محل رقم  - ملقر  الجتماعي 
 82   طابق  ألر�ضي من   عمارة رقم 
  شطر 08   نهض3 حي   سالم أكادور. 

-  هدف  الجتماعي :
 تصن3ع   زي1ت ل  ده1ن   نبات33 
 FABRICATION                        . 33ل وح13 ن
 D’HUILES GRAISSES VEGETALES

.ET ANIMALES
 : في  حدد  مال   شرك3  رأس 
درهم مقسم إلى أ ف   100.000.00
درهم  لحص3   100 فئ3  من  حص3 

  1 حدة وملكها   شريك   1ح3د :
 1000 ن1ر   دون  : يه1م    س3د  

حص3.
ن1ر  عين   س3د  يه1م  -  تس3ير: 
  دون مسير  لح3د   لشرك3 ملدة غير 

محدلدة.
:   س3د  يه1م  - إلمضاء   بنكي 

ن1ر   دون.
: من فاتح وناور إلى  -  سن3  ملا 33 

11 ديسمبر.
-2  قد تم  إلود ع   قان1ني  دى 
 ملحكم3    تجاري3 بأكادور  بتاريخ 13 

و1ن13 2022 تحت رقم 110221.
-   س ل   تجاري : 51701.

415 P

 SOCIETE OUMNIA
 ALIMENTATIONS

SARL AU 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
رأسما ها : 100000.00  درهم

مقرها  إلجتماعي :  بل1ك 10 زنق3 2  
  حي  ملحمدي  أكادور

 20 بتاريخ   تبعا  لعقد  ملحرر 
 20 بتاريخ  ل ملس ل  و1ن202213 
شرك3  تأسيس  تم  و1ن202213  
لح3د  شريك  محدلدة  ملسؤل 33 

تحت1ي على  مليز ت   تا 33 : 
 SOCIETE OUMNIA   تسم33: 

. ALIMENTATIONS  SARL AU
 ملقر  إلجتماعي :  بل1ك 10 زنق3 2  

  حي  ملحمدي  أكادور.
  رأسمال: 100000.00 درهم. 

  نشاط   تجاري:
 ب3ع  مل1 د   غد ئ33 .

  ربح : وقتطع 5 باملائ3 من  ألرباح 
  صاف33 من أجل  إلحت3اط   قان1ني. 
محمد   تع3ين   س3د   تم   :   تس3ير 

ب1وحباقت  كمسير   شرك3. 
  سن3  إلجتماع33 : من فاتح وناور 

إلى غاو3 11 ديسمبر. 
سن3 إبتد ء  من تاريخ   99  :  ملدة 

  تس 3ل في   س ل   تجاري. 
تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
 28 باملحكم3   تجاري3 بأكادور بتاريخ 

و1ن202213 تحت عدد110501 . 
416 P

 BOULOUZ TRAVAUX ET ET
SERVICE
 SARL AU
ش.ح.م.م.

تــأسـيـس شــركـــ3 محدلدة  ملسؤل 33 
ح ت   شريك   1ح3د

-1 بمقت�ضى   عقد   عرفي  ملؤرخ  
بكلم3م  ل ملس ل  ماي2022    18 في 
رقم   تحت  و1ن202213  فاتح  بتاريخ 
تم إنشاء   ،OR : 5458ل RE : 4441
ح ت  محدلدة  ملسؤل 33  شرك3 

  شريك   1ح3د مميز تها كا تالي:

 BOULOUZ  :   ـتـســمـ3ـــ3 
 TRAVAUX ET ET SERVICE  SARL

AU ش.ح.م.م.
  غـرض  إلجتماعـــي : 

 -  تقدوم خدمات   تنظ3ف. 
106 شارع  : رقم   ملقر  إلجتماعـــي 

  شباب طانطان . 
  ـــــمــــــدة  :  99 سـنــ3 ما عد  حاالت 

 وحل  ملبكــر أل   ـتـمـدوــد .
في  محدد    ـرأســمـال  إلجتماعي: 
مقـســـم  درهـــــم،   100.  00,000 مـبــلــغ 
حص3 إجتماع33 من فئ3   1000 إلى 
درهم  لحص3   1 حدة   100.00
قد تم إكتتابها كلها  فائدة   شريك 
  1ح3د   س3د  سماع3ل  غير ن 
 وحامل   بطاق3   تعريف   1طن33 

. JE132651 رقم
تس3ير   شرك3  وت1لى    ـتســـي3ــــر: 
سع3د   ملمثل   1ح3د  ها   س3د  
صبير ملدة ثالث سن1 ت لبذ ك فه1 
باإلختصاصات  ليتمتع  ومثلها    ذي 
في سائر  بإسمها    1 سع3  لتصرف 
  ظرلف لال تقبل أي مستند ت أل 

لثائق إال بت1ق3عه .
تبتدئ من   : -   سن3  إلجتماع33 

فاتح وناور ل تنتهي في 11 ديسمبر .
 % 5 :  تم إقتطاع نسب3  -  ألرباح 
من  ألرباح  تك1ين   رص3د  إلحت3اطي 

 ملنص1ص عل3ه قان1نا.
تــــم  إلوــد ع   ـقـانـ1نــي بكتاب3   -  2
  ضبط  دى  ملحكم3  إلبتد ئ33 
 2022 و1ن13   06 بتاريخ   بطانطان 
لتس 3ل   شرك3    251 رقم  تحت 
بنفس  ملحكم3  با س ل   تجاري 

تحت رقم 7021  .
 لخالصـــــــــ3 ل  ـنــــشــــــــــــر

417 P

PNEUS BEN ABDELKRIM
SARL AU

تــأسـيـس شــركـــ3 محدلدة  ملسؤل 33 
ح ت   شريك   1ح3د

بمقت�ضى   عقد   عرفي   -  1
ل ملس ل  أبريل2022    6 في   ملؤرخ  
2022 تحت أبريل   28 بكلم3م بتاريخ 

تم   ،OR : 4102ل  RE: 3549 رقم  

إنشاء شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 ح ت 

  شريك   1ح3د مميز تها كا تالي:

 PNEUS BEN  :   ـتـســمـ3ـــ3 

ABDELKRIM SARL AU ش.ح.م.م.

  غـرض  إلجتماعـــي : 

لب3ع  إصالح  خدمات  تقدوم   -

لجم3ع  ملعد ت  ع الت   س3ار ت 

 ملصاحب3  ها . 

106 شارع  : رقم   ملقر  إلجتماعـــي 

  شباب طانطان . 

ـ   ـــــمــــــدة  :  99 سـنــ3 ما عد  حاالت 

 وحل  ملبكــر أل   ـتـمـدوــد .

في  محدد   :   ـرأســمـال  إلجتماعي 

مقـســـم  درهـــــم،   100.  00,000 مـبــلــغ 

حص3 إجتماع33 من فئ3   1000 إلى 

درهم  لحص3   1 حدة   100.00

قد تم إكتتابها كلها  فائدة   شريك 

  1ح3د   س3د سع3د صبير   وحامل  

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

. JF55181

تس3ير   شرك3  وت1لى    ـتســـي3ــــر: 

سع3د   ملمثل   1ح3د  ها   س3د  

صبير ملدة ثالث سن1 ت لبذ ك فه1 

  ذي ومثلها ل وتمتع باإلختصاصات 

في سائر  بإسمها    1 سع3  لتصرف 

  ظرلف لال تقبل أي مستند ت أل 

لثائق إال بت1ق3عه .

تبتدئ من   : -   سن3  إلجتماع33 

فاتح وناور ل تنتهي في 11 ديسمبر .

 % 5 :  تم إقتطاع نسب3  -  ألرباح 

من  ألرباح  تك1ين   رص3د  إلحت3اطي 

 ملنص1ص عل3ه قان1نا .

تــــم  إلوــد ع   ـقـانـ1نــي بكتاب3   -  2

  ضبط  دى  ملحكم3  إلبتد ئ33 

19 ماي2022 تحت  بطانطان بتاريخ 

رقم 219  لتس 3ل   شرك3 با س ل 

رقم  تحت  بنفس  ملحكم3    تجاري 

.  7001
 لخالصـــــــــ3 ل  ـنــــشــــــــــــر

418 P
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M9ILA-SALAM
S.A.R.L AU

تأسيس شرك3
  M9ILA-SALAM S.A.R.L AU 3شرك
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  
لضع   نظام  تم  و1ن202213،   23
ح ت  وخصائص   ألسا�ضي  شرك3 

  تا 33 :
 : -شرك3   تسم33   قان1ن33 

 M9ILA-SALAM S.A.R.L AU.
 -   شكل   قان1ني :   ش.م.م.

زنق3 ب1نعمان   : -  ملقر  إلجتماعي 
رقم 29 حي   سالم أكادور.

-  غرض  إلجتماعي :
 سناك أكالت خف3ف3 لمقهى.

حدد في   : -   رأسمال  إلجتماعي  
 1000 أالف درهم مقسم3 من   100
درهم   100 بق3م3  إجتماع33  حص3 

 لحص3   لس3د إسماع3ل تزن3تي.
تع3ين   س3د  تم   :   تس3ير  
إسماع3ل تزن3تي مسير   لشرك3 ملدة 

غير محدلدة.
 -  ملدة  : 99 سن3 إبتد ء من تاريخ 
تس 3ل   شرك3 في   س ل   تجاري.    
بكتاب3  تم   : -  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
تحت  و1 202113   15 بأكادور بتاريخ 

  رقم 102017.     
419 P

  STE MASI CONSULTING
SARL

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
ل  ذي    ،2022 أبريل   7 في   ملنعقد 
ح ت  شرك3  تأسيس  بم1جبه  ثم 
مسؤل 33 محدلدة مميز تها كا تالي:                
 MASI CONSULTING  :       ال سم 

    . SARL
  صف3     :   شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة. 
  رأسمال   :      10.000  درهم .

  هدف      :  الستشار ت   قان1ن33 
ل  ضريب33.

  5 26   طابق  رقم   :    عن1 ن 

ع3اض  شارع   قا�ضي  مالك  عمارة 

  حي   صناعي  كادور.

  سن3  ملا 33:        تبدأ من فاتح 

وناور إلى 11 ديسمبر من كل سن3.

  تس3ير :  تسير    شرك3 من طرف 

  س3د  بر ه3م جناح. 

ثم   ال وذ ع    قان1ني باملحكم3  

  ،2022 22 و1ن13    تجاري3 باكادور في 
تحت رقم 110302،   س ل   تجاري 

رقم 51817 . 

420 P

STE MIMATRIQUE       
 شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

 شريك   1 حد

  ICE N°: 003053490000047

تأسيس شرك3
 11 بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ    

تأسيس  ثم  بإنزكان   2022 أبريل 

ح ت   ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

ح ت  وخصائص   شريك   1 حد 

  تا 33 :

.MIMATRIQUE   :   33تسم  
 ملقر     : رقم 03 زنق3 205 تجزئ3 

 ألطلس33   دشيرة  و هادو3.

م1 د   كهربائ33،    :  مل1ض1ع 

أعمال  ل   ترص3ص،    سباك3 

مختلف3  لبناء  ملباني ل م1 د   بناء.

في  حدد   رأسمال    رأسمال: 

 1000 على  م1زع3  درهم   100.000

درهم  كل   100 ق3م3  من  حص3 

باسم   س3د  وت  مس ل3  ل حدة 

 لبها زكرياء:

زكرياء    س3د  وت  لبها 

  100.000  ,........... ......1000حص3 

درهم.

: تسير   شرك3 من طرف    تس3ير 

 وت  لبها زكرياء ملدة غير محدلدة.                                           

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

  ضبط باملحكم3  إلبتد ئ33 بإنزكان 

بتاريخ 6 ماي 2022، تحت رقم 871.

421 P

 STE OMEGA GENIE CIVIL
SARL

 عالن قانــ1ني
بمقت�ضي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ  
11 ماي 2022،    دشيرة  تم تأسيس 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

تحمل  وخصائص   تا 33 :
STE OMEGA GENIE-   تسم33: 

  .CIVIL SARL
تجزئ3  ملرس      :  ملقر  الجتماعي 
 01 رقم  161   شق3  رقم  بقع3 

  دشيرة  و هادو3  .     
رأس  ملال   :   500.000 درهم.

 ملدة         : 99      سن3  
 ملسير      :    س3د  ملع3في ت1ف3ق 

  .JB195926 لطنيته رقم
:      تجارة،   بناء    نشاط 
أشغال   عشب  ل  تط1ير، 

 الصطناعي .
تم  إلود ع   قان1ني  دي  ملحكم3 
و1ن13   21 في    بانزكان    البتد ئ33  

2022، تحت رقم 1226.
422 P

 STE RESILIENT SERVICES
.SARL AU

ملقر  الجتماعي :رقم 162 شارع 
 ملنص1ر   دهبي تارلد نت.

 نشاء شرك3
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع   قان1ن  ثم    ،2022 و1ن13 
 ألسا�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت  ملميز ت   تا 33 : 
 RESILIENT SERVICES   :  السم 

.SARL AU
مسير  لس3ط   : هدف   شرك3  

شركات ,  وخدمات  ملختلف3.
 ملدة  : محددة في 99 سن3. 

  رأسمال محدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسم  لى 1000 حص3 من فئ3 
درهم  لحص3   1 حدة قد تم   100

 كتتابها  لس3د عبد  و ل3ل   غز لي.
عبد  تع3ين   س3د  :تم     تسير 
ملدة  كمسير لشرك3   و ل3ل   غز لي 
صالح33  إعطائه  مع  محدلدة  غير 

 إلمضاء  إلد ري ل   بنكي منفرد .

%5  تك1ين  وتم  قتطاع   ألرباح 
عل3ه    رص3د  الحت3اطي  ملنص1ص 

قان1نا.
تم  إلود ع    :  إلود ع   قان1ني 
بكتاب3   ضبط  دى    قان1ني 
 ملحكم3  البتد ئ33 بتارلد نت تحت 

رقم 110 بتاريخ 21 و1ن13 2022.
 لخالص3 ل  تذكير

 قبال حسن

423 P

 STE SENHAJI MEDICAL
CENTER
  S.A.R.L  

 إلشهار   قان1ني
قرر بم1جب جمع منعقد بتاريخ  
ح ت  شرك3  تأسيس   06/06/2022

 وخصائص   تا 33.
  تسم33:  قد تم تسم33   شرك3 
« صنهاج مدكال س1نتر  «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
 مقر: مقر   شرك3    تضامن 2 ت 

د ب  11 بن سركال  كادور 
  100.000 حدد في  رؤلس أم1 ل: 
درهم مقس1م3 إلى 1000  حص3 من 

100 درهم  ل1 حد لم1زع3 كا تالي :
ن1فل                                      محمد  صنهاج 

500  حص3.
صنهاج  ناس  500 حص3.
 مل م1ع  1000   حص3 .

 مل1ض1ع : من أهد ف   شرك3 ب3ع 
ل   تجارة في  مل1 د شبه ص3د 3. 

صنهاج  يعتبر   س3د     تس3ير: 
محمد ن1فل   ملسير  شرك3 ملدة غير 

محدلدة. 
ل  س3د  ن1فل  محمد  صنهاج 
صنهاج محمد ن1فل   ملسير  لعمل3ات 

  بنك33  شرك3 .     
  ملدة: 99 سن3  بتد ء من تأسيسها 

حسب  ملحضر   تأسي�ضي. 
 إلود ع   قان1ني:  قد تم  إلود ع 
  قان1ني  دى  ملحكم3   تجاري3 
باكادور بتاريخ 21 و1ن13 2022، تحت 
رقم 110318،    س ل   تجاري رقم 

. 51851
424 P
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 STE SL PECHE IMPORT
  EXPORT

 SARL  
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

 تأسيس شرك3
 11 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 
تمت ص3اغ3   قان1ن   ،2022 و1ن13 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باوخصائص   تا 33 : 
 SL PECHE IMPORT  :   تسم33  
ح ت  EXPORT SARL  شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
:   ص3د    غرض  الجتماعي 

  بحري في جم3ع  شكا ه .
مسكن   ،   عن1 ن   طابق   ثاني 
 ، للي    عهد   شارع  ألمير   ، رقم1  

 ملر�ضى-  ع13ن.   
   ملدة  : محددة في 99 سن3.

  رأسمال : 500.000 درهم.
  تس3ير:   شرك3 مسيرة من طرف 
آ كريم   عبد  آ س3د  مسيرمشارك  

وحري�ضي    ل   س3د رش3د سرلد 
من  تبتدئ      سن3  الجتماع33: 
11ديسمبر من  في  فاتح وناور لتنتهي 

كل سن3.
 إلود ع   قان1ني: تم  دى  ملحكم3 
و1ن13   22 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 
رقم   ،1861/22 رقم  تحت   ،2022

  س ل   تجاري 32195.
425 P

 THE SKIN CLINICA
     S.A.R.L

 شرك3 محدلدة  ملسؤل 33
تأسيس شرك3

بأكـادور  عرفـــي  عــقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم   2022 و1ن13   11 بتاريخ 

شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 
كــــلـــــ3ـــنـ3ـــا  ســـــكـــــ3ــــن  دي   السم:  

ش.م.م. 
هدف   شرك3     : مؤسس3   عناو3 

باو مال.                          
مقر   شرك3     : 21 مكرر  -  زنق3 

شنك3ط  -  تا برجت - أكادور. 

 ملدة  : محدلدة في 99 سن3 .                                                         

محدد في مبلغ      :   رأسمال        

 1000 مقسم3  لى  درهم   100.000

درهم   100.00 فئ3    من  حص3 

 ل1 حدة مقسم3 كا تالي :

هند  وكزلز ....    1000 حص3.

:   س3دة هند  كزلز      تس3ير    

 ملسيرة   1ح3دة  لشرك3 ل ملدة غير 

محدلدة. 

 الرباح      : ت1زع  الرباح   صاف33 

على  بعد  القتطاعات   قان1ن33 

  شركاء.

بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني   

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

تحت   2022 و1ن13   27 باكادور بتاريخ 
رقم 110375 .

 وخالص3 ل   تذكير 

426 P

STE THYAGRI
SARL

.Capital  : 100.000 DHS

 Siège social : C/O LE C DOME

 1er ETAGE BLOC C 15 CITE

DAKHLA AGADIR

بمقت�ضى عقد عرفي مبرم بتاريخ 
لضع   قان1ن  تم   ،2021 و1ن13   7

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3  

محدلدة  مميز تها كا تالي : 

  تسم3ــTHYAGRI  :      3       ش.م.م

:  ستغالل    هدف  الجتماعي 

 ألر �ضي ألغر ض فالح33 .

 الستير د ل   تصدور.

ن3ك1ص.

عند        :   ملقر  الجتماعي  

 1س3دلم   طابق  اللل  بل1ك 15 حي 

  د خل3  كادور.

99 سن3  بتد ء من تاريخ   :    ملـدة 

تأسيسها.

  رأسمال        :   100.000  درهم ل 

وتك1ن من 1000  حص3  من فئ3 100 

طرف   مدف1ع3 بكاملها من   درهم   

 THIERRY PIERRE JOSEPH   س3د 

     .MOSNIER

:   شرك3 مسيرة من    تسي3ـــر    
 THIERRY PIERRE طرف    س3د  
غير  ملدة   JOSEPH MOSNIER

محدلدة.
  ت1ق3ــع :      شركــ3 ملزمـ3  بت1ق3ع 
 THIERRY PIERRE JOSEPH  لس3د 

.MOSNIER
  سن3  وحساب3ـ3 : تبتدئ من فاتح 
شتنبر من كل   10  كت1بر ل تنتهي في 

سن3.
 الوـد ع : تم إود ع  مللف   قان1ني 
 لشرك3  دى كتاب3   ضبط  باملحكم3 
و1ن13   21 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022،  تحت رقم : 110132.
تم   تس 3ل   :   س ل   تجاري 
با س ل   تجاري  دى  ملحكم3 
و1ن13   21 بتاريخ   باكادور     تجاري3 

2022،  تحت رقم  51797.
427 P

 STE TIFAOUINE FOODS
 COMPANY

S.A.R.L
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة .  

رأسما ها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي: بل1ك C13 تجزئ3 

أركانه  وت مل1ل 
 تأسيس شرك3

  بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ   16 
و1ن13 2022، تم لضع ق1 نين   شرك3 

ح ت  مليز ت   تا 33 :
 STE TIFAOUINE  :   تسم33 

.FOODS COMPANY
ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

» SARL»  مسؤل 33 محدلدة
نجارة   ت1 بل ل   ف1 كه   :   هدف 

 و اف3 ل  وخضر  و اف3 .
 ملقر  الجتماعي  بل1ك C13  تجزئ3 

أركانه  وت مل1ل. 
99 سن3  بتدء  من تاريخ    :  ملدة 

  تأسيس .
رأسمال : حدد في مبلغ  100.000 
درهم مقسم  لى 1000 حص3 من فئ3 

100 درهم.

  تس3ير :   تس3ير أسند إلى   س3د 

 وحس1ني خا د.

بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى  ملحكم3  البتد ئ33 

إلنزكان تحت رقم 1210،  بتاريخ 23 

و1ن13 2022.
من  جل   نسخ3 ل   ب3ان عن  ملسير:

   س3د  وحس1ني خا د

428 P

STE BANI EXPRESS 

SARL AU

  س ل   تجاري رقم715 طاطا

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

و1ن13 2022، تم تأسيس شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت  مل1 صفات 

  تا 33:

 STE BANI EXPRESS« : 33تسم  

«SARL.AU

مكتب33    هدف  الجتماعي:  1 زم 

ل  التات.

 شغال مختلف3 ل  شغال   بناء

نقل   بضائع.

عام3،جم3ع   عمل3ات  لبصف3 

 ملتعلق3 بشكل مباشر آل غير مباشر 

بأغر ض   شرك3. 

حي   2 رقم    :  ملقر  الجتماعي 

  تعايش طاطا.

تاريخ  من   ملدة:99سن3  بتد ء 

عد   ما  با س ل   تجاري  تس 3لها 

 وحل  ملسبق  ل   تمدود.

 100.000  :   رأسمال  الجتماعي 

درهم.

مصطفى  تع3ين  تم   :   تس3ير  

تأسيس3ا  لح3د   مسير    وحاجي 

 لشرك3 ملدة غير محدلدة. 

بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني 

بطاطا  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 

تحت رقم    ،2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.177/2022

429 P
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 STE BATTI CHEMS AGADIR
 S.A.R.L

capital : 100.000,00 DH 
 SIEGE SOCIALE :  BLOC 3

 RUE 12 N°9 HAY ASSAYSSE
TIKIOUINE - AGADIR

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
تـأسيس شرك3

عرفي  لشركاء  عقد  بمقت�ضى 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3  تأسست 

 ملحدلدة لعناصرها كا تالي :
:   شرك3 تحمل  سم «     تسم33 

باتي شمس أكادور »   ش.م.م.  
  غرض  الجتماعي : شر ء  ألر �ضي 

ل إلنعاش   عقاري.
زنق3   01 بل1ك   :  ملقر  الجتماعي 

12 رقم 9 حي أسايس تك1ين أكادور.
في  حدد   :   رأسمال  الجتماعي 
 1.000 مقسم  لى  درهم   100.000
درهم   100 بق3م3  حص3  جتماع33 

 لحص3 .
تخ1يل  تم  ل إلمضاء:    تس3ير 
إلى  ل إلمضاء  ملشترك    تس3ير 
ل  س3د  بحمان  رش3د    سادة: 

  سع3د بنجل1ن.
بكتاب3  لقد  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى ه3ئ3  ملحكم3   تجاري3 
بتاريخ       110206 بأكادور تحث رقم 

11 و1ن13 2022.
من أجل   نسخ3 ل  ب3ان 

عـن   ـمسـ3ـرين

430 P

STE COMPLEXE AMAGAR
SARL 

مقرها  الجتماعي : مكتب رقم 1 وقع 
في   طابق  أللل من  ملبنى   1 قع في 
شارع حسن 2 عما 3 شت1ك3 آوت بها

 10 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 
مارس 2022، تم تأسيس ش٠م٠م

  غرض : محط3   1ق1د.
  رأسمال: حدد في مبلغ 100.000 
 100.00 ب  حص3   1000 أي  درهم 
على   شكل  م1زع3  درهم  لحص3 

  تالي:

بحد    س3د عبد   لط3ف أمكار، 
أق�ضى 500 سهم.

أق�ضى  بحد  أمكار  سع3د    س3د 
500 سهم.

ودور   شرك3   س3د عبد   لط3ف 
أمكار ل  س3د سع3د أمكار ملدة غير 
هذ    نظام  ألحكام   

ً
لفقا محدلدة 

 ألسا�ضي.
في  إود ع  إلود ع   قان1ني  تم 
 16 في  إنزكان  البتد ئ33  محكم3 
و1ن13 2022 تحت رقم 1153. س ل 

  تجاري رقم: 26119.
431 P

 STE BOUNNAHL
CONSTRUCTION

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
بشريك لح3د
 RC : 2111

IMINTANOUTE 
تأسيس شرك3

بمقت�ضى عقد عرفي ثم بشيشالة 
تأسيس    ،2022 ماي   12 بتاريخ  
محدلدة من  شرك3 ح ت مسؤل 33  

شريك ل حد م1 صفتها كا تالي:
 BOUNNAHL  :   تسم33 

      .CONSTRUCTION
مقالل  ف  الجتماعي:       هد 
أشغال متن1ع3 أل   بناء،   الستير د 

ل  تصدور ل   تف1يض.
دل ر   ز لي3    :  ملقر  الجتماعي 

  نحل33  مزلض3 شيشالة.
 ملدة : 99 سن3.         

 100.000  :   رأسمال  الجتماعي  
حص3   1000 مقسم3  لى  درهم  
درهم  لسهم   100  جتماع33 بق3م3 

مقسم3 كا تالي :
 1000    س3د  عبد   عزيز جناح  

حص3.   
  تس3ير: تع3ين   س3د عبد   عزيز 

جناح كمسير  شرك3.
من   تبتدئ   :   سن3  الجتماع33 

فاتح وناور  لى 11 ديسمبر.
مقسم3 حسب   فصل   :  الرباح 

17 من قان1ن   شرك3.

باملحكم3  البتد ئ33  تم  الود ع 
 101/2022 رقم  تحت  باومنتان1ت، 

و1م 11 و1ن13 2022.
432 P

 STE C K R 2.GROUP
SARL

تأسيس شرك3
في  محرر  عرفي  عقد  بم1جب 
تم   ،  2022 و1ن13  بتاريخ20    كادور 
إنشاء   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ل  ب3انات هي على 

  نح1   تالي : 
 .C K R 2.GROUP : السم  

عمارة  3ل1   :  ملقر  الجتماعي 
9 ف1نتي   عل3ا  1 مكتب رقم    طابق 

 كادور. 
نشاط   شرك3 : مركز  التصال 

تم تحدود مدة   شرك3 في   :  ملدة 
99 عاما  بتد ء من تاريخ تأسيسها

 100.000  :   رأسمال  الجتماعي 
حص3   1000 على  مقسم3  درهم 
درهم  لحص3  بمائ3   جتماع33 
تنسب إلى كل شريك بما وتناسب مع 

 شتر كاته لهي كما ولي   س3د: 
1000حص3    .... عالب1ش  رش3د 

 جتماع33
رش3د عالب1ش    تس3ير:    س3د 
مسير بت1ق3ع لح3د ملدة غير محدلدة

 1 من   :   سن3  الجتماع33 
وناورإلى11 دجنبر.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
27و1ن13  بتاريخ   باكادور    تجاري3 
رقم   110365 رقم   تحت    2022
 : ه1  با س ل   تجاري    تس 3ل 

.51891
433 P

STE CDC GROUPE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

ح ت شريك لح3د
تأسيس شرك3

مؤرخ عرفي   عقد   بمقت�ضى 
تم تأسيس شرك3   2022 و1ن13   09  
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت شريك 

ل حد، لخاص3اتها كا تالي :

.CDC GROUPE : 33تسم  

 ملقر الجتماعي : عمارة فال فل1ري 
 231 مجمع   22 رقم   5 ب   طابق 

ف1نتي   عل3ا أكادور.

  هد ف  الجتماعي  مركز  التصال.
مبلغ  في  حدد  رأسمال   شرك3: 

 1000 100.000  درهم مقسم3 على 

حص3 من فئ3 100 درهم  ل1 حدة.

تس3ير  شرك3   وتم   : تسير  شرك3 

من طرف   س3د بنعب3د جمال.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

تحت   2022 و1ن13   20 بأكادور بتاريخ 
رقم 2017 س ل تجاري رقم 51781.

434 P

 STE CELIAMED
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   12

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33 :

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

CELIAMED : تسم33   شرك3 .
مقالل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل  تشط3ب   ألعمال  ملتن1ع3 ل  بناء 

ل  تجدود.

 مقالل  ألشغال   عام3 ل ملباني.

لب3ع   ل1 زم  ملكتب33  شر ء 

ل ملعد ت ل ألثاث ل مل1 د  الستهالك33 

 ملكتب33.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شق3 رقم 

دل ر إوم1نسين مسك3ن3   در رك3   1

 كادور. 

 100.000  : مبلغ رأسمال   شرك3 

درهم، مقسم كا تالي :

  س3د محمد  عن1ز شريك لح3د 

 100 بق3م3  حص3   1.000 با شرك3 

درهم  لحص3.
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  س3د محمد  عن1ز:   ملسير.
 ملدة : 99 سن3.

من فاتح وناور إلي     سن3  ملا 33: 
11 دجنبر.

بتاريخ  تم  إلود ع   قان1ني 
 26 أبريل 2022 تحت رقم 109518 
باملحكم3   تجاري3  تس 3له  لتم 

بأكادور تحت رقم 51251.  
435 P

 DANOISE PROMOTION
 SARL

 ملقر  الجتماعي :  عمارة 52 شق3 01 
ج3ت سكن  كادور

تأسيس شرك3
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع   قان1ن  ثم    ،2022 ماي   27
 ألسا�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت  ملميز ت   تا 33  :
 DANOISE  :  السم 

.   PROMOTION SARL
عقار ت. :-1بناء.  هدف   شرك3 

منعش عقاري.
 ملدة محددة في 99 سن3.

  رأسمال محدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسم  لى 1000 حص3 من فئ3 
درهم  لحص3   1 حدة قد تم   100
حص3   لس3د   810  كتتاب كا تالي: 
 170   عبادي محمد كادوم غد ب ل 

حص3  لس3د ماود ناعم  حمد.
  تس3ير :تم  تع3ين   س3د   عبادي 
محمد كادوم غد ب كمسير  لشرك3 
إعطائهما  مع  محدلدة  غير  ملدة 
ل   بنكي  صالح33  إلمضاء  إلد ري 

منفرد .
%5  تك1ين  وتم  قتطاع   ألرباح 
عل3ه    رص3د  الحت3اطي  ملنص1ص 

قان1نا.
تم  إلود ع   إلود ع   قان1ني 
بكتاب3   ضبط  دى    قان1ني 
 ملحكم3   تجاري3 باكادور تحت رقم       

110192  بتاريخ 22 و1ن13 2022.
 لخالص3 ل  تذكير

 قبال حسن

436 P

STE DIX30 RENOVATION
S.A.R.L

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة  
رأسما ها : 100.000 درهم

  18L-12 ملقر  الجتماعي:   1ئام 

نجزئ3   بحارة  كادور 

 تأسيس شرك3
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�ضى     

تم لضع ق1 نين   ،2022 و1ن13   11    

  شرك3 ح ت  مليز ت   تا 33:

 STE DIX10  :   تسم33 

 .RENOVATION SARL

ح ت  شرك3   :    شكل   قان1ني  

» SARL»  مسؤل 33 محدلدة

   هدف:   بناء ل الشغال  ملختلف3. 

  18L-12  ملقر  الجتماعي    1ئام 

نجزئ3   بحارة  كادور

99 سن3  بتدء  من تاريخ    :   ملدة 

  تأسيس .
 رأسمال : حدد في مبلغ  100.000 

درهم مقسم  لى 1000 حص3 من فئ3 

100 درهم.

   تس3ير :   تس3ير أسند إلى   س3د 

بن فق3ه عصام.

بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني  

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

 ،110172 رقم  تحت  ألكادور 

بتاريخ21 و1ن13 2022
من  جل   نسخ3 ل   ب3ان عن  ملسير:

   س3د بن فق3ه عصام

437 P

STE DREAM CARGO
SARL AU

RC : 51785 / AGADIR

تأسيس شرك3
بتاريخ بأكادور  ثم   عرفي  عقد    

تم تأسيس شرك3   ،2022 ماي   20  

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة من شريك 

ل حد م1 صفتها كا تالي :

      .DREAM CARGO   : 33تسم  

نقل  مقالل    هد ف  الجتماعي:- 

  بضائع وحساب   غير لطن3ا لدل 3ا.

  الستير د ل  تصدور،  لس3ط.

05 عمارة    ملقر  الجتماعي : شق3 
حي  ملحمدي   1 01  قام3   سعادة 

 كادور.
 ملدة : 99 سن3.

درهم   100.000  :   رأسمال 
حص3  جتماع33   1000 مقسم3  لى 
مقسم3  درهم  لسهم   100 بق3م3 

كا تالي :
  س3د عبد   لط3ف عت3ك 1000 

حص3.
  تس3ير : 

عبد   لط3ف  :   س3د    تس3ير 
عت3ك كمسير  لشرك3.

من  تبتدئ   :   سن3  الجتماع33 
فاتح وناور  لى 11 ديسمبر. 

مقسم3 حسب   فصل   :  الرباح 
17 من قان1ن   شرك3.

تم  الود ع   :  الود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3 باكادور تحت رقم 

110113 و1م 20 و1ن13 2022.
438 P

 STE EXCEL FORMATION 
  PRIVE
SARL AU

ICE   N° : 003101543000088
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 
16 و1ن13 2022،   تم تأسيس شرك3 
شريك  ح ت  محدلدة  ملسؤل 33  

لح3د ح ت  وخصائص   تا 33 : 
 STE EXCEL  :   تسم33 

. FORMATION PRIVE   Sarl AU
م1الي  شارع   :  ملقر  الجتماعي 
عبد بن حساون تجزئ3 19 رقم 5 حي 

  سالم  كادور.
  هدف : مركز   دعم ل  تك1ين.

 100.000  :   رأسمال  الجتماعي 
درهم.

  تس3ير :  ملهدي ب1درق3.
 ملدة : 99 سن3.

  سن3  ملا 33 :  فاتح وناور حتى11 
دجنبر .

با س ل  تس 3ل   شرك3  تم 
  110390   تجاري بأكادور تحت رقم 
بتاريخ 28 و1ن13 2022،  رقم   س ل 

  تجاري 51905.
439 P

STE  GIMAD TRANS
SARL 

    ش.َم.م
    رأسما ها : 100.000  درهم

مقرها  الجتماعي  زنق3 668 رقم 12 
وخ3ام 2   كادور

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
و1ن202213    20 بتاريخ   إلستثنائي  
أعاله  شركاء   شرك3  ملذك1رة  قرر 

ماولي :
تف1يت   س3د  زرل ل علي  مل م1ع 
حص3     1000 عددها   ل  حصصه 

 لس3دة ك3در فاطم3
ك3در  تصبح   س3دة  لبذ ك 
فاطم3 ما ك3 و م3ع  وحصص   با غ 

عددها 1000 حص3.
تم  إلود ع    :  إلود ع   قان1ني   
باملحكم3   تجاري3 الكادور    قان1ني 
رقم  تحت   2022 و1ن13   28 بتاريخ 

110396
440 P

 STE.CREATIVE KID
ACADEMY PRIVE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
بشريك ل حد

رأسما ها : 100.000.00 درهم
بمقت�ضى  و مع   عام   غير 
 10 بتاريخ    عادي  لشرك3  ملؤرخ 
بمقرها  إلجتماعي تجزئ3   2022 ماي 
1 شارع  1   شق3 رقم  1261   طابق 
 وخميسات   حي  ملحمدي أكادور قرر 

ما ولي :
مع    تصف33  ملسبق3  لشرك3 
إستقا 3   س3دة فاطم3   زهر ء سر  

من منصبهاكمسيرة  لشرك3.
تجزئ3  في  مقر   تصف33  تحدود 
1 شارع  1   شق3 رقم  1261   طابق 

 وخميسات   حي  ملحمدي أكادور.
تع3ين   س3دة فاطم3   زهر ء سر  

كمصف33  لشرك3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 2022 و1ن13   28   تجاري3 بأكادور في 
س ل   تجاري   110602 تحت رقم 

رقم 31537.
 لخالص3 ل  ب3ان

441 P



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   12766

 STE FNH MESSAGERIES
 SARL

تأسيس شرك3
بم1جب عقد عرفي محرر بتاريخ  

شرك3  تأسيس  تم   ،2022 و1ن13   6

ح ت  ملميز ت  محدلدة  ملسؤل 33 

  تا 33 :

  FNH MESSAGERIES:   تسم33 

ش.م.م .

وحساب  نقل   بضائع    هدف: 

  غير.

 نقل  ألمتع3 وحساب   غير              
رقم   578 زنق3    :  ملقر  الجتماعي 

12 حي  ور ك ب1 ركان  كادور.  
رأس  ملال  الجتماعي  :  100.000  

1000حص3 من فئ3  درهم مجزأ إلى  

100 درهم على   شكل   تالي :

هللا  فتح  حص3  لس3د   113

مدود ت.

حص3  لس3د  وحسن   111

 ملزل رت.

111 حص3  لس3د نع3م3 مدود ت

  تس3ير: يسير   شرك3   س3د فتح 

هللا مدود ت لتخ1يله  إلمضاء  ملنفرد 

ملدة غير محدلدة.

  سن3  الجتماع33  : تبتدئ   سن3 

 الجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سن3.

 لتم  إلود ع   قان1ني  هذ    عقد 

ه3ئ3  ملحكم3  بكتاب3   ضبط  دى 

 110328   تجاري3 باكادور تحت رقم 

ل   س ل   تجاري رقم51861  بتاريخ 

21 و1ن13 2022.
من  جل   نسخ3 ل  ب3ان

442 P

 STE ELECTROMENAGER
DISTRIBUTION TAHA

SARL AU

تأسيس شرك3
أغادور  في   S.S.P لث3ق3  بم1جب 

لضع  تم   ،2022 أبريل   18 بتاريخ 

ل  تي    نظام  ألسا�ضي  لشرك3، 

تتمثل خصائصها في :

مسؤل 33  ح ت  شرك3   :   شكل 

محدلدة  ملساهم   1ح3د.

 ELECTROMENAGER           :     السم  

 . DISTRIBUTION TAHA

إعادة  : مشتروات/مب3عات  ألجهزة 

 ملنز 33.
 ملكتب  ملس ل  :  مل مع 11، رقم 

586  بنسركال  كادور. 

 ملدة    : 99 سن3 بشكل عام.
 100.000  : رأس  ملال  ملشترك  

درهم.

 ملشرف  :   س3د منير  ملسيب.

محكم3  في  تم  إلود ع   قان1ني 

 2022 ماو1   17 في  أكادور   تجاري3 

تحت   رقم 109833.

443 P

STE ELOHIM
SARL A.U 

تأسيس شرك3
 7 بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شرك3  تأسيس  تم   ،2022 و1ن13 

لح3د  بشريك  محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت  ملميز ت   تا 33:

.ELOHIM SARL A.U : 33تسم  

حي   صحر ء    :  ملقر  الجتماعي  
بل1ك C رقم 50 طانطان.

درهم   100.000  :   رأسمال 

حص3 من فئ3    1000 مقسم3 على 

100 در هم.

: تجم3د لمعاو 3 لتصدور    هدف 

لتس1يق منتجات  ملأك1الت   بحري3 

لد خلها  خارج   بالد  لتجارتها 

لتصدورها.

لتصدور   ف1 كه   ستير د 

ل وخضرل ت.

تس1يق   ف1 كه ل وخضرل ت.

ل الستير د    تجارة   عام3 

ل  تصدور ل  تجارة.

  ت1زيع ل  تس1يق بأي شكل من 

 ألشكال في  ملغرب أل في  وخارج ألي 

ن1ع من  ألسماك  ملعاو 3،   طازج3 

أل  ،  ملدخن3  أل  مل مدة،  مل مدة 

 ملعلب3.

 JOEFERSON  :   شركاء 
 ،  UFUOMA ETURHOBORE
ن3جيري، مزد د بتاريخ 27/09/1957، 

A09376716  ج1 ز سفره
 :   سن3  ملا 33  

 11 تبتدئ من فاتح وناور ل تنتهي في 
دجنبر من كل سن3

تسير   :   تس3ير 
  شرك3 حا 3ا من طرف:

 JOEFERSON UFUOMA
ETURHOBORE ملدة غير محددة.
تم   :   س ل   تجاري 

باملحكم3  البتد ئ33 بطانطان بتاريخ  
23/06/2022  تحت رقم      7039 .

444 P

  STE BOULANGERIE M
SARL A.U

  22 بتاريخ   بمقت�ضى عقد عرفي 
شرك3  تأسيس  تم   ،2022 و1ن13 
لح3د  بشريك  محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت  ملميز ت   تا 33:
 BOULANGERIE M « : 33تسم  

.«SARL A.U
 ملقر  الجتماعي :    طابق   سفلي 

رقم 111 حي   نهض3 طانطان.
درهم   100.000   :   رأسمال 
حص3 من فئ3    1000 مقسم3 على 

100 در هم.
: مخبزة؛   هدف 

متجر  وحل1يات ؛
تصن3ع  ملع نات؛

شر ء لب3ع لت1زيع   كعك؛
شر ء لب3ع لت1زيع  ملنتجات  ملعدة 

 الستهالك في  ملخابز ل وحل1يات؛
،  ستر حات  تنظ3م  ملناسبات 

  قه1ة ل ملر سم.
  شركاء : عبد   1هاب   عك3دي، 
مغربي، مزد د بتاريخ  29/07/1978، 

.UC56587  ب.ت.ل
تبتدئ من فاتح   :   سن3  ملا 33  
كل  من  دجنبر   11 في  تنتهي  ل  وناور 

سن3.
: تسير   شرك3 حا 3ا من    تس3ير 
طرف: عبد   1هاب   عك3دي ملدة غير 

محددة.

باملحكم3  تم   :   س ل   تجاري 

 البتد ئ33 بطانطان بتاريخ  28 و1ن13 

2022،  تحت رقم      7051 .

444P مكرر

إنشـــاء شركـــــ3
AL FERDAWS FISH

SARL A.U

فاتح  بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ  

شرك3  تأسيس  تم   ،2022 و1ن13 

لح3د  بشريك  محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت  ملميز ت   تا 33:

  AL FERDAWS FISH  :   تسم33 

.SARL A.U

تجزئ3   1013  ملقر  الجتماعي : 

م1الي  مدرس3  ألمير  غرب    1قاو3 

عبد هللا طانطان.

درهم   100.000  :   رأسمال 

فئ3  من  حص3   1000 على  مقسم3 

100,00 در هم.

: تاجر   سمك.   هدف 

تاجر أسماك باو مل3 )ماريج).

تس1يق جم3ع منتجات  ملنتجات 

  بحري3.

لتس1يق  لب3ع  لتصدور   ستير د 

 ألسماك   طازج3 ل مل مدة ل  ص3د 

  بحري لغيرها.

لإنتاج  لمعاو 3  لتجم3د  ت1ريد 

منتجات  ملأك1الت  جم3ع  لتس1يق 

  بحري3.

تس1يق   ف1 كه ل وخضرل ت

نقل   بضائع وحساب   غير.

مزد د  كرير،  حسن   :   شركاء 

ت   ل.  ب.   ،1981 مارس   2 بتاريخ 

.JF26601

فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 

كل  من  دجنبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.

: تسير   شرك3 حا 3ا من    تس3ير 

طرف حسن كرير ملدة غير محددة.

باملحكم3  تم   :   س ل   تجاري 

 البتد ئ33 بطانطان بتاريخ  22 و1ن13 

2022  تحت رقم7017. 

445 P
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 BAN HAMOU SIDATI

TAHIYATI

SARL A.U

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شرك3  تأسيس  2022،تم  11 ماي 

لح3د  بشريك  محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت  ملميز ت   تا 33:

 BAN HAMOU  :   تسم33 

.SIDATI TAHIYATI SARL A.U

تجزئ3   سالم   ملقر  الجتماعي: 

طانطان   شاطئ   1ط33،  طان طان.

درهم   100.000  :   رأسمال 

فئ3  من  حص3   1000 على  مقسم3 

100 در هم.

لت1زيع  لب3ع  شر ء   :   هدف 

 ملنتجات   غذ ئ33.

شر ء لب3ع لت1زيع   كعك.

شر ء لب3ع لت1زيع   قه1ة.

لت1زيع  ملنتجات  لب3ع  شر ء 

الستهالك   1جبات   ملخصص3 

 وخف3ف3،

شر ء لب3ع لت1زيع  ملالبس،

لت1زيع  ملنتجات  لب3ع  شر ء 

ل  سلع  إل كترلن33،

متعهد،

تنظ3م  ستر ح3   قه1ة ل ملر سم،

منتجات  لت1زيع  لب3ع  شر ء 

  تنظ3ف،

شر ء لب3ع لت1زيع سلع متن1ع3،

ت1ريد  ألغذو3   عام3  لب3ع 

باو مل3 ل  تجزئ3،

 ملكتب ل 1 زمه ل مل1 د،

  تجارة   عام3،

أعمال مختلف3،

 ستير د لتصدور.

مزد د  :  بر ه3م  غير ن،    شركاء 

ت   ل.  ب.   ،1969 وناور   2 بتاريخ 

P119100

فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 

وناور لتنتهي في 11 دجنبر من كل سن3.

حا 3ا  تسير   شرك3   :   تس3ير 
غير  ملدة  طرف  بر ه3م  غير ن  من 

محددة.
باملحكم3  تم   :   س ل   تجاري 
 البتد ئ33 بطانطان بتاريخ  22 و1ن13 

2022، تحت رقم 7015. 
446 P

 STE FATIMA ZAHRA
TRAVAUX WEST

SARL A.U
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شرك3   ،2022 13 و1ن13 
لح3د  بشريك  محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت  ملميز ت   تا 33 :
 STE FATIMA ZAHRA : 33تسم  

.TRAVAUX WEST SARL A.U
 ملقر  الجتماعي :   حي  الد ري 

  1ط33  طانطان.
درهم   100.000  :   رأسمال 
فئ3  من  حص3   1000 على  مقسم3 

100,00 در هم.
أعمال   نظاف3   :   هدف 

ل وحر س3.
ل مل1 كب3  ل  دعم   إلشر ف 
في  مل ال   رقمي  ل  تدريب 

ل  تكن1 1جي.
 وخدمات في  مل ال   تكن1 1جي.

نشاطات خارج33.
تصم3م إنشاء   شعار ت ل  عالم3 

  تجاري3 ل  غالف ل  دوك1ر.
فاطم3   زهر ء   :   شركاء 
و1 13   10 بتاريخ  مزد دة  ب1شمالت، 

.JF38088  1991، ب. ل. ت
تبتدئ من فاتح   :   سن3  ملا 33  
كل  من  دجنبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3
: تسير   شرك3 حا 3ا من    تس3ير 
ب1شمالت ملدة  طرف فاطم3   زهر ء 

غير محددة.
باملحكم3  تم   :   س ل   تجاري 
و1ن13   22  البتد ئ33 بطانطان بتاريخ 

2022  تحت رقم  7019.
447 P

S.B.P.S TRAVAUX
SARL A.U

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شرك3  تأسيس  تم    08/06/2022
لح3د  بشريك  محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت  ملميز ت   تا 33:
 S.B.P.S TRAVAUX  :   تسم33 

.SARL A.U
 E ملقر  الجتماعي :   طابق 1 بل1ك 

حي   صحر ء طانطان.
درهم   100.000  :   رأسمال 
فئ3  من  حص3   1000 على  مقسم3 

100 در هم.
:   هدف 

  طباع3 ل وخدمات  ملتعلق3 بها،
تاجر عام،

تأثيث عام،
تاجر م1 د   بناء ل ملباني،

أعمال متن1ع3،
لأجهزة  كمب13تر  أجهزة  تاجر 

مكتب33 لأثاث مكتبي،
  شركاء :

بتاريخ  مزد دة   ، ب1ف1س  سك3ن3 
ت   ل.  ب.   ،2001 أغسطس   10

.JF62016
فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 
كل  من  دجنبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.
حا 3ا  تسير   شرك3   :   تس3ير 
غير  ملدة  ب1ف1س  من طرف سك3ن3 

محددة.
باملحكم3  تم   :   س ل   تجاري 
 البتد ئ33 بطانطان بتاريخ  21 و1ن13 

2022،  تحت رقم7037. 
448 P

 SOCIETE SIGNATURE BY
NAIM

SARL AU
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

 شريك لح3د
رأسما ها : 100.000.00 درهم

مكتب 6 عمارة رقم 25 شارع 3106 
تجزئ3 ملرس رقم 137،   دشيرة 

 و هادو3 أنزكان

س.ت : 26.301

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بإنزكان 

ح ت  ملسؤل 33  شرك3  تأسيس  تم 

ح ت  لح3د   ملحدلدة  شريك 

 وخصائص  آلت33:

 SOCIETE  :   تسم33 

.SIGNATURE BY NAIM SARL AU

  هدف :

تأجير   عقار ت لإد رة  إلوجار ت.

  ترليج   عقاري، لشر ء، ب3ع بناء 

لتح1يل جم3ع  ملمتلكات  ملنق1 3 على 

لتأجير  مشترك3،  ملك33  أل  دفعات 

 ملمتلكات  ملذك1رة، إد رة ,لإعادة ب3ع 

ل وحق1ق   عقاري3  جم3ع  ملمتلكات 

أل  ملنق1 3.

مختلف  إلنشاء ت  تحق3ق 

أل  لكذ ك   تبع3ات  وخاص3 

 ملشترك3.

ل  1ساط3   ألعمال   عقاري3 

  عقاري3، لإقام3   عالقات   تجاري3، 

ل  شر ك3، لتمث3ل  إلمت3از.

لإنجاز  ه3كل3  ألر �ضي  إعادة 

ل ملنشآت  جم3ع  ملشاريع   عقاري3، 

  صناع33،   س3اح33،   زر ع33 

  سكن33 أل   ترفه33.

أل  ملباني،  جم3ع  ألر �ضي  ح3ازة 

لهدم جم3ع  ملباني، لتقس3م  ألر �ضي 

جدودة  مباني  لإنشاء   ملذك1رة، 

س1 ء  إلستخد مات  نقلها،  قبل 

بناء  أل  إلد ري3    سكن33،  ملهن33 

جم3ع  لإد رة  إستغالل  لتشغ3ل، 

  عقار ت  إلستخدمات   سكن33، 

 ملهن33 أل  إلد ري3.

أعمال متن1ع3 بأن1 عها.

أعمال   دوك1ر.

تنس3ق  إلستشار ت ل ملساعد ت 

  فن33 ملتابع3  ألعمال على إختالف 

أن1 عها.

  در س3 ل  هندس3.

أي  لتس1يق  لتصدور  إستير د 

منتج ل  تجارة بشكل عام.

  تجارة في مستلزمات   بناء.

تأجير جم3ع آالت لمعد ت   بناء.

 إلستير د ل  تصدور.



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   12768

 ملدة : 99 سن3 إبتد ء من تأسيس 

  شرك3.

درهم   100.000.00   رأسمال: 

مقسم إلى 1000 حص3 من فئ3 100 

درهم.

من  تبتدئ   :   سن3  إلجتماع33 

ديسمبر كل سن3.  11 إلى  فاتح وناور 
من   قان1ن   15 بمقت�ضى   فصل 

كمسير  تع3ين  تم   ألسا�ضي  لشرك3 

 لشرك3 ملدة غير محدلدة.

حافظ أب1   نعائم.

ل  تق33د  تم  إلود ع   قان1ني 

باملحكم3  با س ل   تجاري 

و1ن13   21 و1م  إلنزكان   إلبتد ئ33 

2022 تحت عدد 1211.

449 P

STE ONBGI TRA
SARL

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : في مركز 

 العمال بعمارة  وخ3اطي   طابق 

  ثا ث    شق3 رقم 5 شارع  وحسن 

  ثاني  ملحاوط3 تارلد نت - 81000 

تارلد نت  ملغرب
رقم   س ل   تجاري 8831

في    مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   ،2022 و1ن13   13

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

محدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

مسؤل 33 محدلدة.

عند  متب1ع3   : تسم33   شرك3 

  STE   : بمختصر تسم3تها   القتضاء 

.ONBGI TRA SARL

غرض   شرك3 بإوجاز : 

مقال 3 في  الشغال  ملختلف3  كر ء 

 آل 33.

 ملستلزمات  ملكتبات33.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
رأسمال   شرك3 : 100000 درهم، 

مقسم كا تالي :

مصطفى  وت  بر ه3م:    س3د 

500 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3.

 500  :   س3د   و1ب  دلسعدن 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3.

مسير   شرك3:

مصطفى  وت  بر ه3م    س3دة 

تنغير  عن1 نه  وت  نبكي  مسمرير 

 ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 بتارلد نت بتاريخ  28 و1ن13 
2022 رقم 121.

450 P

شركة حوسا تور
 ش.م.م

تأسيس
بم1جب   عقد   عرفي  ملؤرخ 

تم   2022 و1ن13   7 بتاريخ  بأكادور 

مسؤل 33  ح ت  شرك3  تأسيس 

محدلدة بشريك لح3د لبامل1 صفات 

  تا 33 :
ت1ر  ح1سا  شرك3   :   تسم33 

ش.م.م.
111  قام3  ملختار  رقم   :  ملقر 

عبد  شارع   2 شطر  ب    س1�ضي 

  رح3م ب1عب3د أكادور.
بدلن  كر ء   س3ار ت   :   هدف 
سائق، رأس مال   شرك3 : 100.000 

درهم.

عبد  تع3ين   س3د  تم   :   تس3ير 

  رحمن لفا كمسير غير شريك.

بمكتب  تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

تحت   2022 و1ن13   16 و1م  بأكادور 
نفس  في  ل  تس 3ل   110297 رقم 

رقم  تحت  با س ل   تجاري    13م 

.51757

451 P

بنجي & كو
تـأسـيـس شــرك3

بتأريخ  عرفي   عقد  بمقت�ضى 
لضع   قان1ن  تم   ،2022 و1ن13   9

  تأسي�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

  شريك    1ح3د  تحمل  وخصائص 

  تا 33:  ـتـسـم3ـــــــــــــــ3 :  بنجي & ك1.

د ت  ملسؤل 33  شرك3   :   شكل 

 ملحدلدة   شريك   1ح3د.

 – :  ستغالل مطعم     ـمـ1ضـــــ1ع 

  تجارة – مم1ن حفالت...

عمارة   1 مكتب   :  ملقر   رئي�ضي 

ع3اض،  شارع   قا�ضي   ،65

 مسرنات،  كادور.

سن3  بتد ء    99  : مــــــدة   شركــــــ3 

من و1م تأسيسها.
 100.000  : رأسمـــال   شركـــ3 

حص3 من   1000 درهم مقسم على 

100 درهم  كلها   لس3د بنجدي  فئ3 

 سماع3ل.

 5  % وتم  قتطاع نسب3   :  ألربـاح 

من  ألرباح   الحت3اط   قان1ني ل  باقي 

حسب تقرير   شريك   1ح3د.

من  تسير   شرك3   :   ـتسـ3ـ3ـــــــــــــر 

مع  طرف   س3د بنجدي  سماع3ل، 

كل صالح3ات   ت1ق3ع.

فاتح  من   :   سنـــ3  الجتمـاع3ـ3 

وناور إلى 11 دجنبـــــر..

تم  إلود ع   قان1ني  دى   قد 

وـ1م  باكادور    ملحكم3    تجاري3 

21 و1ن13 2022، تحت رقم 110165.

452 P

SOCIETE GALILI DECOR
S.A.R.L

شرك3 كا 3لي دوك1ر

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأس مال   شرك3 : 60.000.00 درهم
رقم 21 زنق3 ت3غان3مين حي   هدى 

أكادور

تأسيس شرك3
بمقت�ضى   نظام  ألسا�ضي  شرك3 

 ،2022 و1ن13   7 كا 3لي دوك1ر بتاريخ 

 GALILI DCOR 3صادق شركاء شرك

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة على ما 

ولي :

دوك1ر  كا 3لي  شرك3   :   تسم33 

شرك3 محدلدة  ملسؤل 33.

  هدف : إن   شرك3 تهدف أساسا 

إلى :

ت1زيع لشر ء ب3ع،تصدور لإستير د 
ثم صنع جم3ع  مل1 د ألغر ض   دوك1ر 

ل ألثاث ل ملفرلشات ح ت   صل3.
تجارة جم3ع أن1 ع م1 د   نجارة.

جم3ع  وخدمات  ملتعلق3  تقدوم 
با نشاط  ملمارس.

لعم1ما جم3ع   عمل3ات   تجاري3 
  صناع33  ملا 33 ل  عقاري3  ملتعلق3 
لكل  ألنشط3  باألنشط3  ملذك1رة 
شأنه  من  طابع  ح ت  أل   ملشابه3 

ت1س3ع لتنم33   هدف  إلجتماعي.
زنق3   21 رقم   :  ملقر  إلجتماعي 

ت3غان3مين حي   هدى أكادور.
حدد رأسمال   شرك3    رأسمال: 
مقسم3  درهم   60.000.00 مبلغ  في 
درهم   100 بق3م3  حص3   600 إلى 
200 حص3  ل1 حد  كل من   سادة 
زري وحسن لعابد ألوحسن لأحمد 

ب1كرن.
تاريخ  من  إبتد ء  سن3   99:  ملدة 
  تس 3ل با س ل   تجاري بإستثناء 

حا 3   تمدود أل   فسخ  ملسبق.
من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3.
زري  تع3ين   س3د  تم   :   تس3ير 
وحسن مسير  لشرك3 لح ك ملدة غير 

محدلدة.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بأكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110321.
 إلستخالص ل  ب3ان

 ملسير

453 P

 ACADEMIE
 INTERNATIONALE

 AVICENNE DES METIERS
DE LA SANTE PRIVEE

SARL
بمقت�ضى  عقد  عرفي  مؤرخ  و1م 
26 ماي 2022، تم إنشاء شرك3  ح ت 

 وخصائص   تا 33 :
 ACADEMIE  :   تسم33 
 INTERNATIONALE AVICENNE
 DES METIERS DE LA SANTE

.PRIVEE SARL
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  هدف :   تعل3م  ملنهي ل وخاص.
س  بل1ك  :   طابق  اللل   ملقر 

 قام3  وخير حي  فر ك تيزنيت. 
درهم   100.000  :   رأسمال 

مقسم3 كاآلتي :
  500 سناء   دري1�ضي   :   س3دة 

حص3 ب 100 درهم  لحص3.
  س3دة : نادو3  بكريم 500  حص3 

ب 100 درهم  لحص3.
  تس3ير :   س3د عمار   دري1�ضي.

 إلود ع   قان1ني لضع في  ملحكم3 
ماي   11 و1م  بتيزنيت   البتد ئ33 

2022، تحت رقم 175.
  س ل   تجاري : 5225.

454 P

AJAMI FORAGE
SARL AU

س ت  8819  /تارلد نت 
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة بشريك لح3د
بم1جب    عقد   عرفي  ملؤرخ في 
بألآلد تاوم3 تأسست   2022 و1ن13   2
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 

بشريك لح3د خصائصها كاآلتي : 
 AJAMI FORAGE  :   تسم33 

.SARL AU
أشغال  حفر  البار،   :   غرض 

  بناء، أشغال مختلف3.
دل ر   ركاوك   :  ملقر  الجتماعي 

  كدو3   ب3ضاء  ألالد تاوم3.
رأسمال   شرك3 : 10.000 درهــم.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 
  تس 3ل با س ل   تجاري.

يسير   شرك3،   س3د   :   تس3ير 
أجامي ن1ر  دون ملدة غير محدلدة.

فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 
كل  من  دجنبر   11 في  لتنتهي  وناور 

سن3.
رأسمال  لزع   : ت1زيع  وحصص 
من  حص3   1000 على    شرك3 
أجامي  100درهم،كلها  لس3د  فئ3  

ن1ر  دون.
رقم   تس 3ل با س ل   تجاري : 

8819 / تارلد نت.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
  ضبط  دى  ملحكم3  البتد ئ33 
  ،2022 و1ن13   21 بتاريخ  بتارلد نت 

تحت رقم 113.
455 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL

SARL

Télé :05 28 81 66 84

 STE ADAGHAS TRANSPORT
.SARL à AU

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة بشريك ل حد 

و1ن13   20 في  طبقا  لعقد  ملؤرخ 
تم تأسيس شرك3  ملسؤل 33   ،2022
 ملحدلدة بشريك ل حد باوخصائص 

  تا 33 :  
 STE ADAGHAS  :  السم 

.TRANSPORT SARL à AU
نقل  ملستخدمين   :   هدف 

وحساب   غير.
 100.000  : رأسمال  مل م1ع3 

درهم.
 ملسير : حسن   سعدي.

تكادورت   :  ملقر  الجتماعي 
  در رك3  كادور.

 ملدة :  99 سن3.
تم  الود ع   قان1ني  لمجم1ع3 
با س ل   تجاري باملحكم3   تجاري3 
بتاريخ   110505 رقم  تحت  باكادور 

28 و1ن13 2022.
456 P

 MARAICHAGE DU SAHARA
شرك3  مجه1 3  السم

رأسما ها : 10.000.000 درهــم
مقرها  الجتماعي : 16، شارع محمد 

 وخامس -   د خل3
س.ت: 1511

بمقت�ضى مشالر ت  و مع   عام 
و1ن13   3 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

2022، تقررماولي :
علي  ب3ع   س3د  على   ملصادق3 
أحمد  درهم  ل1سهم  لس3د  ب3د   
أحمد   درهم  تع3ين   س3د  لإقر ر 
متصرفا جدود  بعد  ستقا 3   س3د 

علي ب3د من مهامه كمتصرف؛

تنس3ق   نظام  ألسا�ضي.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   11  البتد ئ33 با د خل3 بتاريخ 

2022، تحت رقم 1019/2022.

457 P

MFL TRANSIT SOCIETE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  

رأسمـا ها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شق3 رقم 01 

  طابق   ثاني تجزيئ3 رقم 1221 

شارع إنزكان   حي  ملحمدي أكادور

بمقت�ضى محضر  و مع   عام غير 

16 ماي    عادي  ملنعقد باكادور و1م 

7 و1ن13  بتاريخ  ل ملس ل   ،2022

علي  تمت  ملصادق3  باكادور   ،2022

ما ولي : 

تف1يت  وحصص :

 ملصادق3  على تف1يت 100 حص3 

محمد  ب1تهر ي  حصص   س3د  من 

رأسمال   شرك3  فائدة   س3د  من 

ب1تهر ي  وحـســن من فئ3 100 درهم.

 ملصادق3 على تف1يت 100 حص3 

محمد  ب1تهر ي  حصص   س3د  من 

رأسمال   شرك3  فائدة   س3د  من 

ب1تهر ي ف3صل من فئ3 100 درهم.

لتت1زع حصص رأسمال   شرك3 

على   شكل   تالي: 

  س3د ب1تهر ي محمد 300 حص3 

من فئ3 100 درهم  لحص3.

 100 ب1تهر ي  وحـســن    س3د 

حص3 من فئ3 100 درهم  لحص3.

  س3د ب1تهر ي ف3صل 100 حص3 

من فئ3 100 درهم  لحص3.

تغ3ير   شكل   قان1ني :

من  تغ3ير   شكل   قان1ني  تم 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

ح ت  إلى شرك3  لح3د  ح  ت شريك 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

  تـ1ق3ــع  الجتـمـاعـــي: 

جم3ع   عق1د  في  وتم   ت1ق3ع 

طرف   س3د  من  ل أللر ق   بنك33 

ب1تهر ي  أل   س3د  محمد  ب1تهر ي 

 وحـســن .

  تـســ3ـ3ـــــــر :
محمد  ب1تهر ي  تع3ين   س3د  تم 

كمسير  لشرك3 ملدة غير محدلدة.
بكتاب3  ثم  إلود ع   قان1ني 
باكادور   باملحكم3   تجاري3    ضبط 
رقم  تحـت   ،2022 و1ن13   15 بتاريخ 

.110232
 لخالص3 ل  ب3ان

 ملسير

458 P

STE REDA SAM LOGISTIC
SARL

في  طار  و مع   عام  الستثنائي  
STE REDA SAM LOGISTIC 3شرك 

 ملنعقد بتاريخ 15 و1ن13 2022،   
قرر  ألعضاء لباإلجماع   تغ3ير ت 

  تا 33 :
عزيز  و1س  قرر   س3د  وت 
 100  % أسهمه  تف1يت لب3ع جم3ع  
من مجم1ع أسهمه با شرك3  لس3دة  

ط1 3ب  وحسن33.
تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
باكادور   باملحكم3   تجاري3    ضبط 
عدد   ،2022 و1ن13   27 بتاريخ 

.110370
 لخالص3 ل  ب3ان

 ملسير

459 P

مكتب حسابات شح1دي
زنق3 7 بل1ك 1 رقم 98 شارع  ملقالم3 باوت 

مل1ل ، 86150،  وت مل1ل  ملغرب

STE TAC VITIL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

ح ت   شريك   1ح3د
رقم   س ل   تجاري 9929

لعن1 ن مقرها  الجتماعي : رقم 69 
حي   صناعي  باوت مل1ل

تف1يت  وحصص
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 
 ملصادق3 على تف1يت حصص   س3د 
حص3  جتماع33   1000   3ل1  حمد 
من أصل 1000 حص3  فائدة   س3دة 

م3ل1دة بال بتاريخ 10 ماي 2022.
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تم   : تع3ين مسير   شرك3 جدود 
تع3ين   س3د مت1كل باسكال محمد 

مسير  لشرك3.
مالئم3   نظام  ألسا�ضي  لشرك3: 
 17 -  13 -  7  -  6 تغ3ير   فص1ل رقم 

من   نظام  ألسا�ضي.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بإنزكان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1233.
460 P

ARGACOS NATURAL شركة
 ش.م.م ش.ل. 

عرفي  عقد  محضر  بمقت�ضي 
2022  و مع   عام  و1ن13   6 بتاريخ 

  غير عادي  لشرك3 تقرر ما ولي : 
 وحل  ملسبق  شرك3.

محمد   1ردي   تع3ين   س3د 
مصفي  شرك3.

تع3ين مقر   شرك3 مكان   تصف33 
حي علي لحمان80150   02  ملنطق3 

تر ست  نزكان.
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
  ضبط باملحكم3   إلبتد ئ33  إنزكان  
عدد  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.2022/1212
461 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 217 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

 ART DE VIE
COMMUNICATION

SARL AU
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
و1ن13   15 في    غير   عادي  ملنعقد 

2022، ثم بم1جبه :
في  للضعها  مسبق  لشرك3  حل 

تصف33.
 RHIOUI تع3ين   س3د 

MOHAMED    مصفي  لشرك3.
 238 تثب3ت مقر   تصف33 في رقم 

بل1ك 2 بنسركال  كادور.  

باملحكم3  تم   الود ع    قان1ني 

  2022 و1ن13   22   تجاري3 باكادور في 

تحث   رقم  110182.   

462 P

 STE BETHEL IMPORT

EXPORT

محضر و مع   عام  بمقت�ضى 

و1ن13   09 بتاريخ   الستثنائي  ملؤرخ 

 BETHEL      IMPORT 32022  شرك

EXPORT قررما ولي :

 وحل  ملسبق  لشرك3.

:   س3د   تسم33  ملصفى 

 MARDAYMOOTO   VYTHILINGUM

1   فتح  بمقر   شرك3 ب فالش محل 

حي بير  نزر ن تك1ين أكادور.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بأكادور    تجاري3 

2022، تحت رقم110311.

463 P

STE BOUTALITRA

 SARL AU

حل   شرك3

طبقا ملد لالت  و مع   عام   غير 

  عادي قرر  ملشارك1ن ما ولي:

حل   شرك3 مبكر .

ب1طا 3بي  رش3د  تع3ين   س3د 

مصفي  لشرك3.

عن1 ن  ه1  عن1 ن   تصف33 

  شرك3 كلم 1 رقم 8 طريق تارلد نت 

 وت مل1ل.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

باملحكم3  البتد ئ33  نزكان    ضبط 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.1217

464 P

مكتب حسابات شح1دي
زنق3 7 بل1ك 1 رقم 98 شارع  ملقالم3  وت 

مل1ل، 86150،  وت مل1ل  ملغرب

STE KONTA TAOUDANI
SARL AU

في ط1ر   تصف33
لعن1 ن مقرها  الجتماعي بل1ك د

رقم 21 رقم   كر ج 01 تجزئ3  دمين 
 وت مل1ل  ملغرب

رقم   س ل   تجاري 13111
حل شرك3

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
قرر   2022 و1ن13   8 في   ملؤرخ 
مسؤل 33  ح ت  مسؤلل   شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 
مبلغ   STE KONTA TAOUDANI
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
مقرها  الجتماعي بل1ك د رقم 21 رقم 
مل1ل  01تجزئ3  دمين  وت    كر ج 
 ملغرب نت3ج3 ل: مردلدو3 غير كاف33. 
لحدد مقر   تصف33 ب بل1ك د رقم 
21 رقم   كر ج 01 تجزئ3  دمين  وت 

مل1ل  ملغرب.
:   س3د   كنتالي  بر ه3م  لعين 

كمصفي  لشرك3.
لعند  القتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
 ملخابرة لمحل تبل3غ   عق1د ل  1ثائق 
 21  ملتعلق3 با تصف33 بل1ك د رقم 
01تجزئ3  دمين  وت  رقم   كر ج 

مل1ل.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بإنزكان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1201.
465 P

LA MAISON DE L’INDE
 SARL

حل   شرك3 قبل  ألل ن
ماي   26 بناء على مد لالت بتاريخ 
قرر  و مع   عام  الستثنائي   ،2022
 LA MAISON DE L’INDE  شرك3  
 160 رقم  مقرها  الجتماعي   ،SARL
 ملركز   تجاري   قدس  فر ك 

تيزنيت، ما ولي : 

حل   شرك3 لتصف3تها لدوا.
 Mr. Selvon تمت تسم33   س3د 
 Mickael CATHANCOOPEN
مع منح هذ   ألخير جم3ع  كمصفي، 

  صالح3ات  ت1لي  ملهم3  ملذك1رة.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 و1م  بتيزنيت   البتد ئ33 

2022  تحت عدد 2022/201.
466 P

شركـة موروكونسيبت 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

رأسما ها 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : عمارة ت3فالين 

 ملبنى س 1 شق3 62 شارع  ملقالم3 
 كادور 

م1قع  بمقت�ضى   عقد   عرفي 
بتاريخ 16 ماي 2022  ملس ل باكادور 
ترتب  ل  ذي   2022 ماي   23 بتاريخ 

عنه ما ولي : 
مسبق3  شرك3  تصف33 

م1رلك1نس3بت.
ت3فالين  عمارة   : مقر   تصف33 
شارع  ملقالم3   62 شق3   1  ملبنى س 

 كادور.
تع3ين   س3د  وحسن حم1سع3د 

كمصف. 
باملحكم3   :  إلود ع   قان1ني 
 110207   تجاري3 باكادور تحت رقم 

بتاريخ 11 و1ن13 2022.
467 P

 مكتب حسابات شح1دي
زنق3 7 بل1ك 1 رقم 98 شارع  ملقالم3  وت 

مل1ل، 86150،  وت مل1ل  ملغرب

STE RIG TRANS SARL 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

 )في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  الجتماعي رقم 231 ؤ 

تجزئ3  دمين باوت مل1ل  ملغرب
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
12901

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تقرر   2022 و1ن13   13 في   ملؤرخ 
ح ت مسؤل 33 محدلدة  حل شرك3 
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STE RIG TRANS SARL   شريك 
درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
 231 رقم  لعن1 ن مقرها  الجتماعي 
نت3ج3  مل1ل  باوت  تجزئ3  دمين  ؤ 
لحدد مقر  مردلدو3 غير كاف33.   : ل 
ؤ   231 رقم    تصف33  الجتماعي 

تجزئ3  دمين باوت مل1ل  ملغرب 
حبيب وحسن  :   س3د   لعين 

هللا كمصفي  لشرك3.
لعند  القتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
 ملخابرة لمحل تبل3غ   عق1د ل  1ثائق 
ؤ   231 رقم   : با تصف33   ملتعلق3 

تجزئ3  دمين باوت مل1ل.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بانزكان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1231.
468 P

STE SAIBAS NEGOCE
SARL AU

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 شرك3  ملنعقد بتاريخ 7 و1ن13 2022 
ح ت  محدلدة  ملسؤل 33  شرك3 
 100.000   شريك   1ح3د رأسما ها 
درهم مقرها  الجتماعي بل1ك د رقم 

18 تجزئ3  ركان3  وت مل1ل  نزكان.
 قرر ما ولي : 

 -  مل1 فق3 على  وحسابات  تصف33 
  شرك3 لإبر ء   ذم3  لمصفي.

باملحكم3  لضع   إلود ع   قان1ني 
 1261 رقم  تحت  بإنزكان   البتد ئ33 

بتاريخ 28 و1ن13 2022.
469 P

شركـة سيك 3 ش.م.م
SIG3 SARL

  حي   صناعي تاس3ال، تجزئ3 
119شارع مل3ل33   دشيرة  و هادو3

عرفي  ستثنائي  عقد  بمقت�ضى 
مؤرخ بتاريخ 10 ماي 2022،

1ش.م.م  شرك3 س3ك  قررشركاء 
ماولي : 

تمت  تقرير  تصف33  قر ءة  بعد 
 ملصادق3على حسابات   تصف33.

 خالء حم3  ملصفي.

ل نهاء  عمل33   تصف33   غالق 

لج1د   شخص33  ملعن1ي3  لشرك3.

باملحكم3  تـم  الود ع   قان1ني 

 1221 عدد  تحت   ألبتد ئ33  نزكان 

بتاريخ 21 و1ن13 2022.

470 P

STE SOCOBER
SARL

 Siège social  : HAY AL INARA

OULED BERHIL TAROUDANT

Tél/ 0666419126

DISSOLUTION

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

  غير   عادي  ملنعقد في بم1جبه  : 

في  للضعها  نهائي  لشرك3   حل 

تصف33. 

مصف33  بلحسن  سع3د  تع3ين 

 لشرك3.

 HAY في  مقر   تصف33  تثب3ت 

 AL INARA OULED BERHIL

TAROUDANT

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   8 في  لد نت  بتار   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 251.

471 P

شركـة سوماترين 

مينينش.م.مشو
SOMATRIN MINING SARL AU

شارع مل3ل33 تجزئ3 119   حي 

  صناعي تاس3ال 2 ،  دشيرة 

 و هادو3  نزكان

عرفي  ستثنائي  عقد  بمقت�ضى 

مؤرخ بتاريخ 27ماي 2022،

قرر   شريك   1ح3د  شرك3 

س1ماترين م3ن3نش.م. مش1 ماولي : 

تمت  تقرير  تصف33  قر ءة  بعد 

 ملصادق3 على حسابات   تصف33.

 خالء حم3  ملصفي.

ل نهاء  عمل33   تصف33   غالق 

لج1د   شخص33  ملعن1ي3  لشرك3.

باملحكم3  تـم  الود ع   قان1ني 
 1222 عدد  تحت   ألبتد ئ33  نزكان 

بتاريخ 21 و1ن13 2022.
472 P

شركة  ترانس نوها  ش.م.م
 ملقر  الجتماعي حي   زيت1ن بل1ك ف 

رقم 237 ت3ك13ين أكادور
إقفال عمل33   تصف33

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
2022  شرك3  ماي   10  ملؤرخ بتاريخ 

«تر نس ن1ها» تقرر ما ولي : 
 ملصادق3 على حسابات   تصف33.

إقفال عمل33   تصف33.
عن   تصف33  تبرئ3  ملسؤلل 
  س3د  وت م1الي علي س3دي محمد.
تم  إلود ع   قان1ني  دى  لقد 
بتاريخ بأكادور    ملحكم3   تجاري3 
 20 و1ن13 2022، تحت رقم 110118.
473 P

سالش ويب 
»SLASH WEB«

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 08 و1ن13 2022 قرر   شركاء ما ولي :
تصف33  تقرير  على   مل1 فق3 
  شرك3 ل عطاء  بر ء ملصفي   شرك3
من   تصف33  عتبار  من   النتهاء 

هذ    تاريخ. 
2 - لقد تم  إلود ع   قان1ني بكتاب3 
  ضبط  دى  ملحكم3  البتد ئ33 
بتاريخ  1212 رقم  تحت   بانزكان 

23 و1ن13 2022.
  لخالص3 ل  ب3ان

 عن  ملصفي

474 P

 MAROC VARIATION
METTALIQUE

SARL au
 MAROC شرك3  شركاء  إجتمع 
 VARIATION METTALIQUE SARL
في  جتماع عام غير عادي بتاريخ   au
باإلجماع  2022.  تخذل   ماي   21

  قر ر ت   تا 33 : 

*ب3ع كامل وحصص : 

 81 -   س3د  حمد   غاز ني   1

حص3  جتماع33.

 81 زهر ء   فاوكي  -   س3دة   2

حص3  جتماع33.

 61 حل3م3   فاكي  -   س3دة   1

حص3  جتماع33.

 181 ل 3د   غاز ني  -   س3د   3

حص3  جتماع33.

 90 مريم   غاز ني  -  النس3   5

حص3  جتماع33.

  فائدة   س3دة عائش3  وحض3كي 

درهم  لحص3   100.00 بسعر 

 الجتماع33.

 ستقا 3   س3د ل 3د   غاز ني من 

منصب مسير لتأك3د تع3ين   س3دة 

عائش3  وحض3كي كمسيرة لح3دة. 

تم  إلود ع   قان1ني   :  إلود ع 

بتاريخ باكادور   باملحكم3   تجاري3 

 27  و1ن13 2022 تحت رقم 110372.

475 P

CABINET SABCONSULTING

OBM AGRI – SARL

Au capital de 100 000,00 DHS

 Siège social : PIECE NR 5 APT

 403 IMM G1 RESIDENCE

.ZERKTOUNI G AGADIR

ICE : 003053260000049 

RC : 51403 IF : 52420681 

تع3ين مسير مساعد
ملحضر   ضبط  ل مع  طبقا 

بتاريخ    عام  الستثنائي  لشرك3 

 8 و1ن13 2022 تقرر ماولي : 

حاجي  محمد  تع3ين   س3د   -

كمسير مساعد با شرك3.

كاتب   ضبط  تم  إلود ع  دى 

بتاريخ بأكادور    لمحكم3   تجاري3 

 29 و1ن13 2022 رقم 110661.

476 P
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 KAWA TRANS SARL : شركة

 AU

  رقم 01   شارع 1311 نع1ر ت 

  سباعي   دشيرة  نزكان

ب3ع أسهم   شرك3
-تغ3ير مسير   شرك3

عام  جمع  محضر  بمقت�ضى 

 ستثنائي مؤرخ في 11 و1ن13 2022 تم 

تقرير ما ولي : 

جنسيته  خا د  كماس    س3د 

حص3   1000 بب3ع  قام  مغرب33، 

 فائدة  س3د  ملصطفى هدي   ذي 

و1 فق على مجمل 1000 حص3.

هدي  تع3ين   س3د  ملصطفى 

 SH169828 33وحامل  بطاق3   1طن 

حي  في  ل ملق3م   و نس33  ملغرب33 

  تعالن شارع   سن3 رقم 18   ع13ن 

 SOCIETE KAWA كمسير  شرك3 

TRANS SARL AU  فترة غير محدلدة 

ليقبل مهامه في   شرك3  ملذك1رة.

لقد تم  إلود ع   قان1ني باملحكم3 

و1ن13   27 بتاريخ  بإنزكان   البتد ئ33 

1219   س ل  رقم  تحت   2022

  تجاري رقم 19387.

477 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكتب  وحسابات ل الستشار ت

  هاتف 06.61.77.96.86 – 05.28.220.111 : 

 CHANTIER NAVAL MARINE

TECHNOLOGIE

SARL

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

قرر شركاء   2021 و1ن13   7  ملؤرخ في 

 CHANTIER NAVAL شرك3 

MARINE TECHNOLOGIE SARL

 FM 16 مقر   شرك3  لى  تح1يل 

با د خل3   مللحق  لمس د   كبير 

  طابق   ر بع بأكادور   عن1 ن  و دود 

مكتب رقم 6 مبنى.

ب3ع 66 حص3 من ق3م3 100 درهم 

 لحص3 في ملك33   س3د منير ختيري.

مسير  ختيري  منير  تع3ين   س3د 

 لشرك3
من  مال   شرك3  رأس  زيادة 

10.000  لى 100.000 درهم. 

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 

به3ئ3  ملحكم3   تجاري3    ضبط 

 2021 أغسطس   12 بتاريخ  باكادور 

تحت رقم 106025.

478 P

SOCIETE LARIM SERVICES
عمارة رزق شق3 رقم 12   طابق 

  ثاني طريق تيزنيت  وت مل1ل

غير   عادي  خالل  و مع   عام 

 ملنعقد و1م 11 ماي 2022 تم  تخاح 

  قر ر بشان   تغ3ير ت   تا 33  : 

1 - تغ3ير  ملقر  الجتماعي  لشرك3:

تم تغ3ير  ملقر  الجتماعي  لشرك3 

من : 

12   طابق  عمارة رزق شق3 رقم 

  ثاني طريق تيزنيت  وت مل1ل.

رزق عمارة   :  إلى   عن1 ن  آلتي 
رقم -11أ   طابق   ثاني طريق تزنيت 

أوت مل1ل.

2 - تغ3ير نشاط   شرك3 : 

تم تغ3ير نشاط   شرك3 من : 

مكتب  الستقد م

إتاحتهم  بهدف  م1ظفين  تع3ين 

 مؤقًتا  طرف ثا ث يسمى « ملستخدم»

في  ليتحكم  مهامهم  وحدد    ذي 

تنف3ذها. 

لعرلض  طلبات   عمل  مطابق3 

ا 
ً
  عمل دلن أن وك1ن   1س3ط طرف

في عالق3   عمل   تي قد تنتج 

تتعلق  أخرى  خدم3  أي  تقدوم 

با بحث عن عمل أل تهدف إلى تعزيز 

 الندماج   عملي  لباحثين عن عمل.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   10 بتاريخ  بانزكان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1262.

479 P

STE IMMO JAZ

SARL

  طابق   ثا ث،رقم 199 ، شارع 

 ألد رس3،

ل وح1ري   دشيرة- نزكان.

تغ3ير  ملقر  الجتماعي

بم1جب عقد عرفي بتاريخ 15 ماي 

2020 تم تقرير ما ولي  : 

: تح1يل  ملقر  الجتماعي من   -/1 

 ، 51  ،   طابق   ر بع  رقم  مكتب 

شارع ب1نعماني ف  مركب  ملام1ن33، 

: أكاد ور إلى  حي   د خل3،   ،500  ش 

شارع   ،  199 رقم    طابق   ثا ث، 

 ألد رس3، ل وح1ري   دشيرة-  نزكان.

تم  إلود ع   قان1ني  دى مصلح3 

باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 

تحت   2022 و1ن13   22 بأكادور بتاريخ 

رقم 110181.

480 P

- ONE WAY GRAPHIC شركة

ش.م.م 

 ملقر  الجتماعي  : رقم 18 شارع 

  زيزف1ن حي   د خل3  كادور

رقم   س ل   تجاري  : 29027 

 كادور

 قررت  و مع33   عام3  الستثنائ33

 ملنعقدة بتاريخ 6 و1ن13 2022 ماولي : 

تح1يل  ملقر  الجتماعي  وحالي 

حي   68 رقم   F8 بل1ك   :  لشرك3 من 

  د خل3  كادور.

شارع   زيزف1ن حي   18 رقم   : إلى 

  د خل3  كادور.

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

 إلود ع   قان1ني : تم  دى  ملحكم3 

و1ن13   21 بتاريخ  بأكادور،    تجاري3 

2022، تحت رقم 110316.

481 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

مكتب  دحلي  لخبرة ل إلسشارة

شارع م1الي إسماع3ل عمارة د ر  ول3غ   طابق 

  ثا ث رقم 113 حي   نهض3 أكادور

 SOCIETE GLACIER AL

JANOUB
S.A.R.L AU

CAPITAL DE: 2.000.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : 1 AMICALE

FATH SIDI IFNI

هب3 حصص إجتماع33
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

لهب   س3د  وحريري   2022 و1ن13 

إجتماع33  حص3   2000 مبارك 

عبد   عزيز   فائدة   س3د  وحريري 

)700 حص3).

 700( رش3د    س3د  وحريري 

حص3).

 100( أسماء   آلنس3  وحريري 

حص3).

 100(  آلنس3  وحريري  بتسام 

حص3).

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

 إلستثنائي  ملنعقد بتاريخ فاتح و1ن13 

2022 قرر   شركاء ما ولي :

هب3  وحصص  على   ملصادق3 

 إلجتماع33.

  شرك3 الز  ت مسيرة من طرف 

غير  لملدة  مبارك    س3د  وحريري 

لأن   ت1ق3ع  ملنفرد  محدلدة، 

 لس3د  وحريري مبارك ه1   ذي ولزم 

  شرك3.

6 ل7 من   قان1ن  تعدول  ملادتين 

 ألسا�ضي.

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي.

على   قان1ن  ألسا�ضي   ملصادق3 

 و دود.

تم  إلود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 

و1ن13   22 بتاريخ  بتزنيت   إلبتد ئ33 

2022 تحت رقم 2022/196.

482 P
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STE AGRI ASSISTANCE
 SARL

ICE  : 001465116000020
بمقتضـى  و مع   عام   غير 
 ،2022 و1ن13    21   عادي  ملؤرخ في 
تقرر   AGRI ASSISTANCE  شرك3 

ماولي : 
- ب3ع حصص في   شرك3 : 

حص3  لس3د  وحسن   510  *
عزيزي  فائدة   س3د غن3م مصطفى.
حص3  لس3د  وحسن   350  *
عزيزي  فائدة   س3د  عدودي محمد.
-تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.
باملحكمــ3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 في  بانزكان،   البتد ئ33 

2022 تحت رقم1230.
483 P

 STE « AGRICOLE
ELHOUSSEIN » S.A.R.L

- I.F  : 15187200
- T.P  : 49813963

- R.C  : 11261/Inezgane
- C.N.S.S  : 3425487

I.C.E  : 001518585000008

شركة «اكريكول الحسين»
ش.م.م 

 رأسما ها 90.000 درهم 
 مقرها  الجتماعي : 01 عمارة   زبير 

شارع محمد 5  وت مل1ل
تف1يت  وحصص ل ستقا 3 مسير 

لتح3ين   قان1ن  ألسا�ضي
محضر  و مع  قر ر  بمقت�ضى 
و1ن13   11   عام  لشركاء  ملؤرخ و1م 
« كريك1ل  وحسين»  شرك3   2022
درهم   90.000 رأسما ها  ش.م.م 
عمارة   زبير   01  : مقرها  الجتماعي 
تقرر مل1ل.  5  وت  محمد   شارع 

 ما ولي : 
على   تقس3م  -  ملصادق3   1
بعد   و دود  رأسمال   شرك3 
تف1يت حصص لرث3  ملرح1م   فكاك 
 وحسين للرث3  بنته فاطم3   فكاك 
حص3)   100  ( بعده  ت1ف3ت    تي 

 فائدة   س3د و1سف   زبير.

و1سف  -  ستقا 3   س3د   2  

على    فكاك كمسير  لشرك3 ل  بقاء 

لح3د  كمسير  و1سف   زبير    س3د 

باسم   شرك3  مع   ت1ق3ع   لشرك3 

بصف3 منفردة.

1 - تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 

   ضبط  دى ه3ئ3  ملحكم3  البتد ئ33

2022 تحت  21 و1ن13  بانزكان بتاريخ 

عدد 1225. 

484 P

FIDINFOR OULED TEIMA

AIN MDIOUER TRANS

SARL AU

Capital Social 125 000 DH

س ت 5819/تارلد نت

محضر  و مع  Iبم1جب   -

 ،  2022 و1ن13   1 في    عام  ملؤرخ 

محمد  عدي  ف1ت   س3د ن  وت 

تحت جم3ع   ضمانات  لجب1ر عمر 

حص3   750 ل  قان1ن33،    عادو3 

  تي ومتلك1نها في   شرك3  لى   س3د 

بدلن  قبلها  ل  تي  محمد  جل1 ج 

تحفظ. ح3ث ف1ت   س3د  وت عدي 

ل  س3د جب1ر   ، حص3   500 محمد 

بعد هذ    تف1يت  250 حص3.  عمر 

 ، تغير   شكل   قان1ني  لشرك3 

ح3ث أصبحت شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة بشريك لح3د، أصبح ومتلك 

حص3   1250 محمد  جل1 ج    س3د 

 ملك1ن3 ألرسمال   شرك3، كما أصبح 

 ملتصرف   1ح3د  لشرك3 لملدة غير 

إز ء  الد ر ت   عم1م33  محدلدة 

ل وخص1ص33.

- تم  إلود ع   قان1ني باملحكم3   II

 البتد ئ33 بتارلد نت بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 111.

485 P

COFFE LES HALLES Sarl
 N°25 NARJIS C12 AV

 ABDERRAHIM BOUAABID
AGADIR

1 - بمقت�ضى محضر  و مع   عام 
 2202 أبريل   20 بتاريخ   إلستئنائي 

تقرر ماولي : 
حصص  مجم1ع  تف1يت  تم   *
حص3  ب1ت3د  500  محمد    س3د 

) صاوح   س3د أتزنيت محمد.
محمد  *  ستقا 3   س3د 

ب1ت3د  من منصب مسير مشارك.
فكري  محمد  تع3ين   س3د   *
كمسير لح3د مساهم في   شرك3 ملدة 

غير محدلدة. 
تحمل   سند ت  أن  وجب   *
ل ملستند ت  ملصرف33 للسائل   دفع 
ل ال تز مات  ل ملستند ت  إلد ري3 

 ملتعلق3 با شرك3 ت1ق3ًعا لح3د   ـ : 
-   س3د محمد فكري. 

تم  إلود ع   قان1ني  دى   -  2
 ملحكم3   تجاري3 باكادور تحت رقم 
 30211 رقم  تجاري  س ل   1679

بتاريخ 21 أبريل 2022.
486 P

CELIA AUTO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها 100.000 درهم
رقم E 21، شارع  بن   ه3تم   حي 

  صناعي، تاس3ال،   دشيرة  و هادو3 
 نزكان -  نزكان -

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب 
 2022 و1ن13  ل07   2022 ماي   11
 CELIA شرك3  ب  نزكان قرر شركاء 
تف1يت  عقد  على  AUTO   ت1ق3ع 

حصص كل من : 
 250  : محمد     س3د  ملهر زي 

حص3 إلى   س3د  محمدي عمر.
 :   س3دة  محمدي عبد   لط3ف 
250 حص3  لى   س3د  محمدي عمر.

 250  :   س3د  حد د  وحسين 
حص3  لى   س3د  محمدي عمر.

 ستقا 3   س3د  ملهر زي محمد.

 تح1يل   شكل   قان1ني من شرك3
شرك3  إلى  محدلدة  ملسؤل 33 
ح ت   شريك  محدلدة  ملسؤل 33 

  1ح3د.
تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
27 و1ن13 من   البتد ئ33 بانزكان و1م  

سن3 2022 تحت رقم 1235.
487 P

STE CHRONO SOUSS 
 SARL

بم1جب محضر  و مع   عام غير 
تقرر   2022 ماي   27 بتاريخ     عادي 

ما ولي : 
1. ب3ع حصص : 

باع   س3د  عري�ضي مصطفى 500 
حصص  فائدة   س3د  قس مبارك 

بتاريخ 16 ماي 2022 ؛
باع   س3د  عري�ضي عبد  وحف3ظ 
حصص  فائدة   س3د  قس   500

مبارك بتاريخ 16ماي 2022 ؛
مبارك  تع3ين   س3د  قس  2ـ 
لمسؤلل  عام  لمدور  كمسيرلح3د 
عن مركز   شرك3 ملدة غير محدلدة ؛

: تلتزم  1ـ   ت1ق3ع   بنكي ل إلد ري 
  شرك3 با ت1ق3ع   1ح3د لس3د  قس 

مبارك ؛
 3. تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3  إلى 

 لشريك   1ح3د ؛
تحدوت   قان1ن  ألسا�ضي  5ـ 

 لشرك3 ؛
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
بأكادور  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
بتاريخ 22 و1ن13  2022 تحت 110187.
488 P

STE FALAH HERBE AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

بشريك ل حد
رأسما ها 100.000 درهم 

تغ3ير
لفقا  ل مع   عام  ملنعقد   (1(
شركاء  قرر   2022 و1ن13   17  بتاريخ 

« شركFALAH HERBE 3 « ما ولي :
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    عناصر  ملضاف3 أل  ملحذلف3 : 

-قام   س3د رف3ق  ك1ماد ل  س3د 

أسهمهم  جم3ع  بب3ع  رش3د  ملركي 

 صاوح   س3د مبارك   ع3ا�ضي.

  تقس3م كا تالي  : 

 1000 مبارك   ع3ا�ضي      س3د 

ل حد  درهم  كل   100 بق3م3  سهم 

100.000 درهم. 

ل  س3د  رف3ق  ك1ماد   -   س3د 

من  يعلنان  ستقا تهما  رش3د  ملركي 

  تس3ير لجم3ع مهامهم.

-   شكل   قان1ني  لشرك3  آلن 

محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3  ه1 

بشريك ل حد.

مبارك   ع3ا�ضي  تع3ين   س3د   -

مسير   لشرك3 لكد ك   ت1ق3ع على 

ل الد ري3  جم3ع   1ثائق   بنك33 

لد ك ملدة غير محدلدة.

- تحدوث   ق1 نين. 

بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني   -

بأكادور  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

رقم  تحت   2022 و1ن13   22 بتاريخ 

 .110179

489 P

حسابات  طلنتيس

زنق3 م1الي إدريس بل1ك 10 رقم 28   طابق 

 أللل   حي   صناعي  كادور

 STE FORAGE ZOUHOUR

SARL
رأسما ها 10.000.000 درهم

شق3   طابق 1 بل1ك 5 تبحيرت جعا 
سدي م3م1ن  وت مل1ل

 13 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

و1ن13 2022 بآوت مل1ل قرر   شركاء 

ماولي : 

*  ملصادق3 على تف1يت )50.000) 

:  حص3  جتماع33 ل ململ1ك3  لس3د 

هللا  صاوح   شريك  عبد    عتماني 

  ثاني   س3د : لشن سع3د. 

:   عثماني عبد  *  ستقا 3   س3د 

مدة  لتبرئته  تس3ير   شرك3  من  هللا 

تس3يره.

سع3د  لشن   : تع3ين   س3د   *
جم3ع  لح3د  لشرك3.  كمسير 
  ش3كات ل  كمب3االت لشتى   1ثائق 
طرف  من  ت1قع  ل  بنك33   ملا 33 

  س3د لشن سع3د. 
أسا�ضي  قان1ن  على  * ملصادق3 
محدلدة  ملسؤل 33  جدود  شرك3 
م1 كب3  لتغ3ير ت  لح3د  بشريك 

  سا ف3   ذكر. 
تم  إلود ع   قان1ني  دى   قد 
باملحكم3  البتد ئ33  كتاب3   ضبط 
تحت   2022 و1ن13   23 بانزكان و1مه 

رقم 1211. 
490 P

GERCAM SARL شركة
تعدول   قان1ن  ألسا�ضي

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
8 و1ن13   ملنعقد بمقر   شرك3 بتاريخ 

2022 تقرر ماولي :
 مل1 فق3 على عقدي ب3ع  وحصص 
  تي بمقتضاها ف1ت   س3د   شدود 
 20 بتاريخي  حصصه  ال ف  عزيز 
بنسب3   2022 و1ن13  2022 ل07  ماي 

خمسمائ3  كل من   س3دون : 
 لتما عبد  رح3م  ملغربي  و نس33 
 1983 وناور  فاتح  بتاريخ   ملزد د 
ل وحامل  بطاق3   تعريف  باكادور 

.J191897 1طن33 رقم  
نيت    عسري  ملغربي  و نس33   -
 1957 فبر ور  فاتح  بتاريخ   ملزد د 
ل وحامل  بطاق3  با د ر   ب3ضاء 

. J13079 تعريف   1طن33 رقم  
عبد  رح3م  تع3ين   س3د  لتما 

كمسير  لشرك3 ملدة ست سن1 ت. 
 COFFE EVET   ستعمال  سم 

كشعار  لشرك3.
تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

 16،13،7،6،3 تعدول   فص1ل 
من   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

بكتاب3  تم  الود ع   قان1ني  لقد 
باكادور  ضبط  ملحكم3   تجاري3 
و1ن13   22 بتاريخ   2081 عدد  تحت 

.2022
491 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL  : 06.11.82.46.25 / FIX  :

05.28.21.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE GRA COM
 18 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

و1ن13 2022، تم إقر ر ما ولي : 
حص3 من   س3دة   1800 تف1يت 
إلى   س3د   د عي  كرن3  بشرى 

مصطفى.
من   س3دة  حص3   200 تف1يت 
إلى   س3د   د عي  بادلح  كنزة 

مصطفى.
 ستقا 3   س3دة بشرى كرن3 من 
تس3ير   شرك3 لتع3ين   س3د   د عي 

مصطفى كمسير جدود  لشرك3.
  ت1ق3ع  لس3د   د عي مصطفى.

باملحكم3  تم   إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بأكادور    تجاري3 
رقم   ،110389 رقم  تحت   2022

  س ل   تجاري 6615. 
492 P

STE CONSTRAMI
SARL AU

 ملقر  الجتماعي رقم 69 حي   نهض3 
  در رك3  كادور

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادور 
2022 قرر  و مع   عام  18 و1ن13  في 

 الستثنائي ما ولي : 
 200   س3د   سا ك محمد ف1ت 

حص3  لس3د   د عي مصطفى.
طرف   س3د  من  تسير    شرك3 

  د عي مصطفى.
محمد   ستقا 3   س3د   سا ك 

من مهامه كمسير.
تك1ن  ل  ش3كات    كمب3ا 3 
ساري3 بت1ق3ع  ملنفرد  لس3د   د عي 

مصطفى. 
  رأسمال : 20000 درهم مقسم3 
درهم   100 حص3 من فئ3   200  لى 

على   نح1   تالي : 

 200 مصطفى    س3د   د عي 
حص3 20000 درهم. 

بمصلح3  تم   إلود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 
رقم   2022 و1ن13   23 في  باكادور 

 إلود ع 110318.
493 P

STE DH ELECTRONIC 
SARL

بم1جب محضر  و مع   عام غير 
تقرر   2022 و1ن13   21   عادي بتاريخ 

ما ولي : 
1 - ب3ع حصص : 

باعت   س3دةم1ج1د  سماء 100 
حصص  فائدة   س3د  عري�ضي عبد 

 وحف3ظ بتاريخ 17 و1ن13 2022 ؛
عبد  2ـ  ستقا 3   س3د  عري�ضي 

 وحف3ظ من مهامه كمسير  لشرك3،
م1ج1د  سماء  تع3ين   س3دة  1ـ 
عام3  لمدورة  لح3دة  كمسيرة 
لمسؤل 3 عن مركز   شرك3 ملدة غير 

محدلدة ؛
: تلتزم  3ـ   ت1ق3ع   بنكي ل إلد ري 
با ت1ق3ع   1ح3د  لس3دة    شرك3 

م1ج1د  سماء ؛
تحدوت   قان1ن  ألسا�ضي  5ـ 

 لشرك3 ؛
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
 2022 و1ن13   26 بتاريخ  بتارلد نت 

تحت رقم 120.
494 P

الزرق ترافوا
تسم33   شرك3 : الزرق تر ف1 

  شكل   قان1ني  لشرك3 : شرك3 
ح ت  ملسؤ 33  ملحدلدة.

رأسمال   شرك3 : 100.000 درهم. 
 ملقر  الجتماعي  لشرك3 : حي  الد ري 

 سا
رقم   س ل   تجاري : 2151 بكلم3م 

ICE  : 002242135000055
تعين مسير

تف1يت حصص

ب3ع  وحصص  عقد  بمقت�ضى 

لمحضر  و مع   عام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 3 و1ن13 2022 تقرر ما ولي : 

تف1يت  وحصص تف1يت مجم1ع 

حصص   س3دالزرق   غالي  وحامل 
 JZ3025 رقم   بطاق3   1طن33 رقم 

هللا  عبد   فائدة   س3د  كام 

رقم رقم   بطاق3   1طن33   وحامل 

.SH135785

حصص   س3د  مجم1ع  تف1يت 

رقم   بطاق3  محمد  وحامل  الزرق 

JZ8072  فائدة   س3د    1طن33 رقم 

  كام عبد هللا  وحامل رقم   بطاق3 

SH135785 1طن33 رقم  

تعين مسير  لشرك3.

هللا   كام  عبد  تعين   س3د  تم 

مسير  شرك3 ملدة غير محددة.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 بكلم3م 

رقم  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.252/2022

495 P

شركة IMMO.JINANE ش.م.م
تعدول 

في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

 18 بتاريخ  ل ملس ل   2022 و1ن13   1

و1ن13 2022 بانزكان، تقرر ما ولي : 

- ب3ع جم3ع أسهم   شرك3  ململ1ك3 

 لس3دة زهرة ب1سرغين  فائدة   س3د 

ن1ر   لدون ب1 حالبن.

رأس  في  زيادة  على  -  ملصادق3 

إلى  درهم   10000 من  مال   شرك3 

100.000  درهم.

ن1ر   لدون  تع3ين   س3د   -

منير  وحسين  ل  س3د  ب1 حالبن 

ل عتماد  شريكين  لشرك3  مسير ن 

ت1ق3عهما معا.

ت1س3ع   نشاط  الجتماعي   -

 لشرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني   -

و1ن13   22 بتاريخ  بإنزكان    تجاري3 

2022 تحت رقم 1207.

496 P

SH145785SH145785
JZ80725

JZ4025
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ب3ع  وحصص  عقد  بمقت�ضى 

لمحضر  و مع   عام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 3 و1ن13 2022 تقرر ما ولي : 

تف1يت  وحصص تف1يت مجم1ع 

حصص   س3دالزرق   غالي  وحامل 
 JZ3025 رقم   بطاق3   1طن33 رقم 

هللا  عبد   فائدة   س3د  كام 

رقم رقم   بطاق3   1طن33   وحامل 

.SH135785

حصص   س3د  مجم1ع  تف1يت 

رقم   بطاق3  محمد  وحامل  الزرق 

JZ8072  فائدة   س3د    1طن33 رقم 

  كام عبد هللا  وحامل رقم   بطاق3 

SH135785 1طن33 رقم  

تعين مسير  لشرك3.

هللا   كام  عبد  تعين   س3د  تم 

مسير  شرك3 ملدة غير محددة.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 بكلم3م 

رقم  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.252/2022

495 P

شركة IMMO.JINANE ش.م.م
تعدول 

في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

 18 بتاريخ  ل ملس ل   2022 و1ن13   1

و1ن13 2022 بانزكان، تقرر ما ولي : 

- ب3ع جم3ع أسهم   شرك3  ململ1ك3 

 لس3دة زهرة ب1سرغين  فائدة   س3د 

ن1ر   لدون ب1 حالبن.

رأس  في  زيادة  على  -  ملصادق3 

إلى  درهم   10000 من  مال   شرك3 

100.000  درهم.

ن1ر   لدون  تع3ين   س3د   -

منير  وحسين  ل  س3د  ب1 حالبن 

ل عتماد  شريكين  لشرك3  مسير ن 

ت1ق3عهما معا.

ت1س3ع   نشاط  الجتماعي   -

 لشرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني   -

و1ن13   22 بتاريخ  بإنزكان    تجاري3 

2022 تحت رقم 1207.

496 P

C.A CONSEIL

 Siège social  : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 217 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE HELOPS FISHING 
MODIFICATION

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

تم  2022 و1ن13  فاتح  في    ملنعقد 

بشرك3 تغ3ير ت  إحد ت   بم1جبه 

ح ت  شرك3   HELOPS FISHING 

مسؤل 33 محدلدة ح3ت قرر ما ولي : 

ممل1ك3  حص3   500 تف1يت 

 HARB HASSAN   لس3د ن 

لHARB HASSANE 250 حص3  كل 

 OBAD منهما  صاوح   س3د  ل حد 

.BOUCHAIB

 HARB  ستقا 3   س3د ن 

من   HARB HASSANEل  HASSAN

لتع3ين   س3د  كمسيرون  منصبهم 

لح3ًد   مسيًر    OBAD BOUCHAIB

 لشرك3.

 تحدوث   نظام  ألسا�ضي  لشرك3.

   صالح3ات..

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   22 في  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1869. 

497 P

 SOCAMBRI NET
 Société à responsabilité limitée

Au Capital de 100.000 DH

 Siège Social : N°25 RUE AKRED

 HAY SALAM AGADIR

تغ3ير ت
1 – بـمـ1جـب محضر  و مع   عام 

 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ فاتح و1ن13 

2022 تقرر ما ولي :

تف1يت  وحصص  الجتماع33   -

على   شكل   تا يى :

1000حص3  لس3د عبد   رحمان 

أمنتاك  فائدة   س3د حم3د  كناك. 

عبد   رحمان   ستقا 3   س3د 

أمنتاك من تس3ير   شرك3.

تع3ين   س3د حم3د  كناك مسير  

لح3د   لشرك3 ملدة غيرمحدلدة.

تخ1يل  إلمضاء  ملنفرد  ملالي 

ل إلد ري  لمسير   1ح3د   س3د 

حم3د  كناك.

حم3د  كناك  تع3ين   س3د 

مسؤلال عن نشاط   نقل.

2 - لقد تم  إلود ع   قان1ني بكتاب3 

  ضبط  دى ه3ئ3  ملحكم3   تجاري3 

 2022 22 و1ن13  باكادور لح ك بتاريخ 

تحت رقم 110189.
من  جل   نسخ3 ل  ب3ان

498 P

CABINET SABCONSULTING

 NANEZ SURVEYOR – SARL
تأسيس فرع  لشرك3 

ملحضر  و مع   عام  طبقا 

ماي   11 بتاريخ   الستثنائي  لشرك3 

2022 تقرر ما ولي :

با عن1 ن  فرع  لشرك3  تأسيس 
  تالي : رقم 16 بل1ك 11 زنق3  وحاج 

أخن1ش   حي   صناعي  كادور.

تع3ين   س3د عبد   هادي نع3مي 

كمدور  لشرك3.

تم  الود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 

  البتد ئ33   تجاري3 تحت رقم 110180

بتاريخ 22 و1ن13 2022.

499 P

STE SUD MESSAGERIES
Sarl

قر ر   شركاء  محضر  بـمقت�ضى 

2021 تم  22 سبتمبر   ملنعقد بـتـاريـخ 

 التفاق على ما ولي :

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3   -

عمارة   1 3   طابق  «مكتب رقم   :  لى 

ب 22 حي   زيت1ن ت3ك13ين  كادور».  

با عنالين  فرلع  لشرك3  فتح   -  

  تا 33 : 
 8 زنق3   73 رقم   : رقم 1    فرع 

عين   شق   د ر  مرب1ح3  تجزئ3 

  ب3ضاء.

  فرع رقم 2 : رقم 18  قام3  فر ن 

شارع  وحسن II   رباط. 

  فرع رقم 1 :  ملحل رقم 1   طابق 

70  ملدون3  رقم  تجزئ3   الر�ضي 

عبد  وحق  زنق3  حي  ملالح    قدوم3 

ملريني   قن3طرة.

15  بن  :  ملحل رقم     فرع رقم 3 

ت1مرت طريق   ص1يرة مر كش.

قيساري3   28 رقم   : رقم 5    فرع 

عبد   رحمان  س3دي  شارع  مرجان 

تيزنيت.

  فرع رقم 6 : رقم 67 زنق3  ملسيرة 

 وخضر ء كلم3م.

- تع3ين   س3د علي برع1ش  ملمثل 

  قان1ني ل  د ئم  لفرلع.

تحدوث   نظام  ألسا�ضي   -

 لشرك3. 

تم  إلود ع   قان1ني  لقد   -  2

ه3ئ3  ملحكم3  بكتاب3   ضبط  دى 

 110292   تجاري3 بأكادور تحت رقم 

لح ك بتاريخ 16 و1ن13 2022.
من  جل   نسخ3 ل  ب3ان

500 P

تاردا فارم – ش.م.م

TARDA FARM

تغ3ير ت  ساس33
قرر  و مع   عام  الستثنائي 

 شرك3 «تارد  فارم» ل  ملنعقد بتاريخ 

08 و1ن13 2022 ما ولي :

نشاط   شرك3  3صبح  تغ3ير 

  غرض كاالتي :

زر ع3  ش ار   نخ3ل  ملثمرة.

أش ار   نخ3ل  مشاتل   ستنبات 

 ملثمرة.

تس1يق   بدلر ل  ملنبتات.

تح3ين   ق1 نين  ألساس33  لشرك3.

 تم  إلود ع  دى  ملحكم3  البتد ئ33

2022 تحت  23 و1ن13  با ر ش3دو3 في 

عدد 2022/182.

501 P

SH145785SH145785
JZ80725

JZ4025
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 STE ANNONCES LEGALES
DU SUD SARL

بم1جب محضر  و مع   عام غير 
تقرر   2022 و1ن13   15   عادي بتاريخ 

ما ولي :
تعدول   نشاط   رئي�ضي  1ـ 
نشر  إلعالنات   قان1ن33   :  لشرك3 

 لشركات على  ملست1ى   1طني.
من   قان1ن  تغ3ير   فقرة 1  2ـ 

 ألسا�ضي  لشرك3.
تحدوت   قان1ن  ألسا�ضي  1ـ 

 لشرك3 ؛
بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  لقد 
بأكادور  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
بتاريخ 21 و1ن13 2022 تحت110317.
502 P

شركة SOUTH CLEAN ش.م.م
تعدول ق1 نين   شرك3

مد لالت  و مع   عام  بمقت�ضى 
باملقر  الجتماعي   الستثنائي  ملنعقد 
 لشرك3 بتاريخ فاتح و1ن13 2022 قرر 
 SARL –AU 3شريك   1 حد  شرك  
SOUTH CLEAN رأسما ها 100.000 

درهم ما ولي : 
قرر   شريك   1 حد  شرك3   -
SARL-AU SOUTH CLEAN
لتس1يق  تصن3ع   : مادة  إضاف3 
ل  كرت1ن  جم3ع  ملنتجات  وخشب33 

ل  بالست3ك.
 لقد تم  إلود ع باملحكم3  البتد ئ33
و1ن13   16 بتاريخ  بمدون3   ع13ن 
 1760/2022 عدد  تحت   2022

  س ل   تجاري رقم 29265.
503 P

 ATLAS TOURS
 ش.ح.م.م

 رأسما ها 1.000.000 درهم
 ملقر  الجتماعي أكادور، 50 شارع 

 وحسن   ثاني
إعفاء أحد  ملسيرون من مهامه

 إلمضاء  إلجتماعي
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 
28 سبتمبر   الستثنائي  ملنعقد و1مي 
2022  شركاء  مارس   21 ل   2020
شركATLAS TOURS 3 «ش. ح.م.م.» 
مقرها   ، درهم   1.000.000 رأسما ها 
 الجتماعي بأكادور، 50 شارع  وحسن 

  ثاني، قرر أغلب33   شركاء  ألتي :

بيز   عبد   صمد  إعفاء   س3د 
على  ل  كمسير  لشرك3  منصبه  من 
ذ ك أصبحت   س3دة  ن مارث  إثر 
ملدة  بارف1د  ملسير   1ح3د  لشرك3 

غير محدلدة.
إعطاء  إلمضاء  إلجتماعي ل  بنكي 
بصف3 منفصل3  كل من   س3دة  ن 
مارث بارف1د ل   س3د علي أ كسندر 

بارف1د ل ح ك ملدة غير محدلدة.
تعدول  تم  هذ    تغ3ير  إثر  لعلى 
من   قان1ن  ألسا�ضي   12   بند 

 لشرك3.
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
بأكادور  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
ماي   23 بتاريخ   109991 تحت رقم 

.2022
من أجل  الستخالص ل  ب3ان 

 ملسير

504 P

 STE CAFE PATISSERIE LE
POLE
SARL

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
قرر   2022 وناور   10 بتاريخ   ملنعقد 
ح ت  ملسؤل 33  شركاء   شرك3 

 ملحدلدة ماولي : 
رفع رأسمال   شرك3 من 100.000 
درهم مقاص3   1.000.000 درهم إلى 
لنقد   مع  وحساب  و اري  لشركاء 

بقب1ل شركاء جدد.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني: 
مارس   25 و1م  بأكادور    تجاري3 

2022تحت رقم10911.
505 P

 ETABLISSEMENT 
 MAROCAIN DES TRAVAUX

   ET DES PRESTATIONS
«EMTP»

Société à responsabilité lumitée 
a associé unique 

Au capital de 1.000.000.00 DHS
 Siège social: IMM AFERNI N

.204 CITE RIAD SALAM AGADIR

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 10 و1ن13 2022 :

بمبلغ  تم رفع رأسمال   شرك3   -

قدره  500.000 درهم. 

   رأسمال  وحالي  لشرك3 1.000.000

درهم.

  رأسمال  و دود  لشرك3 

1.500.000 درهم.

تم رفع رأسمال   شرك3 من خالل 

إدماج  وحساب  و اري  لشركاء.

تعدول   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3. 

إود عه  تم   :  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ بأكادور   باملحكم3   تجاري3 

 27 و1ن13 2022 تحت رقم 110359.

506 P

 STE « SOUSS GREEN

»FRESH
 SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

 ملقر  الجتماعي رقم 12 زنق3 1901 

تجزئ3  قرقال   دشيرة  و هادو3 

 نزكان

 16 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر  با دشيرة  نزكان   2022 و1ن13 

 و مع   عام  الستثنائي ما ولي :
رفع رأسمال   شرك3 من 100.000 

درهم  لى 1.600.000 درهم. 

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي.

بمصلح3  تم   إلود ع   قان1ني 

  س ل   تجاري باملحكم3  البتد ئ33 
رقم   2022 و1ن13   27 في  بانزكان 

 إلود ع 1217.

507 P

 شركة ستروا
رأس ما ها 2.500.000 درهم

16 بل1ك ج شق3 9   طابق   ثا ث 

حي   هدى أكادور

شرك3  شركاء  قر ر  بمقت�ضى 

STROA  ملعادل  ل مع   عام  سترل  

ماي   20 بتاريخ   الستثنائي  ملؤرخ 

2022 تقرر ما ولي :

من  رأسمال   شرك3  من    رفع 

 5.000.000 إلى  درهم   2500.000

بمقاص3  وحساب  ح ك  ل  درهم 

في  سترل   شرك3   و اري  شركاء 

لكذ ك  درهم   2.500.000 حدلد 

بخلق 25000 حص3 جدودة من فئ3 

درهم  لحص3   1 حدة وملكها   100

كل من :

عمر ني  دري�ضي   بشرى    س3دة 

12500 حص3.

 12500 هللا  عبد  بطاش    س3د 

حص3.

تعدول   فص1ل 6 ل 7 من   قان1ن 

 ألسا�ضي  لشرك3.

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

تم  إلود ع   قان1ني  دى   قد 

باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 

تحت   2022 و1ن13   23 بأكادور بتاريخ 

رقم 110350.

508 P

شركة – سيستي كوم –ش.م.م
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

 21 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

قرر  ملساهم   1ح3د   2022 و1ن13 

 لشرك3    زيادة في رأسمال   شرك3 

درهم مقتطع3 من   112.200 بمبلغ 

 وحساب  و اري  لشريك   1ح3د 

 312.200 رأسمال   شرك3   3صبح 

نفس  و مع  في  تقرر  كما   – درهم 

  عام تخف3ض رأسمال   شرك3 بمبلغ 

درهم الست3عاب  وخسائر   162.200

رأسمال  – 3صبح  سابقا   ملترتب3 

  شرك3 في   نهاو3 ه1 250.000 درهم 

فئ3  من  حص3   2500 على  مقسم3 

جلها  لشريك  درهم  لحص3   100

  1ح3د.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني   

و1ن13   28 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110387.

509 P



12777 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

CABEXCO
Cabinet d’Expertise Comptable

08.08.62.68.15Contact@
cabexco.ma

« Société « CABEXCO SARL
.«CABEXCO«: 33تسم  

  شكل   قان1ني : شرك3 محدلدة 
 ملسؤل 33.

 IIA9/ تكن1ب1ل   :  ملقر  الجتماعي 
 C بل1ك   ، CB 307،   طابق   ر بع 

.AGADIR BAY-– ،ف1نتي
عرفي  عقد  بمقت�ضى   :  مل1ض1ع 
قرر   شركاء   2022 3  بريل  بتاريخ 

ماولي :
نقل مقر   شرك3 من : 

إفر ن،   طابق  عمارة   كادور- 
  ثا ث شارع  ملقالم3.

إلى :
IIA9/ CB 307،   طابق  تكن1ب1ل 
 AGADIR-– ، Cف1نتي  بل1ك   ،   ر بع 

.BAY
تس 3ل خرلج من رأس مال  س3د 
كم3ل  طا ب  صاوح   س3د و1سف 

 طا ب.
إجر ء تحدوث في   نظام  ألسا�ضي.
بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
بأكادور  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
بتاريخ 21 و1ن13 2022 رقم 110311.
510 P

شركة تأمينات نادين
 و مع   عام   غير  عادي  ملؤرخ 
2022  شرك3 تأم3نات  و1ن13   22 في 
نادون ش.م.م ش.ل رأسمال 150.000 
درهم مقرها  الجتماعي شارع  وحسن 
 23 رقم  د ر  ألطفال  إقام3    ثاني 

طاطا.
قرر ماولي :                                                                          
تح1يل مقر الجتماعي من شارع   -
 وحسن   ثاني إقام3 د ر  ألطفال رقم 

23 طاطا.
محمد  بشارع  إلى  ملقر  و دود 
 وخامس قرب   بنك   شعبي صندلق 

  برود رقم 1129 طاطا  ملركز.    

   إلود ع باملحكم3  البتد ئ33 بطاطا

في 27 و1ن13 2022 تحت رقم 178.

511 P

STE PLOM VERT
SARL

في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم  قد   ، با رباط،   2022 ماي   26

ح ت  ملسؤل 33  تأسيس   شرك3  

 ملحدلدة بشريك لح3د ل  تي تحمل 

 وخصائص   تا 33 :

 STE PLOM VERT  :   تسم33 

.SARL AU

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

مسؤل 33 محدلدة بشريك لح3د.

:    غرس    هدف  الجتماعي 

لص3ان3  وحد ئق.

أعمال مختلف3.

مقالل في   تنظ3ف.

درهم   100.000  : رأس  ملال 

مقسم  لى 1000 حص3 من فئ3 100 

درهم  لحص3   1 حدة كما ولي :

 500 هللا  عبد    س3د   ناصري 

حص3.

 500 إسماع3ل  تمين    س3د 

حص3.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس.

من فاتح وناور  لى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ماعد    سن3 

 الللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.

زنق3 ل د زيز،   3  :  ملقر  الجتماعي 

  طابق   ثا ث،   شق3 رقم 7  كد ل 

  رباط..

  تس3ير : تس3ير   شرك3 من طرف 

ل  س3د  هللا  عبد    س3د   ناصري 

إسماع3ل  تمين.

باملحكم3   تم  الود ع   قان1ني 

رقم  تحت  با رباط،    تجاري3 

رقم  125909،   س ل   تجاري 

.161119

512 P

 STE 2EME SENS

 NETTOYAGE ET SERVICE
SARL

تغ3ير  ملقر  الجتماعي
محضر  و مع   عام  بم1جب 

 الستثنائي   غير   عادي  ملنعقد 

قرر مساهم   ،2021 ن1نبر   22 بتاريخ 

 2EME SENS NETTOYAGE 3شرك  

ET SERVICE، ما ولي :

من  تغ3ير  ملقر  الجتماعي 

طريق   221 رقم    د ر  ب3ضاء 

 و دودة شق3 رقم 16،   طابق   ر بع 

ساح3  الند س   11 رقم  مكتب   لى 

171 شارع يعق1ب  ملنص1ر معاريف 

  د ر  ب3ضاء.

بمكتب   ضبط  تم  الود ع 

با د ر  ب3ضاء  باملحكم3   تجاري3 

رقم  تحت   ،2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.21177

513 P

STE POINT FISH
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3
تبعا  لعقد   عرفي بتاريخ 29 و1ن13 

2022، تم لضع ق1 نين   شرك3 ح ت 

 ملميز ت   تا 33 :

.STE POINT FISH : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 

مسؤل 33 محدلدة.

وتعلق نشاط   شرك3   :  مل1ض1ع 

س1 ء باملغرب أل خارجه :

معاو 3 لتجدود لنقل جم3ع  ن1 ع 

جم3ع  النشط3  ملتعلق3    سمك، 

با ص3د ل  بحر.

129  ملنطق3   :  ملقر   رئي�ضي 

  صناع33  ملر�ضى،   ع13ن.

  رأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

1000 حص3 من  درهم مقسم3  لى  

فئ3 100  ل1 حدة م1زع3 كا تالي :

 230  ...   س3د عباد عبد   عزيز 

حص3.

 110  ...   س3د  وحسن  ودب1يش 

حص3.

 110  ... عبد   هادي    س3د  مار 

حص3.

 100  ... ب1شع3ب   عباد    س3د 

حص3.

 إلد رة : تس3ير من طرف   س3د ن 

عباد عبد   عزيز ل وحسن  ودب1يش.

باملحكم3   تم  الود ع   قان1ني 

و1ن13   10 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

 ،2001/2022 رقم  تحت   ،2022

س ل تجاري رقم 32107.

514 P

STE FRANCE PESCADO
SARL

RC N° : 42197

تأسيس شرك3
بتاريخ 11 و1ن13 2022، تم إنشاء 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

باوخصائص   تا 33 :

.FRANCE PESCADO : 33تسم  

أشغال   ته3ئ3   :   نشاط 

ل الساسات.

حي   فتح زنق3   :  ملقر  الجتماعي 

ب1كدرة   رقم 13 مكرر   ع13ن.

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس.
درهم   100.000  : رأس  ملال 

م1زع3  حص3   1000 على  مقسم3 

كا تالي :

  س3د كريم  فقير ... 500 حص3.

س3دي  أهل  عالي  محمد    س3د 

هماد ..... 500 حص3.

تم تع3ين   س3د محمد   :   تس3ير 

كمسير  هماد  س3دي  أهل  عالي 

 لشرك3 ملدة غير محددة، مع  عتماد 

 المضاء  ملشترك  لشريكين با نسب 

و م3ع   عمل3ات  الد ري3 ل  بنك33.

باملحكم3  تم  الود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022، تحت رقم 22/1861.

515 P
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STE ADDIFAB
SARL

تأسيس شرك3
تبعا  لعقد   عرفي بتاريخ 29 و1ن13 
2022، تم لضع ق1 نين   شرك3 ح ت 

 ملميز ت   تا 33 :
.STE ADDIFAB : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 
مسؤل 33 محدلدة.

وتعلق نشاط   شرك3   :  مل1ض1ع 
س1 ء باملغرب أل خارجه :

  ترليج   عقاري.
16 شارع   ساق33   :  ملقر   رئي�ضي 

 وحمر ء   ع13ن.
مبلغ  في  حدد   :   رأسمال 
1.000.000 درهم مقسم3  لى  1000 
100  ل1 حدة م1زع3  حص3 من فئ3 

كا تالي :
 5000  ... جمال  س3د تي    س3د 

حص3.
 2500  ... جمال    س3د  مبارك 

حص3.
 2500  ... جمال  عدنان    س3د 

حص3.
تس3ير من طرف   سادة    :  إلد رة 
جمال  جمال،  مبارك  س3د تي 

لعدنان جمال.
باملحكم3   تم  الود ع   قان1ني 
و1ن13   10 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 
 ،2003/2022 رقم  تحت   ،2022

س ل تجاري رقم 32109.
516 P

STE LEDELECO
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسما ها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 15 شارع  البطال 
شق3 رقم 3  كد ل   رباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسست   قد    ،2022 و1ن13   17   
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3  
تحمل  وخصائص  ل  تي  بشريك 

  تا 33 :

.STE LEDELECO : 33تسم  

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

مسؤل 33 محدلدة.

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

مسؤل 33 محدلدة.
مقالل    :   هدف  الجتماعي 

  ترك3بات   كهربائ33.

أعمال كهربائ33 عام3.

نظام   صرف   صحي  سباك 

ل  تدفئ3 لتك33ف   ه1 ء.

لب3ع  الدل ت   كهربائ33  شر ء 

جم3ع  ملنتجات  لت1زيع  لتس1يق 

ل مل1 د ل الالت :
 100.000  : رأسمال   شرك3 

درهم.

من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

من فاتح وناور  لى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ماعد    سن3 

 الللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.

شارع   15  :  ملقر  الجتماعي 

 البطال   شق3 رقم 3 أكد ل   رباط.

  تس3ير : أن3طت مهم3   تس3ير  لى 

نع3م3   صدلقي   سل3ماني    س3دة 

غير  عزيز  وخطاري  فترة  ل  س3د 

محدلدة.

با س ل  تم  الود ع   قان1ني 

  تجاري  دى  ملحكم3    تجاري3 

با رباط.

  س ل   تجاري رقم : 161181.

517 P

STE  DIGITAL CONTACT
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
ح ت   شريك   1ح3د

رأسما ها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 15 شارع  البطال 

شق3 رقم 3  كد ل   رباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسست   قد    ،2022 و1ن13   21  

تحمل  وخصائص  ل  تي  شرك3  

  تا 33 :

 STE DIGITAL  :   تسم33 

.CONTACT

ح ت  شرك3   :   صف3   قان1ن33 

مسؤل 33 محدلدة.

:   وخدمات    هدف  الجتماعي 

م1 قع   1يب،  لإنشاء  عبر  النترنت، 

ل  تس1يق   رقمي.

تصم3م لإنتاج لتشغ3ل منتجات 

لخدمات   كمب13تر ل ال كترلن3ات.

لترك3ب  لتجهيز  لتصم3م  در س3 

لتحسين  لص3ان3  ل ستخد م  لإد رة 

أنظم3 لشبكات   كمب13تر.

تر خ3ص  لب3ع  ل ستغالل  ح3ازة 

لجم3ع  بر ء ت  الختر ع  جم3ع 

أد ء  تسهل    عالمات   تجاري3   تي 

أنشط3   شرك3.

لإد رة لدعم لب3ع منصات  إنشاء 

تكن1 1ج3ا  ملعل1مات.

لتحل3لها  معاو 3   ب3انات 

لب3عها  لت1فيرها  لإستخد مها 

لتخزينها.

 100.000  : رأسمال   شرك3 

درهم.

من  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

من فاتح وناور  لى   :   سن3  ملا 33 

11 ديسمبر من كل سن3 ماعد    سن3 

 الللى تبتدئ من تاريخ   تس 3ل.

 ملقر  الجتماعي : 15 شارع  البطال 

شق3 رقم 3  كد ل   رباط.

مهم3   تس3ير  أن3طت   :   تس3ير 

غير  زيد ن   رت3مي  فترة   لى   س3د 

محدلدة.

با س ل  تم  الود ع   قان1ني 

  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 

با رباط.

  س ل   تجاري رقم : 161181.

518 P

STE SHOT PARK
SARL AU

  س ل   تجاري رقم : 51799
قان1ني  ل مع  محضر  بمقت�ضى 
  عام غير   عادي في 10 و1ن13 2022، 

قرر   شريك   1ح3د ما ولي :
 وحل  ملسبق  لشرك3.

تع3ين س3د أو1ب رزكي كمصفي 
 لشرك3.

 1 251   شطر  مقر   تصف33 ب 
حي  المن مكناس.

كتاب3  تم  الود ع   قان1ني  دى 
  ضبط  لمحكم3   تجاري3 بمكناس، 
تحت رقم 132، و1م 16 و1ن13 2022.
519 P

CAFE ZOHOUR ADNANE
SARL AU

  س ل   تجاري رقم 56169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع  تم  بمكناس   2022 مارس   3

  قان1ن  ألسا�ضي ش م م ش ل.
ح ت  أللصاف   تا 33 :

 CAFE ZOHOUR  :   تسم33 
.ADNANE

  غرض : مشغل مقهى.
تجزئ3  ألمل   :  ملقر  الجتماعي 
126    طابق  ألر�ضي ب1فكر ن  رقم 

مكناس.
رأس  ملال : 100.000 درهم مجزأة 
درهم   100 بق3م3  سهم   1000 إلى 

 لسهم   1 حد :
رش3د عدنان : 1000 سهم.

 إلد رة : رش3د عدنان.
520 P

BMCE CAPITAL CONSEIL
غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 
في  ل  عادو3   سن1ي3  ملنعقدة 
2022  لشرك3  وحامل3  ماي   11  
 BMCE CAPITAL  تسم33 
CONSEIL شرك3 مساهم3 ح ت إد رة 
رأسما ها  رقاب3،  لمجلس  جماع33 
مقرها  درهم،   كائن   11.900.000
م1الي  شارع   ،61  - با د ر   ب3ضاء 
)  س ل   تجاري،   د ر  و1سف 

  ب3ضاء 106.797)، قد :
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«شرك3 مساهم3   عتمدت شكل 

ح ت مجلس إد رة».

معاد  أسا�ضي  نظام   عتمدت 

ح ت  مساهم3    ص3اغ3  شرك3 

مجلس إد رة.

س لت نهاو3 مهام :

أعضاء مجلس   رقاب3.

  س3د خا د نصر.

  س3د عزيز ف1�ضي.

  س3دة ال 3 أمل   1ز ني.

أعضاء  إلد رة  و ماع33 :

  س3د مهدي جل3ل ضر فات.

  س3د محمد علي سكندر.

ملدة  متصرفين  بصفتهم  ع3نت 

تس سن1 ت :

.BMCE CAPITAL 3شرك

  تي س3صبح   س3د خا د نصر 

ممثلها   د ئم.

  س3د خا د نصر.

  س3د مهدي جل3ل ضر فات.

  س3د محمد علي سكندر.

  س3د عبد  ملا ك بنعبد  و ل3ل.

  س3د عزيز ف1�ضي.

  س3دة ال 3 أمل   1ز ني.

في مجلس  إلد رة  مل تمع   إن 

إثر  عتماد  على   ،2022 ماي   11  

 و مع33   عام3 غير   عادو3 ل  عادو3 

  سا ف3   ذكر قد قرر تطب3قا  لمادة 

 17.95 67  ملعد 3 من   قان1ن رقم 

أن  ملدوري3   عام3  لشرك3 سيت1الها 

مجلس  رئيس  أن  ح3ث  عام،  مدور 

تنف3ذو3  سلط3  تعد  ه   إلد رة  م 

لعين :

ضر فات  جل3ل  مهدي    س3د 

بصفته بصفته رئيسا مل لس  إلد رة.

  س3د محمد علي سكندر بصفته 

مدور  عاما مع منحه ألسع   سلطات 

باسم  جم3ع   ظرلف  في   لعمل 

  شرك3.

تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3  لد ر 

 ،2022 و1ن13   21 بتاريخ    ب3ضاء 

تحت رقم 828.609.

521 P

BIOBETTER MAROC
تحيني محرر عنوان مقر الرشكة

التعديل التالزمي للفصل الخامس
من النظام األسايس

إن  و مع33   عام3   عادو3 
مارس   16 في  لغير   عادو3  ملنعقدة 
2022  لشرك3  وحامل3  تسم33 
شرك3   ،BIOBETTER MAROC
رأسما ها  محدلدة  مسؤل 33  ح ت 
مقرها  درهم،   كائن   1.000.000
معرلف)،  )س3دي  با د ر   ب3ضاء 
عمارة   ،1 زنق3 رقم  تجزئ3   ت1ف3ق، 
29،  ملق3دة با س ل   تجاري  لد ر 
من   258.529 رقم  تحت    ب3ضاء 

  س ل   تحل3لي، قد :
مقر  عن1 ن  محرر  تح3ين  قررت 
)س3دي  :   د ر   ب3ضاء    شرك3 
ممر  تجزئ3   ت1ف3ق،  معرلف)، 
س لت  بعدما   ،11 رقم    تقدم 
2022/33  ملسلم3 من    شهادة رقم 
طرف  و ماع3  وحضري3  عين   شق.
من  عد ت   فصل  وخامس 

  نظام  ألسا�ضي نت3ج3  ذ ك.
تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3  لد ر 
 ،2022 و1ن13   22 بتاريخ    ب3ضاء 

تحت رقم 828732.
522 P

PEPINIERE SKHIRATE
  زيادة في رأسمال   شرك3 

ل  تخف3ض منه
غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 
2022  لشرك3  أبريل   7 في   ملنعقدة 
 PEPINIERE  وحامل3  تسم33 
SKHIRATE، شرك3 مساهم3،   كائن 
مقرها با رباط )  س1ي�ضي) - 5، شارع 
)  س ل   تجاري،   ألميرة ال 3 مريم 

  رباط 108.179)، قد قررت :
من  رأسمال   شرك3  في    زيادة 
 1.917.0000 إلى  درهم   100.000
درهم عن طريق إصد ر أسهم نض3ا 
في  ممارس3  وحق   تفض3لي  مع 

 الكتتاب.

رأسمال   شرك3  من    تخف3ض 

 100.000 درهم إلى   1.917.000 من 

درهم.

إن مجلس  إلد رة خالل  جتماعه 

عاون  قد   ،2022 أبريل   11 بتاريخ 

في   رأسمال   إلنجاز   نهائي  لزيادة 

ل  تخف3ض  درهم   1.917.000 إلى 

منه إلى 100.000 درهم.

تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

 لرباط بتاريخ 22 و1ن13 2022، تحت 

رقم 125.717.

523 P

LDAF
  زيادة في رسمال   شرك3 

ل  تخف3ض منه
غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 

2022  لشرك3  أبريل   7 في   ملنعقدة 

شرك3   ،«LDAF»  وحامل3  تسم33 

با رباط  مقرها  مساهم3،   كائن 

ال 3  شارع  ألميرة   ،5 )  س1ي�ضي)- 

)  س ل   تجاري.   رباط  مريم 

127.811)، قد قررت: 

من  رسمال   شرك3  في    زيادة 

 8.151.000 إلى  درهم   100.000

درهم عن طريق إصد ر أسهم نض3ا 

في  ممارس3  وحق   تفض3لي  مع 

 الكتتاب؛

رسمال   شرك3  من    تخف3ض 

 100.000 درهم إلى   8.151.000 من 

درهم.  

إن مجلس  إلد رة خالل  جتماعه 

عاون  قد   ،2022 أبريل   11 بتاريخ 

 إلنجاز   نهائي  لزيادة في   رسمال إلى 

منه  ل  تخف3ض  درهم   8.151.000

إلى 100.000 درهم.  

تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

2022 تحت  و1ن13   22  لرباط بتاريخ 

رقم 125.718. 

524 P

 SOCIETE DES PRODUITS
LAITIERS DOUIET

  زيادة في رسمال   شرك3 
ل  تخف3ض منه

غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 
2022  لشرك3  أبريل   7 في   ملنعقدة 
 SOCIETE DES»  وحامل3  تسم33 
 ،«PRODUITS LAITIERS DOUIET
مقرها  مساهم3،   كائن  شرك3 
با رباط )  س1ي�ضي)- 5، شارع  ألميرة 
)  س ل   تجاري.   رباط  ال 3 مريم 

125.787)، قد قررت : 
من  رسمال   شرك3  في    زيادة 
 83.573.000 إلى  درهم   100.000
درهم عن طريق إصد ر أسهم نض3ا 
في  ممارس3  وحق   تفض3لي  مع 

 الكتتاب؛
  تخف3ض من رسمال   شرك3 من 
83.573.000 درهم إلى 38.100.000 

درهم.
إن مجلس  إلد رة خالل  جتماعه 
عاون  قد   ،2022 أبريل   11 بتاريخ 
 إلنجاز   نهائي  لزيادة في   رسمال إلى 
درهم ل  تخف3ض منه   83.573.000

إلى 38.100.000 درهم.
تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 
2022 تحت  و1ن13   22  لرباط بتاريخ 

رقم 125.716. 
525 P

AGRIMED
  زيادة في رسمال   شرك3 

ل  تخف3ض منه
غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 
2022  لشرك3  فبر ور   9  ملنعقدة في 
 ،«AGRIMED»  وحامل3  تسم33 
مقرها  مساهم3،   كائن  شرك3 
با رباط )  س1ي�ضي)- 5، شارع  ألميرة 
)  س ل   تجاري.   رباط  ال 3 مريم 

69.619)، قد قررت: 
من  رسمال   شرك3  في    زيادة 
 170.321.000 إلى  درهم   100.000
درهم عن طريق إصد ر أسهم نض3ا 
في  ممارس3  وحق   تفض3لي  مع 

 الكتتاب؛
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  تخف3ض من رسمال   شرك3 من 

 100.000 إلى  درهم   170.321.000

درهم.  

إن مجلس  إلد رة خالل  جتماعه 

عاون  قد   ،2022 أبريل   11 بتاريخ 

في   رسمال   إلنجاز   نهائي  لزيادة 

170.321.000 درهم ل  تخف3ض  إلى 

منه إلى 100.000 درهم.  

تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

2022 تحت  و1ن13   22  لرباط بتاريخ 

رقم 125.711. 

526 P

DOMAINE MNARA
  زيادة في رأسمال   شرك3 

ل  تخف3ض منه
غير   عادو3  إن  و مع33   عام3 

2022،  لشرك3  9 فبر ور   ملنعقدة في 

 DOMAINE  وحامل3  تسم33 

مساهم3،   كائن  شرك3   ،MNARA

مقرها با رباط )  س1ي�ضي) - 5، شارع 

)  س ل   تجاري،   ألميرة ال 3 مريم 

  رباط 108.251)، قد قررت :

من  رأسمال   شرك3  في    زيادة 

 8.100.000 إلى  درهم   100.000

درهم عن طريق إصد ر أسهم نض3ا 

في  ممارس3  وحق   تفض3لي  مع 

 الكتتاب.

رأسمال   شرك3  من    تخف3ض 

 100.000 درهم إلى   8.100.000 من 

درهم.

إن مجلس  إلد رة خالل  جتماعه 

عاون  قد   ،2022 أبريل   11 بتاريخ 

 إلنجاز   نهائي  لزيادة في   رأسمال إلى 

منه  ل  تخف3ض  درهم   8.100.000

إلى 100.000 درهم.

تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

 لرباط بتاريخ 22 و1ن13 2022، تحت 

رقم 125.715.

527 P

STIEFEL MAROC
نقل مقر   شرك3

تعدول تالزمي  لفصل   ر بع
من   نظام  ألسا�ضي

بم1جب   قر ر  ملؤرخ في 25 أبريل 
2022، فإن   شريك   1ح3د  شرك3 
ح ت  شرك3   ،STIEFEL MAROC
لح3د  بشريك  محدلدة  مسؤل 33 

رأسما ها 3.950.000 درهم، قد :
إلى   د ر   ب3ضاء  قرر   نقل 
ز لي3   ،179  - )مر�ضى   سلطان) 
شارع  ملقالم3 مقر   شرك3  ملت1 جد 
شارع   ،275  - با د ر   ب3ضاء  حا 3ا 

  زرقط1ني، عمارة «كابي».
تعدول   فصل   ر بع من   نظام 

 ألسا�ضي نت3ج3  ذ ك.
تم   ق3ام باإلود ع   قان1ني بكتاب3 
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3  لد ر 
  ب3ضاء بتاوخ 21 و1ن13 2022 تحت 

رقم 828903.
528 P

FULL ENR
تك1ين شرك3 مساهم3 

تكمن  تك1ين   شرك3   تي  تم 
و1ن13    21 بتاريخ  ولي  ف3ما  مميز تها 

:2022
  شكـل : شرك3 مساهم3. 
.«FULL ENR» : 33تسم  

  غــرض وكمن غرض   شرك3 في :
ل  شر ء،  ل  تصدور،   الستير د، 
ل  تخزين،  ل  تمث3ل،  ل  ب3ع، 
ل  صناع3  ل  تكرير  ل  تعبئ3 
جم3ع  في  عم1ما  ل  تجارة  ل  ت1زيع 
بقطاع   طاق3   ملنتجات  ملرتبط3 
جم3ع  ملنتجات   نفط33  لخاص3 
ل  صخ1ر  أل  ملكررة،   وخام3 
لبد ئلها،  كل  لمشتقاتها    نفط33 
  غاز ت لضمنها غاز   بترلل  ملسال 
ل  ه3درلجين،  ل إلوثان1ل   ،(GPL(
لكل  ألجسام   ذهن33،   بس3ط3 أل 
 ملركب3 من أصل معدني أل عض1ي، 
لكل  ملحرلقات  مصدرها،  كان  أوا 
  سائل3،   زي1ت  ملعدن33 ل ملنتجات 
  فرع33 من أصل  مل1 د أعاله أل   تي 

هي ناتج3 من معاو تها أل تح1يلها؛

ل الستغالل  ل  بحث    در س3 
ل  زي1ت  و م3ع  مل1 قع   بترل 33، 
طب3ع3  كل  من  أل   غاز   ملعدن33 
ل الختبار ت   تي  لكذ    تجارب 
ل  صناعات  ملرتبط3  تهم   تقن3ات 

بنشاطات   شرك3؛
كل  عبر  عمل3ات   نقل  جم3ع 
ل  زي1ت  ل  غاز    طرق  لمنتجات 
لمشتقاتها  طب3ع3  كل  من   ملعدن33 

لبد ئلها.
99 سن3  بتد ء من ق3دها   ملــــدة 

با س ل   تجاري.
 – :   د ر   ب3ضاء  مقــــر   شرك3 
71، زنق3 عالل بن عبد هللا،   طابق 

  ر بع. 
درهم   100.000 رسمال   شرك3  
 100 ح ت  سهم   1000 إلى   ملقسم 
درهم كق3م3 إسم33  كل سهم ل حد، 
ل ملدف1ع3  نض3ا  بكاملها   ملكتتب3 

  ق3م3 كل3ا.  
عبد  م1الي  :   س3د   ملتصرف1ن 
هللا   علمي،   ساكن با د ر   ب3ضاء 

) ملعاريف)- 17 زنق3 إبن حـزم.
 ،AOD PARTICIPATIONS 3شرك
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
 100.000 رسما ها  لح3د  بشريك 
درهم،   كائن مقرها با د ر   ب3ضاء 
هللا،  عبد  بن  عالل  زنق3   ،71  –

  طابق   ر بع.
عم1ر،   ساكن  أمين    س3د 
تجزئ3  )كا 3ف1رن3ا)-  با د ر   ب3ضاء 

بر دة كا 3ف1رن3ا، رقم 3.
«ف3ـد رلك   : مر قـب  وحسابات 
 – كــر نت ت1رنتــ1ن»،   ـد ر   ب3ضـاء 
)  عنق) – 7، شارع  دريس   ساللي، 

تجزئ3  ملنار.
وتك1ن   : ل ألرباح   الحت3اط3ات 
من   ربح    ربح   قابـل  لت1زيع 
بعد    صافي  لسن3  ملا 33، 
 ملخصص  الحت3اطي   قان1ني 
لتخص3ص   نتائج   صاف33   سابق3 
ومكن  هذ    ربح،  لمن   ملرحل3، 
جم3ع  تقتطع  أن   ل مع33   عام3 
أن  من  ملناسب  ترى   ملبا غ   تي 
أم1 ل  و م3ع  تستعملها كمخصص 
ترح3لها من جدود؛  أل   الحت3اط3ات 

لجد  إن  ومنح   رص3د  أن  ومكن 
 لمساهمين على شكل رب3حات. 

قابل33  ألسهم  لتف1يت 
إلى  ألغ3ار  تف1يت  ألسهم  وخضع 

 قب1ل مجلس  إلد رة.
تم   ق3ام   :  إلود ع   قان1ني 
بكتاب3   ضبط  باإلود ع   قان1ني 
 دى  ملحكم3   تجاري3  لد ر   ب3ضاء 
رقم  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

 .828727
تم ق3د   شرك3 با س ل   تجاري 
 537.661 رقم  تحت   لد ر   ب3ضاء 

من   س ل   تحل3لي. 
مجلس  إلد رة

529 P

TOP-ENR
تك1ين شرك3 مساهم3 

تكمن  تك1ين   شرك3   تي  تم 
و1ن13   21 بتاريخ  ولي  ف3ما  مميز تها 

:2022
  شكـل : شرك3 مساهم3.
.«TOP ENR» : 33تسم  

  غــرض : وكمن غرض   شرك3 في:
ل  شر ء،  ل  تصدور،   الستير د، 
ل  تخزين،  ل  تمث3ل،  ل  ب3ع، 
ل  صناع3  ل  تكرير  ل  تعبئ3 
جم3ع  في  عم1ما  ل  تجارة  ل  ت1زيع 
بقطاع   طاق3   ملنتجات  ملرتبط3 
جم3ع  ملنتجات   نفط33  لخاص3 
ل  صخ1ر  أل  ملكررة،   وخام3 
لبد ئلها،  كل  مشتقاتها  ل    نفط33 
  غاز ت لضمنها غاز   بترلل  ملسال 
ل  ه3درلجين،  ل إلوثان1ل   ،(GPL(
لكل  ألجسام   ذهن33،   بس3ط3 أل 
 ملركب3 من أصل معدني أل عض1ي، 
لكل  ملحرلقات  مصدرها،  كان  أوا 
  سائل3،   زي1ت  ملعدن33 ل ملنتجات 
  فرع33 من أصل  مل1 د أعاله أل   تي 

هي ناتج3 من معاو تها أل تح1يلها؛
ل الستغالل  ل  بحث    در س3 
ل  زي1ت  و م3ع  مل1 قع   بترل 33، 
طب3ع3  كل  من  أل   غاز   ملعدن33 
ل الختبار ت   تي  لكذ    تجارب 
ل  صناعات  ملرتبط3  تهم   تقن3ات 

بنشاطات   شرك3؛
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كل  عبر  عمل3ات   نقل  جم3ع 
ل  زي1ت  ل  غاز    طرق  لمنتجات 
لمشتقاتها  طب3ع3  كل  من   ملعدن33 

لبد ئلها.
 ملــــدة : 99 سن3  بتد ء من ق3دها 

با س ل   تجاري.
 – :   د ر   ب3ضاء  مقــــر   شرك3  
71، زنق3 عالل بن عبد هللا،   طابق 

  ر بع. 
100.000 درهم   : رسمال   شرك3 
 100 ح ت  سهم   1000 إلى   ملقسم 
درهم كق3م3 إسم33  كل سهم ل حد، 
ل ملدف1ع3  نض3ا  بكاملها   ملكتتب3 

  ق3م3 كل3ا.  
عبد  م1الي  :   س3د   ملتصرف1ن 
هللا   علمي،   ساكن با د ر   ب3ضاء 

) ملعاريف)- 17 زنق3 إبن حـزم.
 ،AOD PARTICIPATIONS 3شرك
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
 100.000 رسما ها  لح3د  بشريك 
درهم،   كائن مقرها با د ر   ب3ضاء 
هللا،  عبد  بن  عالل  زنق3   ،71  –

  طابق   ر بع.
عم1ر،   ساكن  أمين    س3د 
تجزئ3   - )كا 3ف1رن3ا)  با د ر   ب3ضاء 

بر دة كا 3ف1رن3ا، رقم 3.
«ف3ـد رلك   : مر قـب  وحسابات 
 – كــر نت ت1رنتــ1ن»،   ـد ر   ب3ضـاء 
)  عنق) – 7، شارع  دريس   ساللي، 

تجزئ3  ملنار.
وتك1ن   : ل ألرباح   الحت3اط3ات 
من   ربح    ربح   قابـل  لت1زيع 
بعد    صافي  لسن3  ملا 33، 
 ملخصص  الحت3اطي   قان1ني 
لتخص3ص   نتائج   صاف33   سابق3 
ومكن  هذ    ربح،  لمن   ملرحل3، 
جم3ع  تقتطع  أن   ل مع33   عام3 
أن  من  ملناسب  ترى   ملبا غ   تي 
أم1 ل  و م3ع  تستعملها كمخصص 
ترح3لها من جدود؛  أل   الحت3اط3ات 
لجد  إن  ومنح   رص3د  أن  ومكن 

 لمساهمين على شكل رب3حات. 
قابل33  ألسهم  لتف1يت 

إلى  ألغ3ار  تف1يت  ألسهم  وخضع 
 قب1ل مجلس  إلد رة.

تم   ق3ام   :  إلود ع   قان1ني 

بكتاب3   ضبط  باإلود ع   قان1ني 

 دى  ملحكم3   تجاري3  لد ر   ب3ضاء 

رقم  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

 .828726
تم ق3د   شرك3 با س ل   تجاري 

 537.657 رقم  تحت   لد ر   ب3ضاء 

من   س ل   تحل3لي. 
مجلس  إلد رة

530 P

AKARAT AL ATIBAA SARL
رأسما ها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : زنق3 سم33 إقام3 

شهرز د 1،   طابق 5 رقم 22 

  نخ3ل   د ر   ب3ضاء

  س ل   تجاري : 537839
بم1جب عقد عرفي مؤرخ با د ر 

تم   2022 ماي   27 بتاريخ     ب3ضاء 

محدلدة  ملسؤل 33  شرك3  تأسيس 

ح ت  وخصائص   تا 33 :

. akarat al Atibaa sarl : 33تسم  

  شركاء   س3د مهري محمد  أمين ؛

 شركي أنيس ؛

حمالي نب3ل ؛

حمالي عصام.

:   غرض من   شرك3 في       غرض 

 ملغرب : 

هندس3 مدن33 ؛

مدن33   هندس33  أعمال  إنشاء 

أخرى ؛

أعمال إنشائ33 متخصص3 أخرى ؛

مكتب ت1ريد ؛

  تجارة 

أعمال مختلف3 ؛

  تط1ير   عقاري ؛

إوجار ؛

  تي وجب أن وضاف إ يها  :

و م3ع  إد رة  ح3ازة  إنشاء، 

جم3ع  تشغ3ل  ترك3ب،   ألعمال، 

ل ملصانع  ل  شركات   ملؤسسات 

من  ألنشط3   بأي  ل  1رش  ملتعلق3 

 ملحددة.

أخذ أل ح3ازة أل  ستخد م أل نقل 

لبر ء ت  الختر ع  جم3ع   عمل3ات 

 ملتعلق3 بهذه  ألنشط3.

 ملشارك3  ملباشرة أل غير  ملباشرة 

جم3ع  ملعامالت  ملا 33  في    لشرك3 

أل   عقاري3 أل  أللر ق  ملا 33 لفي جم3ع 

 ملؤسسات   تجاري3 ل  صناع33   تي 

بغرض   شرك3 مرتبط3  تك1ن   قد 

 أل أي غرض مشابه أل حي صل3.

 ملدة : 99 سن3.

  سن3  الجتماع33 : من فاتح وناور 

إلى 11 ديسمبر من كل سن3.
 ملقر  الجتماعي : زنق3 سم33 إقام3  
22   نخ3ل  5 رقم  1   طابق  شهرز د 

  د ر   ب3ضاء.
رأسمال  تحدود  تم   : رأس  ملال 

  شرك3 في 100.000 درهم مقسم3 ل 

 100 حص3  جتماع33 بق3م3   1000

درهم  لحص3.

  تس3ير : تسير   شرك3 من طرف :

أمين  محمد  مهر لي   :   س3د 

بتاريخ  ل ملزد د     ملغربي  و نس33 

با د ر   ب3ضاء   1981 ديسمبر   22

رقم    وحامل  لبطاق3   1طن33 

.TA88298

  قاطن بزنق3 ست1كه1 م   طابق 

3 شق3 رقم 7   د ر   ب3ضاء.

أنيس  ملغربي    س3د  شركي 

و1 13   11 بتاريخ  ل ملزد د   و نس33 

با د ر   ب3ضاء   وحامل   1980

 BK175092 رقم   لبطاق3   1طن33 

 6 رقم  ت1زين  بني  بزنق3    قاطن 

س1ي�ضي   رباط.

نب3ل  ملغربي  حمالي   :   س3د 

و1ن13   23 بتاريخ   و نس33 ل ملزد دة 

با ناض1ر  وحامل  لبطاق3   1981

5396030   قاطن  رقم     1طن33 

ب1سك1رة   16 برياض ب1سك1رة رقم 

  د ر   ب3ضاء.

عصام  ملغربي  حمالي    س3د 

ن1فمبر   19  و نس33 ل ملزد د بتاريخ 

با ناض1ر  وحامل  لبطاق3   1985

S531717   قاطن  رقم     1طن33 

بفرنسا.

مسيرلن  لشرك3 ملدة غير محددة 

مع ألسع   صالح3ات.

ل  تس 3ل  تم  إلود ع   قان1ني 

با س ل   تجاري3 باملحكم3   تجاري3 

با د ر   ب3ضاء بتاريخ 27 و1ن13 2022 

  س ل  رقم 537839.

531 P

 STE GIRODAFRICA
SARL AU

تأسيس شرك3
في  مؤرخ   عرفـي  عقد  بمقت�ضى 
تم إود ع   قان1ن   ،2022 أبريل   20

ح ت  ملسؤل 33    تأسي�ضي  شرك3 

ح ت  ل   ملحدلدة. ملساهم   1ح3د 

 ملميز ت   تا 33:

 ملساهم   1ح3د:

 INTERNATIONAL شرك3 

، شرك3 مساهم3 مبسط3،   GIROD

مكتبها   ، ألرل   9700000 برأس مال 

 ،881  ،19300  ملس ل في بلف1نتين 

طريق دي ف1نتين، مس ل3 في   س ل 

  تجاري  1نس  1 س1نير تحت رقم 

كل1د  ومثله   س3د   331117021

جيرلدClaude Girod ممثل   شرك3.

 GIRODAFRICA  :   تسم33 

 SARL AU

  هدف : أي عمل33 تعدون  ملعادن 

أي عمل33  تصن3ع   • غير  وحدودو3. 

ل  عناصر  ملعدن33  لبناء.     ه3اكل 

عمل3ات   تنم33  وحضري3  جم3ع 

ل  ريف33  ملتعلق3 با الفتات   طرق33 
ل  دوك1ر  ل إلعالم33  ل  س3اح33 

 ، لترتيبات  ألزهار  لأثاث   ش1 رع 

عمل3ات   تصن3ع  جم3ع  لكذ ك 

ل  ص3ان3 ل  تحكم  ملتعلق3 با نشاط 

  رئي�ضي ؛ 

 أي نشاط في   صناع3   كهربائ33 

ل  تجارة  ل  ترك3ب  ل  ب3ع  ل  تصن3ع 

أل  ملنتجات  في   الفتات  عم1ًما 

 ملماثل3 أل ح ت   صل3 ، إوخ. • تشغ3ل 

أي مؤسس3 تتعلق بشكل مباشر أل 

غير مباشر بأحد  ألنشط3  ملذك1رة في 

غرض   شرك3.
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:  ملنطق3   ملقر  الجتماعي 

 -  12 تجزئ3  سابين1    صناع33 

  ن1 صر -   د ر   ب3ضاء.

تاريخ  من  سن3  بتد ء   99  ملدة: 

تأسيسها   نهائي.

:   رأسمال    رأسمال  الجتماعي 

.5.000.000 في   محدد    الجتماعي 

حص3   50.000 إلى  مقسم  درهم 

100.درهم  فئ3  من   جتماع33 

 ل1 حدة، مكتتب3 ل محررة با كامل 

  سن3  الجتماع33 : تبتدئ   سن3 

 الجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

11 دجنبر.

  تس3ير :  ملسيرلن  ملشارك1ن هم 

من  عبد  وحم3د   شع3بي  :   س3د 

م1  3د 28 أغسطس 1975  و نس33 

مارس   1 مق3م في  ملدون3   ،  ملغرب33 
مدخل 35 رقم 7  ملحمدو3.

ه3ن1ينكل جاك  أل 3ف33ه    س3د 

 ،Olivier Jacques HINNEWINKEL

من   ،  1963 سبتمبر   18 في   مل1 1د 

 51 في  ليق3م   ،  و نس33   فرنس33 

 - Vaucresson 92320 - شارع ج1فر

فرنسا.مسير ن  لشرك3.

تم  إلود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 

تحت رقم  با د ر   ب3ضاء،    تجاري3 

تحت  با س ل   تجاري    821500
رقم16211.

ملخص قصد   نشر

532 P

STE WISE TRADE
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

1 و1ن13 2022 تم تأسيس شرك3 ح ت 

 ملميز ت   تا 33 ؛            

  . WISE TRADE : 33تسم  

ح ت  شرك3    شكل   قان1ني؛ 

مسؤل 33 محدلد.

  شركاء : ل 3في إسماع3ل. ل 3في 
عز  أمس3ح   ، مرل ن.  ل 3في  زينب. 

  ذون

  غرض  الجتماعي؛   تصدور 

ل  الستير د ل جم3ع أن1 ع   تجارة-

حاالت  باستثناء  سن3   99  ملدة؛ 
  تمدود أل  وحل   سابق ألل نه-

زنق3  حي   هناء   ملقر  الجتماعي؛ 
13   حي  وحسني   د ر  رقم   18

  ب3ضاء.
رأسمال :  1.000.000رهم مقسم 
 100 حص3 من صنف   10.000 إلى 

درهم.
  تس3ير :  ل 3في إسماع3ل .

وناور   01 من    دلرة  ملحاسب33؛ 
إلى 11 ديسمبر.

رقم   س ل   تجاري : 537677.
533 P

 STE GOLD NOIR
SARL AU

CAPITAL : 80.000 dhs
 Siège sociale : Hay Tarik Bno

Ziad Nr 11 Hassi Blal-Jerada
بم1جب عقد عرفي بتاريخ 6 و1ن13 
ح ت  شرك3  تأسيس  تقرر   2022
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د باوخصائص  آلت33 :
.Gold Noir  3تسم33 : شرك  

ح ت  شرك3   :   شكل   قان1ني 
ح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 

  1ح3د.
 ملقر  الجتماعي : حي طارق بن زياد 

رقم 11 حا�ضي بالل.
تس1يق فحم   :   هدف  الجتماعي 

 وذ ري.
 الستير د ل  تصدور ؛
بناء لأشغال متن1ع3.

 ملتاجرة.
في  محدد   :   رأسمال  الجتماعي 
مبلغ 80.000 درهم بق3م3 100 درهم 

 لحص3.
حف�ضي  تع3ين  تم   :   تس3ير 
 ع1يسات عبد   رح3م  وحامل و 1 ز 
كمسير   PAA183978 رقم     سفر 

 لشرك3 ملدة غير محدلدة.
تم تس 3ل   شرك3  دى  ملحكم3 
 19537 رقم  تحت  ب1جدة    تجاري3 

بتاريخ 20 و1ن13 2022.
 ملسير

534 P

STE PRO AHMED
SAR LAU 

تأسيس شرك3
في  مؤرخ   عرفـي  عقد  بمقت�ضى 
تم إود ع   قان1ن    ،2022 أبريل   21

  تأسي�ضي  شرك3محدلدة  ملسؤل 33 

بشريك ل حد ل ح ت  ملميز ت   تا 33:

 PRO AHMED SARL  :   تسم33 

.AU

  هدف :   بناء ل  تط1ير   عقاري.
 ملقر  الجتماعي : 15 زنق3   هدهد 

شارع مرس سلطان -   د ر   ب3ضاء.

تاريخ  من  سن3  بتد ء   99  ملدة: 

تأسيسها   نهائي.

:   رأسمال    رأسمال  الجتماعي 

 الجتماعي محدد  في 100.000. درهم 

حص3  جتماع33   1000 إلى  مقسم 

من فئ3  100.درهم  ل1 حدة، مكتتب3 

ل محررة با كامل 

  سن3  الجتماع33 : تبتدئ   سن3 

 الجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

11 دجنبر.

تم تع3ين•   س3د وحيى   :   تس3ير 

وحل1 مسير  لشرك3.

با س ل  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 با د ر 

،25-05-2022 بتاريخ      ب3ضاء، 

تحت  س لت   شرك3  ل 

  رقم533089 .
ملخص قصد   نشر

535 P

 FIDUCIAIRE AL IZDIHAR

SARL AU

مقرها  الجتماعي : 573 شرف شارع عالل 

  فا�ضي مر كش

 STE INSTITUT LES TABLES

 DES SAVOIRS
SARLAU

تأسيس  شرك3
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بمر كش   ،2022 مارس   1 بتاريخ 

تقرر تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة   ب3اناتها  كا تالي :

 STE INSTITUT LES  :  السم 
     TABLES DES SAVOIRS SARLAU
شرك3 ح ت      :   شكل   قان1ني 

مسؤل 33 محدلدة ملسير لح3د.
  نشاط   تجاري   : 

مركز   تدريب   ( رئيس  ملؤسس3 
 ملنهي ل ملستمر).

من تاريخ  99 سن3  بتد ء    :  ملدة 
تأسيسها.

21  مل مع  ف3ال   :  ملقر  الجتماعي 
سكني باسم هللا جماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ3 تحنالت   

مر كش.                                        
 100.000   : مال   شرك3  رأس 

درهم.
ملدة غير محددة  مسير   شرك3   

  س3د  و1نس  وت  فر ضن  
با س ل  تس 3ل   شرك3  ثم 
  تجاري بكتاب3   ضبط  دى  ملحكم3 
  تجاري3 بمر كش بتاريخ     15 مارس 

2022، تحت رقم  121729 .
536 P

STE M&M SAVONNERIE
SARL AU 

تأسيس شرك3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
با د ر   ب3ضاء    2022 و1ن13   07
مسؤل 33  ح ت  شرك3  تأسيس  تم 
تحمل  لح3د  بشريك  محدلدة 

 وخصائص   تا 33 :
 M&M      :   تسم33  

.SAVONNERIE SARL AU
ح ت  شرك3    شكل   قان1ني: 

مسؤل 33 محدلدة بشريك لح3د . 
مرس   سلطان  شارع   26  ملقر 

  شق3  1   طابق 1    د ر   ب3ضاء.
  هدف:

صناع3 لب3ع لشر ء م1 د   تجم3ل 
صناع3   صاب1ن,   زي1ت 

  عطري3   صاب1ن   بلدي 
مختلف   عمل3ات  عام3  بصف3 
ل  صناع33،  ل ملا 33،    تجاري3، 
ل  عقاري3 ل  ملنق1 3   تي  ها عالق3 
با هدف  مباشرة  غير  أل  مباشرة 

 الجتماعي  لشرك3.  



12783 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

سن3 إبتد ء  من تاريخ   99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

طرف   من  تسير   شرك3   إلد رة: 

ملدة غير    س3دة أوت  ملا�ضي لفاء  

محددة.

إلى  وناور  فاتح  من    سن3  ملا 33: 

11 دجنبر من كل سن3.
رأسمال   شرك3:  100.000 درهم 

حص3 كل ل حدة   1.000 مقسم إلى 

با كامل،   وحرر  درهم.   100 بق3م3 

لفاء  أوت  ملا�ضي  ولي   س3دة  كما 

1000 حص3. 

تم  إلود ع   إلود ع   قان1ني: 

با د ر  باملحكم3   تجاري3    قان1ني 

لتم   2022 و1ن13   17 بتاريخ    ب3ضاء 
با س ل   تجاري  تق33د   شرك3 

با د ر   ب3ضاء تحت رقم 537151.

537 P

 STE SODISGAZ
ش.م.م ح ت شريك لح3د 

رأسما ها 1.075.000  درهم 
مقرها  الجتماعي : 18  زنق3   طبري 

 ملعاريف   د ر   ب3ضاء

ـتــأسـيـس شرك3
با د ر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

  ،2022 ماي   11 بتاريخ     ب3ضاء  

تحرير   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3  تم 

شريك لح3د ح ت مسؤل 33 محدلدة 

خاص3تها كا تالي:

.SODISGAZ   : 33تسم  

غاز    ب1تان  في    هدف   تجارة 

ل  برلبان أل   غاز ت  ملماثل3  ملعبأة 

في أسط1 نات.

 نقل   بضائع وحسابه  وخاص أل 

وحساب   غير.
 ملقر  الجتماعي  18  زنق3   طبري 

 ملعاريف   د ر   ب3ضاء.

 ملدة :   99 سن3.

درهم   1.075.000   رأسمال: 

حص3 من فئ3   10.750 مقسم3 إلى 

على   شريك  لزعت  درهم    100

  1ح3د   س3د عبد   بعثماني.

  تس3ير: عهد به ملدة غير محددة 

مع   صالح3ات  ملطلق3  لس3د عبد 

  بعثماني ل  س3د سع3د   بعثماني.

إلى  وناور   1 من   :    سن3  ملا 33 

11 دجنبر.

5%  الحت3اط   قان1ني    :  ألرباح 

و1ضع  أل  ونقل  أل  و1زع  أما  ل  باقي 

تحت  الحت3اط  حسبما وقرره  و مع 

  عام.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

با د ر  باملحكم3   تجاري3    ضبط 

بتاريخ    829016 تحت رقم    ب3ضاء 

23 و1ن13 2022.

با س ل  تق33د   شرك3  تم 

رقم  تحت  با د ر   ب3ضاء    تجاري 

537751 بتاريخ 23 و1ن13 2022.
من أجل   تخل3ص ل  إلشهار 

538 P

SECETOS DE BELLEZO
SARL AU

تأسيس شرك3
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى 
إود ع   قان1ن  تم   ،2022 ماي   25

ح ت  ملسؤل 33    تأسي�ضي  شرك3 

 ملحدلدة ل ح ت  ملميز ت   تا 33:

 SECETOS DE   :   تسم33 

.BELLEZO SARL AU

  هدف : تشغ3ل   صا 1ن ل  سبا.

شارع مرس   26  :  ملقر  الجتماعي 

،   د ر   1 طابق   1 شق3   ، سلطان 

  ب3ضاء

تاريخ  من  سن3  بتد ء   99  ملدة: 

تأسيسها   نهائي.

:   رأسمال    رأسمال  الجتماعي 

10.000درهم  في    الجتماعي محدد  

100 حص3  جتماع33 من  مقسم إلى 

مكتتب3 ل  100.درهم  ل1 حدة،  فئ3  

محررة با كامل ل م1زع3  فائدة: 

 100( مر حبا  حسناء   .....  مل م1ع 

سهم).

  سن3  الجتماع33 : تبتدئ   سن3 

 الجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

11 دجنبر.

تع3ين   س3دة  تم   :   تس3ير 

حسناء مر حبا..مسيرة  لشرك3

با س ل  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 

با د ر   ب3ضاء، تحت رقم 536381

 RC N° : 546483, ICE N°  :  

.001087389000082

 TP N° : 34103676 , IF N°

.52505180
ملخص قصد   نشر

539 P

 ئتمان33 زمام 

مقرها  الجتماعي :  61، ل جه3  ملرس  قلع3 

  سر غن3

  هاتف : 06.70.11.01.11

شركة جين زنادة
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

تأسيس شرك3 
بم1جب عقد عرفي مثبت إمضاؤه 

ل ملس ل   ،2022 و1ن13   9 بتاريخ 

بتاريخ    1181 رقم  إلود ع  تحت 

بمصلح3   تس 3ل  13و1ن202213  

تم تأسيس شرك3  بقلع3   سر غن3، 

ح ت  مل1 صفات   تا 33:

شرك3  شرك3    :  السم   تجاري 

جين زنادة.

ح ت  ش.م.م   :   شكل   قان1ني 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
 : رأس  ملال 

 1000 إلى  مقسم  درهم،   100.000

حص3 من ق3م3 100 درهم. 

بدل ر  هال   :   عن1 ن   تجاري 

قلع3  جماع3   ه3ادن3   شعب3 

  سر غن3.

من  سن3  بتد ء    99  :  ملدة 

  تأسيس   نهائي.

عبد ملنعم  :   س3د    ملسير 

ل وحامل  بطاق3   ، مغربي    عل1ي،  

Y113613.  تعريف   1طن33 رقم  

ب3ع   س3ار ت  نشاط  ملز لل: 

 ملستعمل3.

من فاتح وناور إلى   :   سن3  ملا 33 

11 دجنبر ما عد    سن3  ألللى تبتدئ 

من تاريخ   تس 3ل.

بكتاب3  إود ع  مللف  تم  لقد 

بقلع3  باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 

   ،2022 و1ن13   27 بتاريخ    سر غن3 

ل  س ل   275/2022 رقم  تحت 

  تجاري رقم 5299.

539P مكرر

 STE GF CAPITAL
SARL

تأسيس شرك3
في  بمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ   
فاتح و1ن13 2022، تم إود ع   قان1ن 

ح ت  ملسؤل 33    تأسي�ضي  شرك3 

 ملحدلدة ل ح ت  ملميز ت   تا 33 :

.GF CAPITAL SARL : 33تسم  

  هدف : تهدف   شرك3 في كل من 

 ملغرب ل وخارج:

در س3 لتط1ير لإنجاز أي مشرلع 

عقاري.

جم3ع عمل3ات   تط1ير   عقاري، 

لإد رة  س3ما   شر ء   تأجيري  لال 

 ألص1ل لإد رة  ملمتلكات.

 شر ء لب3ع لتأجير لإد رة  ألر �ضي 

ل  عقار ت لجم3ع  ألنشط3  إلضاف33 

ل ملتعلق3 با عقار ت ل  تجدود ل  بناء 

ل وحرف ل  س3اح3.

أبا  شارع   75  :  ملقر  الجتماعي 

شع3ب   دكالي   د ر   ب3ضاء.

تاريخ  من  سن3  بتد ء   99  ملدة: 

تأسيسها   نهائي.

محدد    :   رأسمال  الجتماعي 

إلى  مقسم  درهم   10.000.000 في 

حص3  جتماع33 من فئ3    100.000

100 درهم  ل1 حدة، مكتتب3 با كامل:

ساهم   س3د / أحمد ك1زي بمبلغ 

5.000.000 درهم.

ساهم   س3د هشام ك1زي بمبلغ 

2.000.000 درهم.

بمبلغ  ك1زي  نب3ل  ساهم   س3د 

2.000.000 درهم.

ساهم   س3د و1نس ك1زي بمبلغ 

1.000.000 درهم. 

عند  من  ألسهم   50٪ دفع  تم 

 الكتتاب.
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  سن3  الجتماع33 : تبتدئ   سن3 

 الجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

11 دجنبر.

  تس3ير : وتم تع3ين كل من:

 CIN أحمد ك1زي رقم   /    س3د 

.B110991

 CIN رقم  ك1زي  هشام    س3د 

.BJ126138

 CIN رقم    ك1زي  نب3ل    س3د 

BL3913    مسيرلن  لشرك3

با س ل  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 

با د ر   ب3ضاء، تحت رقم828921.
ملخص قصد   نشر

540 P

شركة غيتا كاترين
 ش.م.م 

رأسما ها :  10.000 درهم مقرها 

 الجتماعي باملحمدو3، دوار   يسر بني 

وخلف    طابق  ألر�ضي عمارة 9 

تأسيس شرك3 
با ب3ضاء  عرفي،  عقد  بمقت�ضى 
لضع   قان1ن   2022 ماي   23 و1مه 

 ألسا�ضي  شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

حسب  وخصائص   تا 33: 

  تسم33 :  غ3تا كاترين، ش.م.م.

   شكل   قان1ني: شرك3 محدلدة 

 ملسؤل 33.

:  لشرك3    هدف  الجتماعي 

 ألهد ف   تا 33:

كل  ل ستغالل  تس3ير  تأسيس، 

 صل تجاري مقهى. 

لعم1ما جم3ع  ألنشط3   تجاري3 

أل  عقاري3   تي  ل ملنق1 3  ل ملا 33 

ومكن أن تتعلق بشكل مباشر أل غير 

بكل  أل  با هدف  الجتماعي  مباشر 

ت1س3ع  في  بإمكانه  ملساهم3  هدف 

نشاط   شرك3 لتط1يرها.  

 ملقر  الجتماعي : حدد باملحمدو3، 

دوار   يسر  بني وخلف   طابق  ألر�ضي 

عمارة 9 

من تاريخ  99  سن3  بتد ء    ملدة: 

  تق33د با س ل   تجاري.

خا د  ساهم   س3د   :  وحصص 

 ; درهم   6.000,00 بمبلغ   هنالي  

ل ساهمت   س3دة لد د حاتم  بمبلغ 

3.000,00 درهم. 

في  حدد    رأسمال  الجتماعي: 

حص3   100 درهم قسم إلى   10.000

درهم  كل   100 فئ3  من   جتماع33 

ل حدة، محررة بكاملها. 

  سن3  الجتماع33 : من فاتح وناور 

إلى غاو3 11  دجنبر.

تم تع3ين   س3د   س3د    تس3ير: 

لح3د  لشرك3  كمسير  هنالي  خا د 

كل  منحه  مع  محدلدة  غير  ملدة 

  سلطات  ملطلق3.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 

 2022 و1ن13    21 تاريخ  باملحمدو3، 

تحت رقم 1232.
قصد مقتطف لب3ان. 

541 P

 TORATH PROMO
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 ح ت 

شريك ل حد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 TORATH 8 و1ن13 2022 تم تأسيس 

PROMO شرك3 محدلدة  ملسؤل 33 

ح ت شريك ل حد خصائصها كا تالي:

. TORATH PROMO  :33تسم  

  غرض:      

منعش عقاري. 

 ملقر  إلجتماعي:    د ر  ب3ضاء، 
5 زنق3 7   سعادة حي   قدس   طابق 

2   شق3 3 س3دي   برن1�ضي. 

 ملدة : 99 سن3 إبتدء  من تس 3لها 

  نهائي با س ل   تجاري.
رأسما ها   تجاري:         

 1000 إلى  مقسم3  100.000درهم 

م1زع3  درهم   100 فئ3  من  حص3 

كا تالي :

  س3د نب3ل   سن3ني1000 حص3.

مجم1ع  وحصص 1000 حص3 .

 100.000 نب3ل   سن3ني     س3د 

درهم.

 100.000  : مجم1ع  وحصص 

درهم. 

نب3ل  تع3ين   س3د   إلد رة:تم 

إمضاء  مع  مسير   لشرك3    سن3ني 

منفرد .

  سن3  ملا 33:       من فاتح وناور إلى 

11 ديسمبر من كل سن3.

تم  إلود ع   قان1ني  دى 

باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 

27 و1ن202213   با د ر  ب3ضاء بتاريخ 

تحت رقم 828962.

542 P                   

JBA CASE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

بشريك لح3د
رأسما ها : 100.000 درهم

  قر  إلجتماعي : زنق3 سم33 عمارة 

82   طابق   ثاني رقم 3 حي   نخ3ل 

  د ر  ب3ضاء

تأسيس
تاريخ  وحمل  مقت�ضى عقد عرفي 

تم  با د ر  ب3ضاء  ماي2022   11

مسؤل 33  ح ت  شرك3  تأسيس 

مميز تها  لح3د  بشريك  محدلدة 

كا تالي :

مسؤل 33  ح ت  شرك3   :   شكل 

محدلدة بشريك لح3د.

.JBA CASE : 33تسم  

د خل  غرض   شرك3   :   غرض 

 ملغرب لخارجه باألصا 3 عن نفسها 

س1 ء  أل با ن3اب3 عن أطر ف أخرى، 

با نسب3  ألشخاص   طب3ع3ين 

ل إلعتباريين في إطار   قان1ن  وخاص 

أل  عام ه1 كاآلتي :

 إلستير د ل  تصدور ل  ت1زيع.

جم3ع   عمل3ات  لعلى   عم1م 

 ،   تجاري3،   صناع33،   عقاري3 

أل  مباشرة  صل3  ل ملا 33   تي  ها 

أل   تي  غير مباشرة باألهد ف أعاله 

بإمكانها  ملساهم3 في تحق3قها.

:   د ر  ب3ضاء   ملقر  إلجتماعي 
82   طابق   ثاني  زنق3 سم33 عمارة 

رقم 3 حي   نخ3ل .

من تاريخ  سن3 إبتد ء   99  :  ملدة 

  تق33د با س ل   تجاري.

رأسمال  حدد   : رأسمال   شرك3 

مقسم  درهم   100.000 في    شرك3 

درهم   100 1000 حص3 من فئ3  إلى 

لمحررة  مكتتب3   لحص3   1 حدة 

كل3ا.

ج1 د  عين   س3د  خما�ضي 

مسير  لح3د  لشرك3 لح ك ملدة غير 

محدلدة.

با س ل  تق33د   شك3  تم   

  تجاري  لمحكم3   تجاري3 

با د ر  ب3ضاء بتاريخ 15 و1ن13 2022 

تحت رقم 536825.
 لب3ان ل  نشر

 ملسير   1ح3د

543 P

LSG INVESTMENT
تأسيس شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

I-  بمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ في 
تم إود ع   قان1ن   ،2022 أبريل   19

ح ت  ملسؤل 33    تأسي�ضي  شرك3 

 ملحدلدة. لح ت  ملميز ت   تا 33:

.LSG INVESTMENT : 33تسم  

لإد رة  لح3ازة  إقتناء   :   هدف 

 ألسهم في جم3ع   شركات  ملؤسس3 

أل   تي سيتم تأسيسها بأي شكل كان 

كانت صناع33 أل تجاري3 أل  س1 ء   ،

ما 33 أل زر ع33 أل عقاري3 أل غير ح ك .

  ملشارك3 في   شركات   تي تهدف 

لتنظ3م  لإد رتها  تك1ين  ألص1ل  إلى 

نقلها .

شرك3  إلستثمار  عقد  نشاط 

لح3ازة  ألسهم.

 أي تقدوم خدمات أل إستشار ت 

س1 ء  در سات  صاوح   شركات  أل 

محاسب33  أل  إد ري3  خدمات   كانت 

أل فن33 أل تجاري3 أل ما 33 أل غيرها.

وقع  ملكتب   :  ملقر  إلجتماعي 

زنق3   1 آنفا  باب  في فضاء    رئي�ضي 
باب  ملنص1ر عمارة س    طابق  أللل 

مكتب 1   د ر  ب3ضاء.
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تاريخ  من  إبتد ء  سن3   99  ملدة: 
تأسيسها   نهائي.

:   رأسمال    رأسمال  إلجتماعي 
في100.000,00  محدد   إلجتماعي 
درهم،مقسم3على100حص3من فئ3 

100 درهم.
  سن3  إلجتماع33 : تبتدئ   سن3 
 إلجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

11 ديسمبر.
كمسيرون  تع3ين  تم   :   تس3ير 
مشتركين  لشرك3 ملدة غير محدلدة  
مغربي  محمد   در بي،    س3د 
 و نس33، ل وحامل  لبطاق3   1طن33 
مل3اء  ل  س3دة   BK90019 رقم 
ل وحامل3  مغرب33  و نس33،  دندلن، 

. H127167 لبطاق3   1طن33 رقم 
با س ل  تم  إلود ع   قان1ني   -II
  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 
ماي   23 بتاريخ   با د ر  ب3ضاء، 

2022، تحت رقم531925.
ملخص قصد   نشر

544 P

STE KEY OF KET
SARL AU 

تأسيس شرك3
بمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ في   -I
إود ع   قان1ن  تم  أكت1بر2020،   5
ح ت  ملسؤل 33    تأسي�ضي  شرك3 
أكت1بر2020   13 بتاريخ   ملحدلدة 

لح ت  ملميز ت   تا 33:
. KEY OF KET SARL: 33تسم  

  شركاء :
-   س3دة سك3ن3 م1 وا.

من   شرك3  :   غرض    هدف 
ه1   ، في  وخارج  أل  في  ملغرب  س1 ء 

ممارس3  ألنشط3   تا 33 :
نقل   بضائع  بخدمات  -   ق3ام 
ل مل1 د  وخام ل إلمد د ت لأي �ضيء 
ن3اب3 عن   غير عادة أي عمل33 تتعلق 

با ل1جست3ك.
- ت1فير خدمات   نقل   شخص33.
خدمات  ملساعدة  -تنف3ذ 
بامل االت  ل  تدريب  ملتعلق3 

  ل1جست33.

حماو3  ألص1ل. خدمات  ت1فير   -
مدن33  عمل33  أي  أعم،   لبشكل 
ما 33 أل  تجاري3  أل  عقاري3   أل 
 أل صناع33 مشار إ يها أعاله بطريق3 
تسهل أل تعزز أل تط1ر نشاط   شرك3 
غير  أل  مباشرة  أي مشارك3  لكذ ك 
مباشرة من أي ن1ع في تعهد ت تسعى 
ح ت  أل  مماثل3.  أهد ف   تحق3ق 

  صل3.
 ملقر  إلجتماعي : زنق3 سم33 إقام3 
حي   22 رقم   5 1   طابق  شهرز د 

  نخ3ل   د ر  ب3ضاء. 
تاريخ  من  إبتد ء  سن3   99  ملدة: 

تأسيسها   نهائي.
:   رأسمال    رأسمال  إلجتماعي 

 إلجتماعي محدد في100.000,00.
  سن3  إلجتماع33 : تبتدئ   سن3 
 إلجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

11 ديسمبر.
  تس3ير : تم تع3ين   س3دة سك3ن3 
م1 وا  وحامل3  لبطاق3   1طن33 رقم  

IC138150مسيرة  لشرك3.
با س ل  II-تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 
أكت1بر   13 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء، 

2020، تحت رقم375757.
ملخص قصد   نشر

545 P

 SOCIETE  MTO FIBRE
  OPTIQUE

 SARL
  س ل   تجاري : 538051 

إشهار   تأسيس
بم1جب عقد عرفي بإمضاء خاص 
بتاريخ 20 و1ن13 2022 با د ر  ب3ضاء 
مسؤل 33  ح ت  شرك3  تأسيس  تم 

محدلدة   لفقا  لخاص3ات  آلت33 :
 SOCIETE  MTO  :   تسم33 

.FIBRE OPTIQUE SARL
درهم.   100  000.00:    رأسمال  
تم تقس3مه إلى 1000   حص3.            

   شركاء :
 500 مع3ط  محسن  -   س3د 

حص3   . 

-   س3د   ط3ب ملعلمي500 حص3.  
 ملقر  إلجتماعي :     كائن بز لي3 زنق3 
 ألمير م1الي عبد هللا لزنق3   نخل3 
  طابق   ر بع   شق3 7   د ر  ب3ضاء.                                                                                  
  تس3ير:  س3د   ط3ب ملعلمي بصفته 
مسير ل  س3د محسن مع3ط بصفته 
س13قعان  مساعد  لشرك3،  مسير 
بشكل   منفصل على جم3ع   عمل3ات 
 ملتعلق3 بشكل مباشر أل غير مباشر 

بهدف   شرك3.
   هدف : 

شبكات  لص3ان3  -إنشاء 
 التصاالت.

-أشغال مدن33.                                          
تك1ين منهي .                                         

  ملدة  :99 سن3  .
با س ل  تم   إلود ع   قان1ني 
  تجاري  لمحكم3   تجاري3 
با د ر  ب3ضاء بتاريخ 28 و1ن13 2022 

تحت رقم 829159.   
546 P

 NCA STRICT
   SARL

تأسيس شرك3
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم  با د ر  ب3ضاء،   2022 ماي   19  
لضع   قان1ن  ألسا�ضي  تأسيس 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

باوخص1ص3ات   تا 33:
  تسم33 :« ن �ضي أ ستروكت » .  

 غرض   شرك3: ب3ع لتصن3ع م1 د 
  بناء، ب3ع لكر ء   عقار ت، ب3ع لكر ء 

 آلالت ح ت  ملحرك.
بكر  أب1  زنق3   ملقر  إلجتماعي:2 
 11 شق3    بقالني   طابق   ثا ث 

 يس3طان3ا     د ر  ب3ضاء.
عبد  طرف  بر وم  من    تس3ير: 
 وحق، مسير  لشرك3 ملدة غير محدلدة 

إبتد ء من و1م إنشاء   شرك3.
في  حدد   رأسمال    رأسمال: 
إلى1000  مقسم  درهم   100.000
حص3 ب 100 درهم  كل حص3.  500 
حص3  لس3د خل1 عادل ل500 حص3 

 لس3د  بر وم عبد  وحق. 

في  مدة   شرك3  حددت   :  ملدة 
تس 3لها  تاريخ  من  إبتد ء  سن3   99

با س ل   تجاري.
بمركز  تم  إلود ع   قان1ني 
ل ملس ل  با د ر  ب3ضاء   إلستثمار 
با س ل   تجاري تحت رقم 535379 

بتاريخ 1 و1ن13 2022.
547 P

أماو للتنمية
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

بشريك لح3د
حي ب1رك1ن زنق3 ركر ك3 إقام3 

الك1رنيش شق3 1   طابق   سفلي 
عمارة 2،   د ر   ب3ضاء

  تأسيس
بمقت�ضى  ملحضر   شف1ي 
تم   ملحرر ل ملس ل في   د ر  ب3ضاء 
تحرير   نظام   د خلي  لشرك3 ح ت 
لح3د  بشريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 

باملميز ت   تا 33 :
شرك3  أمال  لتنم33،   :   تسم33 
بشريك  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

لح3د.
  نشاط :   عقار.

حدد   :  ملقر  إلجتماعي 
زنق3  ب1رك1ن  حي  با د ر  ب3ضاء 
 1 شق3  الك1رنيش  إقام3  ركر ك3 

  طابق   سفلي   عمارة 2.
في  حدد   :   رأسمال  إلجتماعي 
 1000 إلى  مقسم3  درهم   100.000
حص3  جتماع33 من مبلغ 100  درهم 

كل ل حدة مخصص3  :
 1000  : و1نس    س3د   ساللي 

حص3.
 1000  : حص3   1000  :  مل م1ع 

حص3.
سن3 إبتد ء  من تاريخ   99  :  ملدة 

  تأسيس.
من  تبتدئ   :   سن3  إلجتماع33 
ديسمبر من   11 فاتح وناور لتنتهي في 

كل سن3.
:   شرك3 تد ر لتسير من    تس3ير 
طرف  ملسير   1ح3د   س3د   ساللي 
مع  محدلدة  غير  زمن33  لملدة  و1نس 

ت1ق3عه   1ح3د.
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باملركز  تم  إلود ع   قان1ني 
با د ر  ب3ضاء   و ه1ي  إلستثمار 
تحت س ل   2022 و1ن13   22 بتاريخ 

تجاري رقم 537605.
548 P

مكتب  ألستاح عبد هللا   ب1عق3ل
م1ثق با د ر   ب3ضاء

ز لي3 شارع بئر أنزر ن لزنق3 أب1 إسحاق 
  شير زي عمارة « ب» شق3 رقم 10   طابق 

  ثا ث-    د ر   ب3ضاء.
                                                                         Tél : 0522 98 52 02/04

fax : 0522 98 52 10

 SOCIETE TOURISMAR
SARL

رأسما ها : 8.200.000,00 درهم 
 ملقر  إلجتماعي:   د ر  ب3ضاء، 9 

ممر بر�ضي
    س ل   تجاري:291165                                                                 

هب3 حصص في شرك3    
هب3 حصص  عقد  بمقت�ضى   /  I
هللا  عبد  بدو1 ن  ألستاح  محرر 
با د ر  ب3ضاء،  م1ثق    ب1عق3ل، 
بتاريخ 28-25 مارس ل06 أبريل 2022 
أبريل2022   18 بتاريخ  ل ملس ل 
حسب  ملر جع   تا 33: س ل  إلود ع 
                                                                                                                      .202200278511160
محضر   قر ر  بمقت�ضى   II/
بدو1 ن   إلستثنائي  لشركاء  ملحرر 
م1ثق  هللا   ب1عق3ل،  عبد   ألستاح 
 07&06 بتاريخ  با د ر  ب3ضاء 
بتاريخ  ل ملس ل   2022 أبريل 
حسب  ملر جع  أبريل2022   18
2022- س ل  إلود ع    تا 33: 
–أمر  إلستخالص   0027850-1160
باألد ء  –   تصريح   21111/2022

رقم 202281111116.
قرر   شركاء ماولي :

فاطم3  ب1فاة  ملرح1م3   إلقر ر 
ب1قريان .

هب3  وحصص  على   مل1 فق3 
ب1قريان  فاطم3  لرث3  ملرح1م3  بين 
إبر ه3م،    سادة ل  س3د ت: محمد، 
جم3عا  لنادو3  قبهم  رق33  فاضم3، 
ل  دهم   س3د  وح3ان  فائدة  إودل 

 محمد إودل وح3ان.

6 ل7 من   قان1ن  تغ3ير   فصلين 
 ألسا�ضي  لشرك3.

بكتاب3  III/تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3    ضبط 
28 أبريل2022   لد ر  ب3ضاء، بتاريخ 

تحت رقم 822571.
549 P

مكتب  ألستاح عبد هللا   ب1عق3ل
م1ثق با د ر   ب3ضاء

ز لي3 شارع بئر أنزر ن لزنق3 أب1 إسحاق 
  شير زي عمارة « ب» شق3 رقم 10   طابق 

  ثا ث-    د ر   ب3ضاء.
                                                                         Tél : 0522 98 52 02/04

fax: 0522 98 52 10

 SOCIETE LABLIDA
 D’ISSOUDER

SARL
رأسما ها: 100.000,00 درهم  

 ملقر  إلجتماعي:   د ر  ب3ضاء، 9 
ممر بر�ضي

    س ل   تجاري:        117615                                                                  
هب3 حصص في شرك3

هب3 حصص  عقد  بمقت�ضى   /  I
هللا  عبد  بدو1 ن  ألستاح  محرر 
با د ر  ب3ضاء،  م1ثق    ب1عق3ل، 
بتاريخ 28-25 مارس ل06 أبريل 2022 
أبريل2022   18 بتاريخ  ل ملس ل 
حسب  ملر جع   تا 33: س ل  إلود ع 
                                                                                                                      .202200278571160
محضر   قر ر  بمقت�ضى   II/
بدو1 ن   إلستثنائي  لشركاء  ملحرر 
هللا   ب1عق3ل،  عبد   ألستاح 
 06 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء  م1ثق 
بتاريخ  ل ملس ل   2022 أبريل 
حسب  ملر جع  أبريل2022   18
2022- س ل  إلود ع    تا 33: 
–أمر  إلستخالص   0027836-1160
باألد ء  –   تصريح   21111/2022

رقم 202281151116.
قرر   شركاء ماولي:

فاطم3  ب1فاة  ملرح1م3   إلقر ر 
ب1قريان .

هب3  وحصص  على   مل1 فق3 
ب1قريان  فاطم3  لرث3  ملرح1م3  بين 
إبر ه3م،    سادة ل  س3د ت: محمد، 
جم3عا  لنادو3  قبهم  رق33  فاضم3، 

ل  دهم   س3د  وح3ان  فائدة  إودل 
 محمد إودل وح3ان.

تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 
من شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
إلى شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

بشريك لح3د.
6 ل7 من   قان1ن  تغ3ير   فصلين 

 ألسا�ضي  لشرك3.
بكتاب3  III/تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3    ضبط 
28 أبريل2022   لد ر  ب3ضاء، بتاريخ 

تحت رقم 822570.
550 P

مكتب  ألستاح عبد هللا   ب1عق3ل
م1ثق با د ر   ب3ضاء

ز لي3 شارع بئر أنزر ن لزنق3 أب1 إسحاق 
  شير زي عمارة « ب» شق3 رقم 10   طابق 

  ثا ث-    د ر  ب3ضاء.
                                                                         Tél: 0522 98 52 02/04

fax: 0522 98 52 10

 SOCIETE IMMOBILIERE
 ISSOUDER II

SARL
رأسما ها: 100.000,00 درهم 

 ملقر  إلجتماعي:   د ر  ب3ضاء، 9 
ممر بر�ضي

     س ل   تجاري:112379
هب3 حصص في شرك3   

هب3 حصص  عقد  بمقت�ضى   /  I
هللا  عبد  بدو1 ن  ألستاح  محرر 
با د ر  ب3ضاء،  م1ثق    ب1عق3ل، 
بتاريخ 28-25 مارس ل06 أبريل 2022 
أبريل2022   18 بتاريخ  ل ملس ل 
حسب  ملر جع   تا 33: س ل  إلود ع 
                                                                                                                 .202200278531160
محضر   قر ر  بمقت�ضى   II/
بدو1 ن   إلستثنائي  لشركاء  ملحرر 
م1ثق  هللا   ب1عق3ل،  عبد   ألستاح 
 07&06 بتاريخ  با د ر  ب3ضاء 
بتاريخ  ل ملس ل   2022 أبريل 
حسب  ملر جع  أبريل2022   18
2022- س ل  إلود ع    تا 33: 
أمر  إلستخالص   –0027839-1160
باألد ء  –   تصريح   21112/2022

رقم 202281131116.

 قرر   شركاء ماولي :
فاطم3  ب1فاة  ملرح1م3   إلقر ر 

ب1قريان.
هب3  وحصص  على   مل1 فق3 
ب1قريان  فاطم3  لرث3  ملرح1م3  بين 
إبر ه3م،    سادة ل  س3د ت: محمد، 
جم3عا  لنادو3  قبهم  رق33  فاضم3، 
ل  دهم   س3د  وح3ان  فائدة  إودل 

 محمد إودل وح3ان.
6 ل7 من   قان1ن  تغ3ير   فصلين 

 ألسا�ضي  لشرك3.
بكتاب3  III/تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3    ضبط 
28 أبريل2022   لد ر  ب3ضاء، بتاريخ 

تحت رقم 822572.
551 P

مكتب  ألستاح عبد هللا   ب1عق3ل

م1ثق با د ر   ب3ضاء

ز لي3 شارع بئر أنزر ن لزنق3 أب1 إسحاق 

  شير زي عمارة « ب» شق3 رقم 10   طابق 

  ثا ث-    د ر  ب3ضاء.

                                                                         Tél  : 0522 98 52 02/04

fax : 0522 98 52 10

SOCIETE IDOU HOLDING
SARL

رأسما ها: 59.261.500,00 درهم 
 ملقر  الجتماعي:   د ر  ب3ضاء، 9 

ممر بر�ضي
هب3 حصص في شرك3

  س ل   تجاري: 76019
هب3 حصص في شرك3

هب3 حصص  عقد  بمقت�ضى   /  I
هللا  عبد  بدو1 ن  ألستاح  محرر 
با د ر  ب3ضاء،  م1ثق    ب1عق3ل، 
أبريل  ل06  مارس   25-28 بتاريخ 
أبريل   18 بتاريخ  ل ملس ل   2022
س ل  حسب  ملر جع   تا 33:   2022
 إلود ع 202200278521160.                                                                                                
محضر   قر ر  بمقت�ضى   II/
بدو1 ن   إلستثنائي  لشركاء  ملحرر 
م1ثق  هللا   ب1عق3ل،  عبد   ألستاح 
 07&06 بتاريخ  با د ر  ب3ضاء 
بتاريخ  ل ملس ل   2022 أبريل 
حسب  ملر جع  أبريل2022   19
2022- س ل  إلود ع    تا 33: 
–أمر  إلستخالص   0028000-1160
باألد ء  –   تصريح   21313/2022

رقم 202281271116.
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 قرر   شركاء ماولي :
فاطم3  ب1فاة  ملرح1م3   إلقر ر 

ب1قريان.
هب3  وحصص  على   مل1 فق3 
ب1قريان  فاطم3  لرث3  ملرح1م3  بين 
إبر ه3م،    سادة ل  س3د ت: محمد، 
جم3عا  لنادو3  قبهم  رق33  فاضم3، 
ل  دهم   س3د  وح3ان  فائدة  إودل 

 محمد إودل وح3ان.
6 ل7 من   قان1ن  تغ3ير   فصلين 

 ألسا�ضي  لشرك3.
بكتاب3  III/تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3    ضبط 
28 أبريل2022   لد ر  ب3ضاء، بتاريخ 

تحت رقم 822569.
552 P

 GOUVERNANCE PRESTIGE
SARL

إقام3 علي ، عمارة رقم 1 ،   طابق 
  ثاني ،   شق3 رقم 6 ، شارع محمد 

6 ، ك3ليز-مر كش
تعدول   ق1 نين

خاص  عقد  شرلط  بم1جب 
بتاريخ 28 ماي2022 في مر كش وقرر 

  شركاء.
إمتد د   غرض  ملؤس�ضي  تعدول 
 GOUVERNANCE  شرك3 
PRESTIGE SARL من مقالل أعمال 

محاسب33 إلى ت1طين شركات.
تم  إلود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 
  تجاري3 ملر كش بتاريخ 8 و1ن202213 

تحت   رقم 116597.
553 P

AL FADILA LITTAAMIR
SARL

RC 543361
IF : 52438144

رأس  ملال : 100.000.00 درهم
 ملقر   رئي�ضي : زنق3 أطلس إقام3 

35،   طابق   ر بع ، رقم 16 
 ملعاريف   د ر   ب3ضاء

إطار  جتماع  و مع   عام  في 
 ،2022 و1ن13   8 بتاريخ   الستثنائي 
 AL FADILA شرك3   شركاء 

رأسمال   LITTAAMIR SARL

با د ر  لمقرها  درهم   100.000.00

 ،35 إقام3  أطلس  زنق3    ب3ضاء 

16  ملعاريف،  رقم    طابق   ر بع، 

  د ر   ب3ضاء ما ولي :

 CIN   س3د   بد لي   يزل 

سهم   1500 Q271702   ذي وملك 

 AL FADILA LITTAAMIR في شرك3 

سن1ني  حمدي  وب3ع  لس3د   SARL

جم3ع  ألسهم   CIN N° BH110036

أي أ ف لخمسمائ3 )1500) سهم.

بق3م3  هذه  ألسهم  تقدر  لبهذ  

مائ3  مجم1ع  أي  مقابل3  ق3متها 

لخمسين أ ف )150.000.00) درهم

 و مع   عام صادق على  ستقا 3 

صف3  من    س3د   بدلي   يزل 

 AL FADILA 3شريك  إلد ري  شرك  

.LITTAAMIR SARL

أنه نت3ج3  هذ    تح1يل،   س3د 

 CIN N° BH110036 حم3د سن1ني 

ما ك 1000 سهم، أي :

  س3د حم3د سن1ني 100.000.00 

درهم.

من   نظام   17 لفقا  لمادة 

حم3د  تأك3د   س3د  تم   ألسا�ضي، 

 CIN N° BH110036 سن1ني 

ملدة  لح3د  ت1ق3ع  مع  لح3د  كمدور 

 AL FADILA محدلدة  شرك3  غير 

LITTAAMIR مع تح1ل   شرك3، من 

إلى  محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

شريك لح3د.

في  ملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ با د ر   ب3ضاء     تجاري3 

 15 و1ن13 2022 تحت رقم 827791.

 554 P

»PLURI FISH » شركة
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت شريك لح3د

 رأسما ها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : إقام3  ملسار رقم 11 

طريق  سفي - مر كش 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

 77139

تف1يت  وحصص
بمقت�ضى   عقد   عرفي  ملؤرخ 

قرر   ،09/06/2022 بمر كش بتاريخ 

 ملسير ل   شريك   1ح3د   س3د جالن 

 حمد  وحامل  لبطاق3   1طن33 رقم 

 PLURI FISH E350155  شرك3 

 ملحدلدة  ملسؤل 33، ما ولي :

تف1يت 1000 حص3  جتماع33 من 

أسهم   شرك3 في ملك   س3د جالن 

 حمد  وحامل  لبطاق3   1طن33 رقم 

E350155، فائدة   س3د  وحسين 

  زبير  وحامل  لبطاق3   1طن33 رقم 

. BE1321

جالن  حمد  -  ستقا 3   س3د 

رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 

E350155 من تس3ير   شرك3.

تع3ين   س3د  وحسين   زبير   -

رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 

BE1321 كمسيرلح3د  لشرك3.

- تعدول   ق1 نين12.6.7 ل 25 من 

  ق1 نين  ألساس33  لشرك3.

تم  إلود ع   :  إلود ع   قان1ني 

  قان1ني باملحكم3   تجاري3 بمر كش 

عدد  تحت   21/06/2022 بتاريخ 

.117153

555 P

LA SOCIETE BAKS 2I
SARL D’A.U

نقل مقر   شرك3
مد لالت  و مع   عام  حسب 

 BAKS 2I SARL 3الستثنائي من شرك 

D’A.U بتاريخ 02 مارس 2022 با د ر 

  ب3ضاء تقرر ما ولي :

طريق  من  مقر   شرك3  نقل 

سط1029  ل  سر  تقاطع    ن1 صر 

تكن1بارك   305 3  ملكتب    طابق 
سل3مان  زنق3   5 إلى    د ر   ب3ضاء 

عزمي تقاطع شارع   زرقط1ني مكتب 

من  7   د ر   ب3ضاء،  19   طابق 

.02/01/2022

تم تعدول   نظام  ألسا�ضي لفًقا 

 ذ ك.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 2022 مارس   25 في    د ر   ب3ضاء 

تحت رقم 819118.

556 P

LH FOURNITURE
SARL AU

برأسمال 100،000.00 درهم

 ملكتب   رئي�ضي : 10 شارع  وحري3 

  طابق 1، شق3 5   د ر   ب3ضاء

ب3ع  ألسهم
   س3د ملر بط حسام، ما ك جم3ع 

)خمسمائ3  سهم   500 باع   ألسهم 

بشرك3   (100.00( بق3م3 مائ3  سهم) 

LH FOURNITURE»  صاوح   س3د. 

باعمر خمسمائ3 سهم  عبد   رح3م 

 50،000.00 مبلغ  مقابل   .(500(

.
ً
درهم دفع1ها نقد 

س3ك1ن   ت1زيع  و دود  رأس   

 ملال على   نح1   تالي :

حسام  ملر بط  -   س3د 

50،000.00 درهم

ب1مر  عبد   رح3م  -   س3د 

50،000.00 درهم

 100.000.00  : مجم1عه  ما  أي 

درهم.

ح ت  شرك3  من  تح1ل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة بشريك لح3د إلى 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

سهم  لمساهم   500 ب3ع  بعد 

  1ح3د   س3د ملر بط حسام،  صاوح 

  س3د عبد   رح3م باعمر، تم ت1زيع 

 ألسهم على   نح1   تالي :

-   س3د   دركالي سع3د 500.00 

سهم.
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 500.00 مصلح  -   س3دة  3لى 
سهم

 أي ما مجم1عه : 1000 سهم
لبا تالي تح1 ت   شرك3 من شرك3 
بشريك  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3  إلى  لح3د 

 ملحدلدة 
على   نظام  ألسا�ضي   مل1 فق3 

 لشرك3
في  ملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 : بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

02/06/2022 تحت رقم 826813
بإود ع  قامت   شرك3   :  

ً
ثان3ا  

با د ر  في   س ل   تجاري  تعدولها 
  ب3ضاء بتاريخ : 02/06/2022 تحت 

رقم 511669
557 P

FAL ‘ INN
R.C n° 140501

I.C.E n° 000035259000062 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخبا د ر 
  ب3ضاء في فاتح و1ن202213 لمس ل 
 2022 و1ن13   7 بنفس  ملدون3 بتاريخ 

تحت  ملر جع   تا 33 :
 R E 2 0 2 2 0 0 2 1 1 1 6 1 1 1 5
 O R 1 7 1 3 2 2 0 2 Q c e
شركاء  قرر   7010259892229

  شرك3 :
لبا تالي  نشاط   شرك3  تغ3ير   (1
من   قان1ن  تغ3ير   فقرة   ثا ث3 

 السا�ضي  لشرك3  تصبح كا تالي :
  فقرة   ثا ث3 :   نشاط  الجتماعي
متج1ل  بائع  نشاط   لشرك3 

 لقه1ة حب1ب  ل مطح1ن3
) ترح3ل  ملقر   رئي�ضي  لشرك3  2
فال  وخير  )حي  من   عن1 نا قدوم 
5, شارع   ف1ر ت   د ر  3 ل  متجرين 
  ب3ضاء  لى   عن1 ن  و دود   كائن 
برقم 16 زنق3 7   طابق  أللل،  قام3 

عز   دون،   د ر   ب3ضاء
تغ3ير   فقرة   ر بع3 من  لبا تالي 
  قان1ن  السا�ضي  لشرك3  تصبح 

كا تالي :

  فقرة   ر بع3 :  ملقر   رئي�ضي

حدد  ملقر   رئي�ضي  لشرك3 برقم 

7   طابق  أللل  قام3 عز  زنق3   16

  دون،   د ر   ب3ضاء

1) إعادة دباج3   قان1ن  ألسا�ضي 

تحت  ملر جع  لتس 3له   لشرك3 

  تا 33 :

 R E 2 0 2 2 0 0 2 1 1 1 7 1 1 1 5

 O R 1 7 1 3 1 2 0 2 2

Qce7010259901228

3)   صالح3ات

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

16 و1ن13 2022 تحت رقم : -20789

.827819

558 P

BAHA DEVELOPPEMENT
R.C n° 439159

I.C.E n° 002243371000051

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ با د ر 

2022 لمس ل  11  بريل    ب3ضاء في 

بنفس  ملدون3 بتاريخ 21  بريل 2022 

تحت  ملر جع   تا 33 :

 R E 2 0 2 2 0 0 2 9 1 1 1 1 1 6 0

 O R 2 2 1 1 9 / 2 0 2 2

Qce7010192156222

 قرر شركاء   شرك3‘ :

1)ترح3ل  ملقر   رئي�ضي  لشرك3 

من   عن1 ن   قدوم )26 محج مر�ضى 

  سلطان   طابق  أللل رقم 1،   د ر 

  ب3ضاء  لى   عن1 ن  و دود   كائن 

س3كال،   1 زيز،  دي  زنق3   9 برقم 

  د ر   ب3ضاء

من  1)تغ3ير   فقرة   ر بع3 

  قان1ن  السا�ضي  لشرك3  تصبح 

كا تالي

  فقرة   ر بع3 :  ملقر   رئي�ضي

حدد  ملقر   رئي�ضي  لشرك3 برقم 

ديس3كال،   1 زيز،   د ر  زنق3   9

  ب3ضاء.

1)   صالح3ات
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري3 با د ر   ب3ضاء
 بتاريخ 23 ماو20221

تحت رقم : 17721-823766
559 P

« ABDOULINO CAR »
S.A.R.L AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
بشريك لح3د

رأسما ها 100.000, 00 درهم 
مقرها  الجتماعي شارع عقب3  بن 

نافع حي   شرفاء شفشالن 
بتاريخ عرفي  عقد   بم1جب 
06 و1ن13 2022 قرر   شريك   1ح3د 

ما ولي :
حص3  جتماع33   1000 ب3ع 
 لشريك   س3د شكنان عبد   1 حد 

إلى
  س3د شكنان  دريس 500 حص3 

 جتماع33 
 500 و1نس  إلى   س3د شكنان  ل 

حص3  جتماع33
تعدول   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3  البتد ئ33    ضبط 
.16/06/2022 بتاريخ  بشفشالن 

تحت رقم 181/2022
560 P

 STE FOURNITURES
 ACCESSOIRES DIVERS SIDI

 «MOUMEN «FADIS
SARL

برأسمال 200.000.00 درهم
س1ق فير و1ر س3دي م1من 

رقم 81 -   د ر   ب3ضاء
بتاريخ  خاص  عقد  بمقت�ضى 
قرر  و مع   عام   19/5/2022
 FOURNITURES 3الستثنائي  لشرك 
 ACCESSOIRES DIVERS SIDI
 MOUMEN «FADIS»SARL
برأسمال 200،000.00 درهم، قررت 

ما ولي :

- زيادة رأس  ملال من 200.000.00 

درهم إلى 1.000.000.00 درهم

- تحدوث   نظام  ألسا�ضي.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

2022/6/6 تحت رقم 827121.

561 P

 STE « DMAK

»DISTRIBUTION
SARL

رأس مال 720،000.00 درهم

16 زنق3 رب3ع3   عدلي3 محل   طابق 

 ألر�ضي حي و يرلند   د ر   ب3ضاء

بتاريخ  خاص  عقد  بمقت�ضى 

قرر  و مع   عام   18/05/2022

 DMAK»  الستثنائي  شرك3 

.«DISTRIBUTION

- زيادة رأس  ملال من 720.000.00 

درهم إلى 2.100.000.00 درهم.

إلى   عن1 ن  نقل  ملقر   رئي�ضي   -

إبر ه3مي  بشير  زنق3   31  :  و دود 

أب1   فضل   د ر    طابق  ألر�ضي 

  ب3ضاء.

- تحدوث   نظام  ألسا�ضي.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

13/06/2022 تحت رقم 827572.

562 P

 MEDIA DIFFUSION »

»MAROC
SARL

برأسمال 510.000.00 درهم

تجزئ3 736   حي   صناعي صب3ن1 

  طابق 1   ن1 صر   د ر   ب3ضاء

بتاريخ  خاص  عقد  بمقت�ضى 

قرر  و مع   عام   ،21/05/2022

 MEDIA  الستثنائي  شرك3 

DIFFUSION MAROC» SARL

- زيادة رأس  ملال من 510.000.00 

درهم إلى 1.500.000.00 درهم.
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- تحدوث   نظام  ألسا�ضي.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

17/06/2022 تحت رقم 828117.
563 P

UTAC CERAM MAROC
SARL AU

رأس مال 2.000.000 درهم
 ملكتب  ملس ل : 67 زنق3 عزيز بالل، 
  طابق   ثاني، رقم 1 معارف،   د ر 

  ب3ضاء،  ملغرب.
RC N° 447163

نهاو3  الجتماع  الستثنائي،  في 
 UTAC CERAM شرك3  شركاء  قرر 

: MAROC
كان  تعدول  سم   شرك3   ذي 
«UTAC CERAM MAROC» لأصبح 

.«UTAC MAROC»
من   نظام   2 تعدول  ملادة 

 ألسا�ضي بناء على ح ك.
باإلجر ء ت    صالح3ات  لق3ام 

  قان1ن33.
بتاريخ   إلود ع   قان1ني 
محكم3   د ر  في   11/05/2022

  ب3ضاء تحت رقم 821399.
564 P

STE MAINTENANCE 
EL MAIZA SARL AU 

بتاريخ  بم1جب محضر  الجتماع، 
13/12/2016،  جتمع   شريك   :
في  ملكتب  ملس ل   إلد ري   1ح3د 
 MAINTENANCE EL  :  لشرك3 
ممر   : MAIZA SARL AU   كائن في 
عين   9 2   شق3  م3م1زة   طابق 
هذ   عقد    سبع   د ر  ب3ضاء. 
لمناقش3  تقرير  بهدف   الجتماع 

جدلل  ألعمال   تالي :
من   نظام   19 بم1جب  ملادة   
وأخذ  الجتماع   عام   السا�ضي، 
؛  لي1 فق  ليقرر  علًما   الستثنائي 
 MAINTENANCE EL  » شرك3  أن 
مال برأس   »  MAIZA SARL AU

سهم   1000 درهًما في   100000.00  
حلها  تم  منها  درهم  كل   100.00
ق3د   تصف33  للضعها  ط1 ع33 
ت1ق3ع  ملساهم   1ح3د.  تاريخ  من 
لبعد   تقرير   RC N°113739
 وختامي  لتصف33 قرر  و مع   عام 
 20/06/2022 بتاريخ   الستثنائي 
ل ملصادق3  تصف33   شرك3  إقفال 
 MAINTENANCE EL MAIZA : عليها
تع3ين   س3د  وقبل   ،SARL AU
حامل  ؛  عبد   عزيز   زباتي مصف3ًا 

.PA11166 لبطاق3   1طن33 رقم 
عبد   عزيز  تع3ين   س3د  تم 
 : مصفي   شرك3  ملسماة  زباتي 
 MAINTENANCE EL MAIZA

 SARL AU
تع3ين  ملكتب   رئي�ضي  تم   
ممر   : على   عن1 ن   تالي   لمصفي 
عين   9 2   شق3  م3م1زة   طابق 

  سبع   د ر  ب3ضاء
565 P

 TECHNOLOGIE ET »
 « INDUSTRIE MEDICAL

ش. م. م
رأسما ها 250.000 درهم.

 ملقر  الجتماعي  : 11 شارع عزيز 
   دلر   بالل 5 معاريف

  د ر   ب3ضاء.
س ل تجاري عدد  :   325509 

بمقت�ضى عقد عرفي منجز بتاريخ 
شرك3   شركاء  قرر    2022 ماي   18
 TECHNOLOGIE ET INDUSTRIE

MEDICAL  ش.م.م ما ولي  :
قب1ل ب3ع أ ف ل لمائتين لخمسين 
ممل1ك3  حص3  جتماع33   (1250(
من طرف   س3د فاضل رش3د  فائدة 

  س3د عبد   عزيز فاضل.
فاضل  قب1ل  ستقا 3   س3د 
مشارك  كمسير  مهامه  من  رش3د 

 لشرك3,
تسم33 ل قب1ل   س3د عبد   عزيز 
فاضل كمسير   1ح3د  لشرك3 ل ملدة 

غير محدلدة.

ل بهذ  تم تغ3ير   فص1ل 6  , 7, 15 
ل 31 من   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3.

تعدول   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 ل 
مالمته مع  ألحكام  و دودة  لق1 نين 
ظهير   05-21  ملنظم3  لقان1ن 
 2006 فبر ور   11 بتاريخ   1-06-21
ل  ملكمل  محرم1327)  ملعدل   15(
 لقان1ن 96-5  ملتعلق با شركات ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة,
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
با د ر  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
  ب3ضاء بتاريخ 28 و1ن13 2022 تحت 

رقم 829131
مقتطف من أجل  إلشهار.

566 P

« AMELKIS PRO »
 S.A.R.L

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تمت   2015 15  بريل  في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على ماولي  :
بنبال  فاطم3   زهر ء    س3دة 
ممثل3 في ل يها   شرعي   س3د محمد 
بنبل3 تب3ع  ربعمائ3 لخمس1ن سهما 

م1زع3    
على   نح1   تالي : 

225 حص3 ملحمد بنبل3 
حص3 إلى   س3د طه أو1ب   225

بنبل3   ذي س3ك1ن مسير   لشرك3.
وصبح   ت1زيع  و دود  لبا تالي 

 ألسهم على   نح1   تالي :
  س3د محمد بنبل3  8125 سهم

  س3د طه أو1ب بنبل3  675 سهم
9000 سهم مجم1ع  السهم   

 ستقا 3   س3د محمد بنبل3 من 
كمسير  لشرك3  ملذك1رة  منصبه 
لتع3ين مسير جدود   س3د طه أو1ب 

بنبل3   ت1لي   شرك3.  
مكرر   29 رقم   :  ملقر  الجتماعي  
 - مر كش  ك3ليز  عائش3  طريق  بن 

30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2015 تحت رقم 1015
567 P

STE FIDAFCO

SARL

Comptable Agréé

GSM  : 0662 55 12 40 CASA

BOUTMAYA
ش.م .م

ب3ع  وحق  الجتماعي
تعدول بن1د   قان1ن  ألسا�ضي 

 لشرك3
بتاريخ عرف33  عق1د   بمقت�ضى 
قرر شركاء  با ب3ضاء،   11-06-2022
« BOUTMAYA»  شرك3  شرك3 

محدلدة  ملسؤل 33 ما ولي   : 
طرف   من  ب3ع  وحق  الجتماعي 
  س3د رش3د ب1 طماو3   فائدة   س3د 
عز بي عبد  رح3م    ذي يشمل 500 

حص3 كامل3.
تسير   شرك3 من طرف    :  إلد رة 
ل   س3د  ب1 طماو3   رش3د    س3د 

عز بي عبد  رح3م   
بإمضاء  تلتزم   شرك3   :  إلمضاء 
 ملسيرون :   س3د رش3د ب1 طماو3  أ ل 

  س3د عز بي عبد  رح3م 
بن1د   قان1ن  ألسا�ضي  تعدول   -

 لشرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

27/06/2022 تحث رقم 829181
568 P

NEXTEP IT
SARL
تحدوث

خاص  عقد  شرلط  بم1جب 
تم  التفاق   ،2022 ماو1   10 بتاريخ 
على تحدوث   1ضع   قان1ني  شرك3 
برقم   RC «NEXTEP IT»  ملس ل3 في 
253827 بعد لفاة   شريك ل  ملسير 

  1ح3د
إقر ر ب1فاة   شريك   1ح3د   -  1
صاحب  محمد  عبد ملطلب    س3د 

BH515112 رقم CIN
2 - ت1زيع  وحصص على   1 رثين.

1 - تغ3ير   شكل   قان1ني باخت3ار 
 من SARLAU ؛

ً
SARL بدال
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ب1فاة  ملسير   س3د  إقر ر   -  3

رقم   CIN محمد  عبد ملطلب 

BH515112

جدود   س3د  مسير  لتع3ين   

  غزل ني عبد ملطلب حامل CIN رقم 

B93116 ؛

-   ت1ق3ع  الجتماعي  لمسير   5

 و دود   س3د   غزل ني عبد ملطلب.

6 - تحدوث  ألنظم3.

في  ملحكم3   تجاري3  تم  إلود ع 

با د ر   ب3ضاء بتاريخ 02 و1ن13 2022
 لمقتطفات ل  إلشارة 

 ملسير

569 P

B PARTICIPATION

شرك3 مجه1 3  السم ح ت مجلس 

إد رة برأسمال 387.176.300 درهم

 ملقر   رئي�ضي : 279 شارع 

  زرقط1ني –   د ر   ب3ضاء-

رقم   س ل   تجاري 

با د ر  ب3ضاء116531

رقم   تعريف   ضريبي : 15210313

مد لالت  و مع   عام  بمقت�ضى 

بتاريخ    عادي  ملنعقد  ستثنائ3ا 

01 فبر ور 2022، تقرر ما ولي :

سعد   / باستقا 3   س3د   إلقر ر 

في  كعض1  مهامه  من  سني  بر دة 

مجلس إد رة   شرك3.

بر دة  عبد   عالي  تع3ين   س3د 

سن3في منصب عض1 جدود مل لس 

ملقتض3ات  لفقا  ح ك  ل   إلد رة 

  قان1ن رقم 95-17

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ن3لدى 

  ضبط باملحكم3   تجاري3 بمر كش 

رقم  تحت   2022 06أبريل  في 

820118؛
قصد   نشر ل العالن

570 P

FUSKA LOGISTIQUE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

برأسمال 810.000 درهم
 ملقر   رئي�ضي : 191، شارع 

  ف1 ر ت،   طابق 1، حي عادل، 
  حي  ملحمدي -   د ر   ب3ضاء

رقم   س ل   تجاري با د ر   ب3ضاء 
168199

رقم   تعريف   ضريبي : 20712151
مد لالت  و مع   عام  بمقت�ضى 

بتاريخ 1 وناور 2022 قرر ما ولي :
طرف  من  حص3   3897 تف1يت 
بر دة  فادئ3   س3د    س3د  طفي 

عثمان بر دة ؛
تغ3ير   فصلين 6 ل 7 من   قان1ن 

 ألسا�ضي ؛
تحدوث   قان1ن  ألسا�ضي 

 لشرك3.
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
با د ر  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
  ب3ضاء بتاريخ 27 وناور 2022 تحت 

  رقم 810186.
571 P

شرك3   تدق3ق ل وخبرة ش.م.م

HAYTEM DISTRIBUTION
ش.م.م

بمقتض3ات   قر ر   عام   غير 
2022، قرر  و1ن13   10   عادي بتاريخ 
 HAYTEM   شريك   1ح3د  شرك3 
ح ت  شرك3   ،DISTRIBUTION
لح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
 2.000.000 رأسما ها    1ح3د، 
 ،155 ب  لمقرها  الجتماعي  درهم 
فضاء  محمد  وخامس،  شارع 
 58 رقم  يسرى،   طابق   ر بعن 

  د ر   ب3ضاء، ما ولي :
تحرير رأسمال   شرك3 ؛

تعدول   فصلين 6 ل 7 من   قان1ن 
 ألسا�ضي  لشرك3.

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3   د ر    ضبط 
 2022 و1ن13   17 بتاريخ    ب3ضاء، 

تحت رقم 828119.
ملخص قصد   نشر

شرك3   تدق3ق ل وخبرة

572 P

STE BATISTAR
 SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة        

رأسما ها  5000.000.00  درهم

 ملقر  الجتماعي  : شارع عالل بن عبد 

هللا تجزئ3   صف1ة  عمارة 3-1-2

  طابق  أللل   فق3ه بن صاوح

  س ل   تجاري : 0001

تجدود تف1يض  ملدورين  ملشاركين

بمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ   1  -  

شركاء   2021 ديسمبر   17 بتاريخ 

شركBATISTAR» 3» تم  التفاق على 

ما ولي  : 

محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 

 ... درهم   5000.000.00 برأسمال 

مقرها   رئي�ضي شارع عالل بن عبد 

 2-1-3 عمارة  تجزئ3   صف1ة   هللا 

  طابق  أللل   فق3ه بن صاوح 

رش3د جالل  تع3ين   س3د   - 

مسيرون  مصطفى  جالل  ل   س3د   

مشتركين  فترة غير محدلدة.

2- تم  إلود ع   قان1ني  دى كتاب3 

  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 با فق3ه 

بن صاوح تحت رقم151.
 ملسيرون  ملشتركين

جالل رش3د

جالل مصطفى

573 P

STE BEDOME
 S.A.R.L

  س ل   تجاري :  316569   

 وحل  ملسبق  لشرك3
ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب 

مس ل  ل  با ب3ضاء   23/01/2022

تحرير  تم     17/05/2022 بتاريخ 

محضر  و مع   عام  شركاء   شرك3 

ح3ت تقرر ما ولي :

* وحل  ملسبق  لشرك3

ل. تع3ين كل من   س3د :

عبد   كريم   هن3تي  وحامل  

  .AD171211 لبطاق3   1طن33 رقم 

* مين با عا 33  وحامل   لبطاق3 

. BE806081  .1طن33 رقم  

علقم  وحامل   لبطاق3  * و1ب 

 .BK112026  1طن33 رقم  

كمصف3ين  لشرك3 بصف3 نهائ33.

*تحدود مقر   تصف33 : 36  شارع 

  زرقط1ني   طابق   ثاني  عمارة رقم 

6   د ر   ب3ضاء.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

16/06/2022 تحت رقم 828122. *

 /316569  :   س ل   تجاري 

با ب3ضاء.

574 P

STE.INTERMEDIA.COM
SARL AU

 وحل  ملبكر  لشرك3
قر ر   شريك   1ح3د   بمقت�ضى 

بتاريخ  با د ر   ب3ضاء   ملؤرخ 

قر ر  وحل  تم  تخاد   01/06/2022

 ملبكر  لشرك3.

منى   1طا�ضي  تع3ين   س3دة 

رقم   وحامل3  لبطاق3   1طن33 

 H199259

بصفتها مصف  لشرك3 بمقرها

«فضاء ت  مل1حت  عمارة 8 شق3 

20 د ر ب1عزة»

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

16/06/2022 تحت رقم20732 

575 P

Société TAHARSOUK
SARL

مركز   تجاري ریاض 85 , شارع  ال 

یاق1ت ز لی3 زنق3 مصطفى  ملعاني 

  طابق   ثاني رقم 61

 عالن عن حل ل تصفی3 شرك3
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

لتصفی3   شرك3  وحل   الستثنائي 

بتاریخ 01/06/2022 تم تقریر ما یلي :
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- حل لتصفی3   شرك3.
تعیين   سید عبد   عزیز   غبرة   -

كمصفي  لشرك3.
شارع  ال   یاق1ت لملتقى شارع   
تصفی3   شرك3  مقر  تحدید   -  61

با د ر   بیضاء,
 85 ریاض.   ملركز   تجاري 

مصطفى  ملعاني   طابق   ثاني رقم
تم  إلید ع   قان1ني  دى 
باملحكم3   تجاری3  كتاب3   ضبط 
 2022/06/16 بتاریخ  با د ر   بیضاء 

تحت رقم 828111.
576 P

شركة سمير فارماستيك
  صف3   قان1ن33 : شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
شهر قر ر   تصف33

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تقرر   2017 ديسمبر   11 في   ملؤرخ 
حل لتصف33   شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة سمير فارماست3ك، ل ملق3دة 
 96915 با س ل   تجاري تحت رقم 
بمدون3   د ر   ب3ضاء، لتع3ين   س3د 
ملقاطع سمير مصف3ا  ها لمنحه كاف3 
  صالح3ات ل  سلطات إلنجاز أعمال 

  تصف33.
لأدع1  تع33ني  قر ر  أشهر  لعل3ه 
أل  على   شرك3  حق1ق  من  ه  كل 
ع3ه   تز مات  ها أن وتقدم  نا بذ ك 
حي م1الي عبد   : على   عن1 ن   تالي 
عين   شق   35 رقم   50 زنق3  هللا 

  د ر   ب3ضاء.
لح ك خالل شهر من تاريخه

مصفي   شرك3

  س3د ملقاطع سمير

577 P

STE  QUALIMOD
SARL  AU

RC  : 324349
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

 ح ت   شريك   1 حد
 ملقر  الجتماعي  : حي م1الي رش3د 

زنق3 2 رقم 82   طابق2   حي 
  صناعي،   د ر   ب3ضاء

تصف33   شرك3

مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب 

 .13.01.2022 بتاريخ  با ب3ضاء 

  STE قرر   شريك   1 حد  شرك3  

شرك3   ،QUALIMOD SARL  AU

ح ت   شريك  محدلدة  ملسؤل 33 

  1 حد ما ولي :

تصف33   شرك3.

أمين  تع3ين   س3د  قرر   شركاء 

بل1  لي  لق3ام با تصف33.

حي م1الي   : ه1  مقر   تصف33 
82   طابق2   حي  2 رقم  رش3د زنق3 

  صناعي،   د ر   ب3ضاء

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني 

  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3 

تحت     11.06.2022 في  با ب3ضاء 

عدد 827518
  نشر باو ريدة   رسم33 فقط

578 P

 LE COMPLEXE EDUCATIF

L’ODYSSEE PRIVE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسمال : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : ف3ال 1 زنق3 15

حي   نصر )م.ج) مكناس

إغالق   تصف33
محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

بتاريخ  بمكناس   الستثنائي  لشركاء 

2022  لشرك3  ملذك1رة  فبر ور   15

أعاله، تقرر ما ولي :

تقدوم تقرير   تصف33 لجاء فيها :

 ألص1ل ال �ضيء.

 وخص1م ال �ضيء.

إغالق   تصف33.

حم3  ملصفي   س3د  إبر ء 

عبد   كافي،  صالح   دون  محمد 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

د ل101732.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

  ضبط باملحكم3   تجاري3 بمكناس 

بتاريخ 17 مارس 2022 تحت رقم 81.
 لخالص3 ل  نشر  إلد رة

579 P

K.B GESTION HOTELLIERE
SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 156، متجر 1 

تجزئ3   3اق1ت 2،  وحاجب

تأسيس شرك3
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I

تم   2022 ماي   11 بتاريخ  بمكناس 

لضع   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة، ح ت  وخصائص 

  تا 33 :

 K.B GESTION  : -   تسم33   1

HOTELLIERE ش.م.م.

 156 رقم   : -  ملقر  الجتماعي   2

متجر 1، تجزئ3   3اق1ت 2،  وحاجب.

1 -  مل1ض1ع :

  فندق3 ؛

 إلنعاش   عقاري ؛

 ستغالل  ملنشأت   س3اح33 ؛

  تس3ير   فندقي ؛

كر ء قاعات  وحفالت ؛

ل ملنصات  تس3ير  ملنتزهات 

  فندق33  ملرتبط3 بم1ض1ع   شرك3 ؛

جم3ع  ملنشأت   فندق33  كر ء 

ل  س3اح33 ؛

جم3ع   عمل3ات  عام  لبشكل 

ل ملا 33  ل  قان1ن33   القتصادو3 

ل ملدن33  ل  صناع33  ل  تجاري3 

لغير  ملنق1 3،  ملرتبط3  ل ملنق1 3 

بشكل مباشر أل غير مباشر بامل1ض1ع 

تسهل  متد د  قد  ل  تي    رئي�ضي 

لتط1ير   شرك3.

مبلغ  في  حدد   : -   رأسمال   3

 1000 على  مقسم3  درهم   100.000

درهم  ل1 حدة   100 فئ3  من  حص3 

 كتتبت نقد  لمقسم على   شكل   تالي :

خا د ب1ر س 500 حص3 ؛

سع3د  قج3دع 500 حص3.

5 -  ملدة : 99 سن3.

تع3ين   س3د  تم   : -   تس3ير   6

سع3د  قج3دع كمسير لح3د  لشرك3.

7 -  ألرباح : تخصم 5% من  ألرباح 

أما  تك1ين   دخيرة   شرع33  قصد 

  باقي ف3قسم بمقت�ضى قر ر   شركاء.

من فاتح   : -   سن3  وحساب33   8

وناور إلى متم ديسمبر.

II - تم  إلود ع   قان1ني  دى كتاب3 

  ضبط باملحكم3   تجاري3 بمكناس 

2022   س ل  ماي   19 بتاريخ 

  تجاري رقم 56201.
 لخالص3 ل  نشر

 إلد رة

580 P

MAZILAND
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

بشريك لح3د

رأسما ها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : متجر رقم 1   طابق 

  سفلي عمارة رقم I-2 تجزئ3 شهدو3 

7 مكناس

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I

تم   2022 أبريل   3 بتاريخ  بمكناس 

لضع   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3 ح ت 

لح3د،  بشريك  محدلدة  مسؤل 33 

ح ت  وخصائص   تا 33 :

 «MAZILAND»  :   تسم33 

ش.م.م بشريك لح3د.

:  مللك  ملسمى   ملقر  الجتماعي 

تعالن33   فتح  «مبرلك3»  ل  «زليني» 

جماع3 س3دي سل3مان م1ل   ك3فان 

مكناس.

مزرع3  :  ستغالل   مل1ض1ع 

 لض3اف3 لمألى س3احي.

جم3ع  ملنشآت  في   ملساهم3 

ل مل معات   س3اح33.

جم3ع   عمل3ات  لعم1ما، 

أل   عقاري3    تجاري3،  ملنق1 3 

ل  عمل3ات  ملا 33  ملتعلق3 مباشرة أل 

غير مباشرة في   1قت  وحاضر أل في 

 ملستقبل كل3ا أل جزئ3ا بامل1ض1ع.
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  رأسمال : حدد في مبلغ 100.00 

حص3 من   1.000 درهم مقسم3 إلى 

فئ3 100 درهم  ل1 حدة  كتتبت كلها 

 لشريك   1ح3د   س3د   زليني عبد 

  سالم.

 ملدة : 99 سن3.

  تس3ير : تم تع3ين   س3د   زليني 

عبد   سالم كمسير لح3د  لشرك3.

من  ألرباح   %  5 تخصم   :  ألرباح 

أما  تك1ين   ذخيرة   شرع33  قصد 

  باقي ف3قسم بمقت�ضى قر ر   شريك 

  1ح3د.

: من فاتح وناور    سن3  وحساب33 

إلى 11 ديسمبر.

II - تم  إلود ع   قان1ني  دى كتاب3 

  ضبط باملحكم3   تجاري3 بمكناس 

2022   س ل  ماي   26 بتاريخ 

  تجاري رقم 56251.
 لخالص3 ل  نشر

 إلد رة

581 P

SOCIETE HAMZA PRO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسما ها 15.000.000 درهم

مقر ها  الجتماعي : عمارة رقم 

11 شارع محمد  وخامس   طابق 

 ألر�ضي مكناس

تس 3ل شعار تجاري - تح1يل  ملقر 
 الجتماعي - إعادة ص3اغ3   قان1ن 

 ألسا�ضي
بمقت�ضى محضر  و مع   عام   -  I

 الستثنائي  لشركاء  ملنعقد بمكناس 

2022  لشرك3  وناور   22 بتاريخ 

 ملذك1رة أعاله، تقرر ما ولي :

تحت  تجاري  شعار  تس 3ل 

حسب   شهادة   «Z-HOTEL» إسم 

 19 بتاريخ   2383300 رقم    سلب33 

فبر ور 2022.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3 

شارع   11 رقم  عمارة  مكناس،  من 

محمد  وخامس   طابق  ألر�ضي، 

طريق  مجاط   : إلى   عن1 ن   تالي 

 وحاجب مكناس.

من   قان1ن   3 تغ3ير   فصل 

 ألسا�ضي.

إعادة ص3اغ3   قان1ن  ألسا�ضي.

II - تم  إلود ع   قان1ني  دى كتاب3 

  ضبط باملحكم3   تجاري3 بمكناس 

رقم  تحت   2022 ماي   10 بتاريخ 

.1719
 لخالص3 ل  نشر

 إلد رة

582 P

SALAMANCA

شرك3 محدلدة  ملسؤل 33

رأسما ها 3.500.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 3، ز لي3 آسفي 

لساح3   1حدة  الفريق33 إقام3 

 ألزهر 2 )م.ج.) مكناس

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

 الستثنائي  لشركاء  ملنعقد بمكناس 

2022  لشرك3  ماي   10 بتاريخ 

 ملذك1رة أعاله، تقرر ماولي :

-   تشط3ب على  ألنشط3   تا 33 :

 وحل1يات.

 ملثل ات.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3 من 

ز لي3 زنق3 آسفي لساح3   3 مكناس، 

 2 إقام3  ألزهر    1حدة  الفريق33 

متجر   : إلى   عن1 ن   تالي  )م.ج) 

ساح3   1حدة   2 إقام3  ألزهر   2

 ألفرريق33 )م.ج) مكناس.

تغ3ير   فصلين  2 ل 3 من   قان1ن 

 ألسا�ضي.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

  ضبط باملحكم3   تجاري3 بمكناس 

رقم  تحت   2022 و1ن13   2 بتاريخ 

.2032
 لخالص3 ل  نشر  إلد رة

583 P

SOCIETE LAOM CACH
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :   طابق   سفلي 

عمارة 91، متجر 11 مشرلع آس33 

 وخير ب م ع مكناس

تف1يت حصص
إعادة ص3اغ3   قان1ن  ألسا�ضي

محضر  و مع   عام  بمقت�ضى 

 الستثنائي  لشركاء  ملنعقد بمكناس 

2022  لشرك3  و1ن13   6 بتاريخ 

 ملذك1رة أعاله، تقرر ماولي :

حصص   س3د  جم3ع  تف1يت 

عمر،  وحامل  لبطاق3  ح يرة 

  1طنF 179981 33 ل   س3دة ح يرة 

 F مل3اء،  وحامل  لبطاق3   1طن33 

حص3   350 يعادل  ما  أي   291022

من فئ3 100 دؤهم  ل1 حدة،  فائدة 

عبد  وحم3د،  وحامل  علح    س3د 

 لبطاق3   1طن33 115295 د ل.
7 من   قان1ن  6 ل  تغ3ير   فص1ل 

 ألسا�ضي.

إعادة ص3اغ3   قان1ن  ألسا�ضي.

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 

  ضبط باملحكم3   تجاري3 بمكناس 

رقم  تحت   2022 و1ن13   28 بتاريخ 

.2316
 لخالص3 ل  نشر  إلد رة

584 P

EKB LOGISTIC لشركة
  عناصر  ملتعلق3 باإلشهار

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
قرر   ،2022 16 أبريل  بتاريخ   ملؤرخ 

EKB LOGISTIC شرك3   مساهم1 

ما ولي :

جم3ع  وحصص  لتح1يل  ب3ع   -

ومتلكها   س3د   الجتماع33   تي 

بنطا ب مصطفى ل  تي تقدر ب 167 

حص3  لس3د   تل1ستي أحمد.

جم3ع  وحصص  لتح1يل  ب3ع   -

تمتلكها   س3دة   الجتماع33   تي 

 167 ب  تقدر  ل  تي  نجل3  ألعس1 

حص3  لس3د قندول دريس.

 ستقا 3   س3د بنطا ب مصطفى 

ل  س3دة ألعس1 نجل3 من   شرك3.

دريس  قندول  تع3ين   س3د   -

مسير  لح3د   لشرك3 لت1ق3ع جم3ع 

لثائق   شرك3 باسمه.

نقل  إضاف3   نشاط   تالي:   -

 ملستخدمين. 

- تعدول   بند   ثا ث،   سادس، 

من   قان1ن  عشر  ل  ثا ث    سابع 

 ألسا�ضي  لشرك3.

تم  إلود ع   قان1ني  دى      

و1م  بأكادور   ملحكم3   تجاري3 

  110159 21/06/2022 تحت   رقم 

  س ل   تجاري 38271.               

585 P

AZ CONSULTANTS

131، شارع  وحسن  أللل،   طابق   ر بع

 20000   د ر   ب3ضاء

ACTUELLES RESIDENCES

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  الجتماعي : إقام3 

  نخ3ل عمارة ف   رقم 11   طريق 

1029 س3دي معرلف - 20000

  د ر   ب3ضاء

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

119701

مالءم3   نظام  ألسا�ضي  لشرك3
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

تقرر   2022 و1ن13   22 في   ملؤرخ 

مالءم3   نظام  ألسا�ضي  لشرك3 مع 

زينب  :   س3دة  مقتض3ات   قان1ن 

سعاد  ل  س3دة  بناني  الشقر   رطل 

كمسيرتين  لشرك3  مرلني  علمي 

مصرفي  ت1ق3ع  على  ستحصالن 

منفصل.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ با د ر   ب3ضاء     تجاري3 

10 و1ن13 2022 تحت رقم 829631.

586 P
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STE BEST TRUCK TRANS
SARL AU

رأسما هـا 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي: شـــارع معركـــ3 

أنـــ1 ل رقـــم  16   طابـق  ألرضــي
رقـــم -1  تطـــ1 ن

عقـد   تأ سيـس
عرفــــي  عقـــــد  ملقتض3ـــــات  طبقـا 

 ملــــؤرخ فــــي 11 و1ن13 2022 بتطـــ1 ن، 

تأس3ـــــس   قانـــ1ن  ألساســـي  تـــــم 

ح ت  ملسؤل 3ـــ3  ملحـــدلدة   شركـــ3 

بشريـــك ل حـــد بامل1 صفـــات   تا 3ــــ3:

 Best truck  : تسم3ــ3   شركـــــ3 

.trans

:   شركـــ3  أغــر ض   شركـــ3 

تأسســـت  ألغـــر ض   تا 3ـــ3 :     

  نقــــــــل   بــــــــري  لبضائــــــــع 

 ملستأجــــــــرة.

لبشكــل عــام   عمل3ــات   تجاريـ3 

بأحــد  ألغــر ض   ملا 3ــ3  ملرتبطــ3 

 ملذكــ1رة.   

معركـــ3  شـــارع   :   ملقر  الجتماعي 

أنـــ1 ل رقـــم  16   طابـــق  ألرضـــي رقـــم 

-1  تطـــ1 ن.

  رأسمــــــــــــال :  قــــد تحــــدد رأسمــــال 

 10.000  : قــــدره  مبلـــغ  فــــي    شركــــ3 

مــــن  حصـــ3   100 إلى  مقســـم  درهــــــم 

درهـــم  كـــل حصـــ3 مف1تـــ3   100 فئـــ3 

كـــما ولـــي: 
 آلنســـــ3 : مريـــم   شـــالي   ب1زيـــري 

 1 حص3 مرقمـــ3 مـــن   100 تصـــل  لى 

  ـــى 100.

مــــــدة   شركــــــ3  حــــــددت   :  ملـــــدة 

تاريــــخ  مــــــن  سنـــــــ3  بتـــــــد ء   99 فــــــي 

تأسيسهــــــا.
وبـــدأ  أللل   :   عام  ملحاسبي 

فـــي   1 حــد  لينتهــي  وناوـــر  شهـــر  مـــن 

ل  ثالث3ــن مــن شهــر دجنبـــر.

  تسي3ــــــــــر :  قـــد أسنـــدت صالح3ــــ3 

مريـــم   : إ ـــى  آلنســ3  تسي3ــــر   شركـــ3 

  شـــالي   ب1زيـــري.

غ3ـــــــر  ملــــدة  ل حـــدة  كمس3ـــرة 

محـــــــددة.         

تـــم  إلوـــد ع   قان1نـــي  ـــدى كتابـــ3 
باملحكمـــ3  البتد ئ3ـــ3    ضبـــط 

بتطـــ1 ن بتاريـــخ 21 و1ن13 2022. 
تحــت رقــم 1352 لتق33ــد   شركـــ3 
رقـــم  تحــت  با س ــل   تجــاري 

.118111
مقتطف من أجل   ب3ان

 ل  نشر

1 C

 DATA INNOVATIONS
SYSTEMES

SARL AU
رأسما ها : 100.000 درهم

مقرها : حي   سالم شارع  بن رشد 
رقم 10   -   د خل3

 تأس3ـــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
15 و1ن13 2022، تم إحد ث   قان1ن 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شـركـ3 

محدلدة بشريك لح3د.
 DATA  :   تسم3ــ3 
   INNOVATIONS SYSTEMES

.SARL A ASSOCIE UNIQUE
  هــدف :

د خل  س1 ء  تهدف   شرك3 
 ملغرب أل خارجه وحسابها  وخاص أل 

وحساب   غير إلى :
جم3ع  ألنشط3  ملتعلق3 

باالستشار ت ل  مل1 كب3 
جم3ع   عمل3ات  كذ ك 
  صناع33،   تجاري3،  ملا 33   تي  ها 
عالق3 مباشرة أل غير مباشرة با هدف 

 إلجتماعي. 
 ملقر  الجتماعي:  حي   سالم شارع 

 بن رشد رقم 10  -   د خل3
من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملــدة 

  تأسيس   نهائـي.
رأس  ملـال : حدد رأس  ملال في مبلغ 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حص3 من فئ3 100 درهم.
  ل1 حـد  فائدة   س3د   شريك 

  1ح3د ب13 ر ون سمير.
:عهـد تسي3ـر   شركـ3 إلى    تسي3ـر 

  س3د   1ح3د ب13 ر ون سمير.

فاتـح  من  تبتـدئ    سنـ3  ملا 3ـ3 
كل  من  دجنبـر   11 في  لتنتهـي  وناوـر 

سنـ3.
 ألربــاح :  %5  الحت3اط   قانـــ1نـي.

 إلوــد ع   قانـ1نـي :
باملحكمـ3  تـم  إلوـد ع   قانـ1نـي 
جهـ3   د خل3   البتد ئ33  1الوـ3 
بمدونـ3   د خلـ3  ل دي   ذهب، 
2022، تحـت عـدد    و1ن13   23 وـ1م     
رقم    1105/2022   س ل   تجاري 

   .21939
 لنشر ل  ب3ان

2 C

 ERAGON LOGISTIQUE AND
SERVICE
SARL AU

رأسما ها : 100.000 درهم
مقرها : حي م1الي رش3د زنق3 
تاف1د رت رقم 527   -   د خل3

تأس3ـــس
بتاريخ       عرفي  عقد  بمقت�ضى 
15 و1ن13 2022، تم إحد ث   قان1ن 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شـركـ3 

محدلدة بشريك لح3د.
 ERAGON  :   تسم3ــ3 
   LOGISTIQUE AND SERVICE

SARL A ASSOCIE UNIQUE
  هــدف :

د خل  س1 ء  تهدف   شرك3 
 ملغرب أل خارجه وحسابها  وخاص أل 

وحساب   غير إلى :
  ص3د   بحري.

جم3ع   عمل3ات  كذ ك 
  صناع33،   تجاري3،  ملا 33   تي  ها 
عالق3 مباشرة أل غير مباشرة با هدف 

 إلجتماعي. 
 ملقر  الجتماعي:  حي م1الي رش3د 

زنق3 تاف1د رت رقم 527 -   د خل3.
من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملــدة 

  تأسيس   نهائـي.
في  رأس  ملال  حدد   : رأس  ملـال 
مقسم  درهم   100.000.00 مبلغ 
 100 فئ3  من  حص3   1000 على 
درهم  ل1 حـد  فائدة   س3د   شريك 

  1ح3د   ر يس أن1 ر.

  تسي3ـر : عهـد تسي3ـر   شركـ3 إلى 

  س3د   1ح3د   ر يس أن1 ر.

فاتـح  من  تبتـدئ   :   سنـ3  ملا 3ـ3 

وناوـر لتنتهـي في11 دجنبـر من كل سنـ3.

 ألربــاح :  %5  الحت3اط   قانـــ1نـي.

 إلوــد ع   قانـ1نـي :

باملحكمـ3  تـم  إلوـد ع   قانـ1نـي 

 - جهـ3   د خل3   البتد ئ33  1الوـ3 

بمدونـ3   د خلـ3  ل دي   ذهب، 

عـدد    تحـت   ،2022 و1ن13   23 وـ1م 

1096/2022   س ل   تجاري 

رقم21919.
 لنشر ل  ب3ان

3 C

STE GO SAVE RENT CAR

SARL

بمقت�ضى   عقد   عرفي  ملس ل 

إنشاء  تم   ،2022 أبريل   19 بتاريخ 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

تحمل  وخصائص   تا 33 :

 STE GO SAVE RENT : 33تسم  

.CAR SARL

: حي تان1ت  زيالل  و ماع3   ملقر 

مدون3  زيالل،  قل3م    تر ب33  زيالل، 

 زيالل.

بدلن  كر ء   س3ار ت   :   غرض 

سائق.

ر س  ملال : 100.000 درهم.

مدة   شرك3 : 99 سن3.

غزالن  وت  :   س3دة   ملسيرة 

م1الي.

فاتح  من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 

وناور لتنتهي في 11 ديسمبر.

بكتاب3  تم   :  إلود ع   قان1ني 

  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 بأزيالل 

رقم  تحت   ،2022 أبريل   29 بتاريخ 

.263/2022

لرقم   س ل   تجاري تحت رقم 

.5071

4 C
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RIZIANE

SARL

26 تجزئ3  وحسن33، بني مالل

ر س  ملال 100.000 دهم

  س ل   تجاري رقم7701

بمقت�ضى   قر ر  الستتنائي 

 لشركاء    شرك3  بتاريخ  فاتح أبريل 

2022، تم ما ولي :

قفل   تصف33.

حساب   تصف33   على   ملصادق3 

لتقرير  ملصفي.

 عالن نهاو3 تصف33   شرك3.

 بر ء دم3  ملصفي.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

عدد       تحت  مالل  ببني   البتد ئ33 

362  بتاريخ  18 ماي 2022.

5 C

retail holding 

Z&R INVEST

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطأ لقع باو ريدة 

  رسم33 

 Z&R INVEST SARL 3شرك

مقرها  الجتماعي : رقم 13, 

مجمع   قصر  ملنطق3   صناع33 

  صخير ت تمارة 

إستدر ك خطٍإ لقع باو ريدة 

  رسم33 عدد 5682 بتاريخ 22 

شتنبر 2021.

بدال من : تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.5585

تم  الود ع تحت رقم 112919.

وقرأ : تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.112919

تم  الود ع تحت رقم 5585.

  باقي بدلن تغ3ير.

1I

FIDUNEL

LAMANU DESIGN
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUNEL
57 زنق3 عبد   كريم   دو1ري 

  طابق 1 رقم 6   د ر   ب3ضاء ، 
20000،   د ر   ب3ضاء  ملغرب

LAMANU DESIGN شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 شارع 
ال 3   3اق1ت لزنق3   عرعار  قام3 

غا يس عمارة 9   طابق 3   شق3 17 
- 20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
535101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LAMANU DESIGN
دوك1ر   : بإوجاز  غرض   شرك3 
لنجارة  وخشب،  الملن13م    بناوات 

لمختلف  ملعادن.
ز لي3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
لزنق3   عرعار  ال 3   3اق1ت  شارع 
 3 9   طابق  عمارة  غا يس   قام3 
20000   د ر   ب3ضاء   -  17   شق3 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3دة إومان  الدري�ضي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
إومان  الدري�ضي    س3دة 
عن1 نه) ) ز لي3 شارع  ن1 ل ل بابل13ن 
حي   19 دلم1ر   شق3   قام3  ن1 ل 
20501   د ر   ب3ضاء   ملستشف3ات 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
إومان  الدري�ضي    س3دة 
عن1 نه) ) ز لي3 شارع  ن1 ل ل بابل13ن 
حي   19 دلم1ر   شق3   قام3  ن1 ل 
20501   د ر   ب3ضاء   ملستشف3ات 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با د ر   ب3ضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
2I

س13طي ك1نسلتينك

املنصورة تكستيل
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

س13طي ك1نسلتينك
 دريس  وحارثي رقم 1381 طابق 1 

شق3 6 م1الي رش3د   د ر   ب3ضاء ، 
20000،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
 ملنص1رة تكست3ل شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 10 
تجزئ3   1الء س 2 ت   طابق  الر�ضي 

رقم 5 - 20630   د ر  ب3ضاء 
 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.321979
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2019 تقرر حل  19 دجنبر   ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ  تكست3ل   ملنص1رة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
 إلجتماعي عمارة 10 تجزئ3   1الء س 
2 ت   طابق  الر�ضي رقم 5 - 20630 
 : ل  نت3ج3    د ر  ب3ضاء  ملغرب 

ت1قف نشاط   شرك3.
ل حدد مقر   تصف33 ب عمارة 10 

تجزئ3   1الء س 2 ت   طابق  الر�ضي 
رقم 5 - 20630   د ر  ب3ضاء  ملغرب. 

ل عين:
ل    س3د)ة)   سعدو3  مل3لس 
عن1 نه) ) تجزئ3 سل3م3 زنق3 05 رقم 
12 عين   شق 20380   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
رفعت  محمد  واسر    س3د)ة) 
ش   1 عن1 نه) )  ل  محم1د  عثمان 
 11512  - - مساكن   تعالن   التحاد 
 ملنص1رة مصر كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
 ملخابرة ل محل تبل3غ   عق1د ل   1ثائق 
 ملتعلق3 با تصف33 : عمارة 10 تجزئ3 
  1الء س 2 ت   طابق  الر�ضي رقم 5

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 15 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
727101- رقم  تحت   2020 وناور 

.1187
1I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

SAHARA MINNING
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين ممثل قان1ني  لشرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
SAHARA MINNING «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي:  ملنطق3 
  صناع33 - 71000   د خل3  ملغرب.

«تع3ين ممثل قان1ني  لشرك3»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.1601
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
لتبعا   2022 ماي   19 في   ملؤرخ 
تع3ين  تقرر  الستقا 3  ملسير  وحالي 

 ملمثل)ون)   قان1ني)ون): 
-   شكاف عزلها

-  وح1  ملرب1ح
 - - شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
ح ت   شريك   1ح3د   كائن مقرها 

 إلجتماعي ب: - - - -
عند  رقم   س ل   تجاري 

 القتضاء: -
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باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 09 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 
و1ن13 2022 تحت رقم 1010/2022.
3I

س13طي ك1نسلتينك

كويزوطيل اكيبمو
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

س13طي ك1نسلتينك
 دريس  وحارثي رقم 1381 طابق 1 

شق3 6 م1الي رش3د   د ر   ب3ضاء ، 
20000،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
ك1يزلط3ل  ك3بم1 شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 60 

زنق3 01   طابق غ س  تصال 01 
  د ر  ب3ضاء - 20630   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.197911

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر   2020 أكت1بر   11 في   ملؤرخ 
حل شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
رأسما ها  مبلغ  ك1يزلط3ل  ك3بم1 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
01   طابق غ س  60 زنق3   إلجتماعي 
 20630  - 01   د ر  ب3ضاء   تصال 
 : ل  نت3ج3    د ر  ب3ضاء  ملغرب 

ت1قف نشاط   شرك3.
 60 ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
 01 س  تصال  غ  01   طابق  زنق3 
20630   د ر  ب3ضاء    د ر  ب3ضاء - 

 ملغرب. 
ل عين:

ل  و1سف   دوان    س3د)ة) 
01  تصال  زنق3   56 رقم  عن1 نه) ) 
01 ق ج 20702   د ر  بضاء  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل  حلفي�ضي  نع3م3    س3د)ة) 
1 أ شارع بئر  نزر ن ش22  عن1 نه) ) 
20520   د ر  بضاء  ملغرب   1 ط 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل  حلفي�ضي  رجاء    س3د)ة) 

01  تصال  زنق3   56 رقم  عن1 نه) ) 
01 ق ج 20702   د ر  بضاء  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد 
على   صالح3ات  ملخ1 3   ملفرلض3 
تبل3غ  محل  ل  محل  ملخابرة   هم 
  عق1د ل   1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 
: 60 زنق3 01   طابق غ س  تصال 01 

  د ر  ب3ضاء
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 18 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
7580858- تحت رقم   2020 دجنبر 

.12101
5I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

ALUNA RESORT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
ALUNA RESORT شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 وحسن 2 رقم 15 زنق3 ب3كاس1 - 

71000   د خل3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALUNA RESORT

غرض   شرك3 بإوجاز : -   فنادق 
ل إلقام3.

- تشغ3ل لإنشاء لإد رة  ملعسكر ت 
ل  نزل ل مل1ت3الت ل  بناغل ؛

لدعمهم  -  ستقبال   عمالء 
لسفرهم  لزيار ت   ثقاف33  لنقلهم 
أمس3ات  تنظ3م  لكذ ك  ل  رياض33 
لمؤتمر ت  لندل ت  عمل  للجبات 

لرحالت  ستكشاف33 ؛.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - ب3كاس1  زنق3   15 رقم   2  وحسن 

71000   د خل3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ميشان  عزيزة    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ميشان  عزيزة    س3دة 
زنق3 جبل سيرلة   1 رقم   1  ملسيرة 

71000   د خل3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ميشان  عزيزة    س3دة 
زنق3 جبل سيرلة   1 رقم   1  ملسيرة 

71000   د خل3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 07 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 981/2022.
6I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

ECOLE SATTAR PRIVEE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
ECOLE SATTAR PRIVEE شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي ل د 
  ش3اف رقم 136 - 71000   د خل3 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 ECOLE : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. SATTAR PRIVEE
-   تعل3م   : غرض   شرك3 بإوجاز 
 ، ،   ثان1ي3  ،  البتد ئ33  ،  إلعد دو3 

  ثان1ي3 لما ف1قها ؛
لتشغ3ل  لإنشاء  إنشاء   -
 ملؤسسات  وخاص3  لتعل3م لمرحل3 
ل  تعل3م  البتد ئي  قبل  ملدرس3  ما 

ل  ثان1ي ؛
ما  في مرحل3  -   تعل3م  ألسا�ضي 

قبل  ملدرس3 ؛
- حضان3 لرياض أطفال..

ل د  حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  ش3اف رقم 136 - 71000   د خل3 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ستار    س3د  ملحف1ظ 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ستار    س3د  ملحف1ظ 
 71000  136 رقم  ل د   ش3اف  حي 

  د خل3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ستار    س3د  ملحف1ظ 
 71000  136 رقم  ل د   ش3اف  حي 
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  د خل3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 09 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 
و1ن13 2022 تحت رقم 1012/2022.
7I

 عالنات   شركات

شركة FODICOMش.م.م
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

شركFODICOM 3ش.م.م 
تأسيس شرك3

في  محرر  عرفي  عقد  بم1جب 
تم   ،  2022 و1ن13   06 بتاريخ   كادور 
إنشاء   قان1ن  ألسا �ضي  شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة 
 .FODICOM :السم 

تكادورت  دل ر   ملقر  الجتماعي: 
نعبدل در رك3  كادور. 

تصدور  في  تاجر  نشاط   شرك3: 
تسل3م  جم3ع  ملنتجات.  ل  ستير د 
لس3ط   تجارة  ت1زيع   بضائع.  ل 

  دل 33 . 
تم تحدود مدة   شرك3 في   ملدة: 

99 عاما  بتد ء من تاريخ تأسيسها. 
  رأسمال  الجتماعي: 
درهم  )100.000٫00مائ3أ ف 
حص3   (1000( أ ف  على  مقسم3 
درهم  لحص3  بمائ3   جتماع33 
تنسب إلى كل شريك بما وتناسب مع 

 شتر كاته لهي كما ولي 
  س3دة ن1حي فاطم3 )500 حص3 

 جتماع33) 
ل   س3د رش3د ف1غل )500 حص3 

 جتماع33). 
رش3د  ل  فاطم3  ن1حي    تس3ير 
ف1غل مس3يرون بت1ق3ع منفصل ملدة 

غير محدلدة. 
 1 من    سن3  الجتماع33: 

وناورإلى11 دجنبر. 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  باكادور    تجاري3 
رقم   ،  110311 رقم  تحت   2022
 : ه1  با س ل   تجاري    تس 3ل 

 51865
8I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

EPICERIE DU LAGON
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
EPICERIE DU LAGON شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
محمد  وخامس حي م1الي رش3د - 

71000   د خل3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. EPICERIE DU LAGON
شر ء   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 
لت1زيع  ملنتجات   غذ ئ33  لب3ع 
ل ملطاعم  ل  فنادق   لمجتمعات 

ل ألفر د.
لب3ع  ملشرلبات   كح1 33  شر ء 

باو مل3 ل  تجزئ3.
جم3ع  ملنتجات  لب3ع  ت1زيع 

  غذ ئ33.
منتجات   بقا 3   غذ ئ33 
ل  ف1 كه  ل وخضرل ت  ملعلب3 
  طازج3 ل مل فف3 ل  لح1م ل  دجاج 
ل ألسماك   طازج3  ل  ب3ض 

ل مل مدة ؛.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - رش3د  م1الي  حي  محمد  وخامس 

71000   د خل3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 CHARLIER CEDRIC   س3د 
 PATRICE PIERRE GEORGES :
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 CHARLIER CEDRIC   س3د 
 PATRICE PIERRE GEORGES
 20000 عن1 نه) )   د ر   ب3ضاء 

  د خل3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 CHARLIER CEDRIC   س3د 
 PATRICE PIERRE GEORGES
 20000 عن1 نه) )   د ر   ب3ضاء 

  د خل3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 07 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 966/2022.
9I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

LHAOUIL RESIDENCE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
LHAOUIL RESIDENCE شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   رحم3 
03 رقم 115 - 71000   د خل3 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. LHAOUIL RESIDENCE

تأجير   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 

لإد رة لتشغ3ل   شقق  ملفرلش3.

طريق  عن  ل إلد رة  -   تشغ3ل 

ل ملباني  ملفرلش3  تأجير   شقق 

 الستخد م   سكني.

- د ر   ض3اف3؛

-   فنادق ل إلقام3.

-  ستقبال أل مظاهرة  ألحد ث..

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 71000  -  115 رقم   03   رحم3 

  د خل3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

1.000 حص3   :   س3د علي  ه1يل 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

حي  عن1 نه) )  علي  ه1يل    س3د 

  رحم3 03 شارع  ملر بطين رقم 115 

71000   د خل3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

حي  عن1 نه) )  علي  ه1يل    س3د 

  رحم3 03 شارع  ملر بطين رقم 115 

71000   د خل3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 09 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 1011/2022.

10I
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 عالنات   شركات

سونتر ملسات فورماسيون.م.م 
 CENTRE LAMASSAT »»
«« FORMATION SARL AU
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

س1نتر ملسات ف1رماس13ن.م.م 
 CENTRE LAMASSAT »»

 «« FORMATION SARL AU
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع   قان1ن  11/05/2022تم 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

محدلدة ح ت  مل1 صفات   تا 33:
ملسات  س1نتر    تسم33 
 CENTRE ف1رماس13ن.م.م 
 LAMASSAT FORMATION SARL

 AU
محدلدة  مسؤل 33  ح ت   شرك3 

 ملساهم   1ح3د
تك1ين  مركز  ف  الجتماع:    هد 

 لتجم3ل 
 1 رقم   ملقر  الجتماعي:   شق3 
رقم  عمارة  با طابق  اللل    كائن3 
شارع عبد هللا كن1ن حي   سالم   61

 كادور.
سن3   99  ملدة  الجتماع33: 
 بتد ء من تاريخ تس 3لها في   س ل 
  تجاري عد  إح  تم  وحل  ملسبق أل 

  تمدود.
من  وتك1ن    رأسمال  الجتماعي: 

100.000,00 درهم.
تس3ير   شرك3 : مري3   هاشمي

في  تم   تق3د    تق33د: 
  س ل  ملحكم3   تجاري3 
عدد  تحت   كادور08/06/2022 
رقم  110151  لس ل   تحل3لي 

 51631
11I

el abbassi et taouss

 STE LE COMPTOIR
AGRICOLE DE TRIFA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

el abbassi et taouss
 ANGLE RUE FES ET BD

 CHOUHADA 1 ER ETAGE APP
 N 3 HAY EL HASSANI 178 R

 MY DRISS، 60300، BERKANE
MAROC

 STE LE COMPTOIR AGRICOLE
DE TRIFA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملقالم3   عرلي - 62000   ناظ1ر 
 ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.13839
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2019 ن1نبر   19  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
 62000  - «شارع  ملقالم3   عرلي 
س1ق   11 «رقم  إلى    ناظ1ر  ملغرب» 
62000   ناظ1ر   - بني لك3ل   عرلي 

 ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ن1نبر   15  البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2021 تحت رقم 985/2021.
12I

el abbassi et taouss

 STE LE COMPTOIR
AGRICOLE DE TRIFA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تف1يت حصص

el abbassi et taouss
 ANGLE RUE FES ET BD

 CHOUHADA 1 ER ETAGE APP
 N 3 HAY EL HASSANI 178 R

 MY DRISS، 60300، BERKANE
MAROC

 STE LE COMPTOIR AGRICOLE
DE TRIFA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 
س1ق بني لك3ل   عرلي رقم 11 
س1ق بني لك3ل   عرلي 62000 

  ناظ1ر  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.13839

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2019 ن1نبر   19 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
فتحي   عسري  )ة)  تف1يت   س3د 
 100 حص3  جتماع33 من أصل   50
حص3  فائدة   س3د )ة) عبد   رح3م 

ش3خي بتاريخ 19 ن1نبر 2019.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ن1نبر   15  البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2021 تحت رقم 985/2021.
11I

THALAL CONSULTANTS

KSAR CHARBAGH
فسخ عقد تس3ير حر ألصل تجاري 

) ألشخاص  ملعن1ي1ن)
فسخ عقد تس3ير حر ألصل تجاري

KSAR CHARBAGH
بمقت�ضى  و مع   عام 
 SOCIETE  الستثنائي  شرك3 
 INTERNATIONALE DE
 GESTION DE PALAIS D’HOTES
قصر   :   كائن مقرها  الجتماعي ب 
شرباغ جنان  ب3اط   نخ3ل مر كش - 
30000 مر كش  ملغرب  ملؤرخ في 07 

شتنبر 2021 تقرر ماولي:
فسخ عقد   تس3ير  وحر  ألصل   
شرباغ  قصر   : ب    تجاري   كائن 
 - مر كش  جنان  ب3اط   نخ3ل 
،  مل1قع  مر كش  ملغرب   30000
 SOCIETE شرك3  طرف  من 
 INTERNATIONALE DE GESTION
بصفتها   :  DE PALAIS D’HOTES
 ERJ ما ك3  ألصل   تجاري ل شرك3 

بصفتها مسيرة حرة.
13I

HONEST COMPTA & CONSULTING

COEUR DE MALAK
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

COEUR DE MALAK SARL
 Rue JORDANIE Immeuble

 YAMNA II 6ème étage Appt.
 N°79 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
COEUR DE MALAK شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 30 شارع 

م1�ضى  بن نصير محل رقم 6 - 
90000 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
123865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 وناور   28
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. COEUR DE MALAK
مطعم   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  1جبات   سريع3 سناك .
30 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
م1�ضى  بن نصير محل رقم 6 - 90000 

طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 100  :   س3دة سع3دة  وحس1ني 

حص3 بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
سع3دة  وحس1ني    س3دة 
عن1 نه) ) حي باوخيري شارع  المار ت 
طنج3   90000  25 رقم    عرب33 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
سع3دة  وحس1ني    س3دة 
عن1 نه) ) حي باوخيري شارع  المار ت 
 90000  90000  25 رقم    عرب33 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
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فبر ور   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 
2022 تحت رقم 251111.

15I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

A.C.M GROUPE SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 A.C.M GROUPE SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقام3 
مرلة ، شارع و1سف بن تاشفين 
،   طابق 9 ، شق3 91 طنج3. - 

90000 طنج3  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.96815

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
رفع  تم   2022 ماي   23 في   ملؤرخ 
رأسمال   شرك3 بمبلغ قدره «90.000 
إلى  درهم»   10.000» أي من  درهم» 
«100.000 درهم» عن طريق : تقدوم 

حصص نقدو3 أل ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255118.
16I

EVOLUTION CONSEIL

STE IGRE AMOUD
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
STE IGRE AMOUD شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 2 

عمارة  ملس1دي زنق3 م1ريطان3ا جليز 
مر كش - 3000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
125131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.IGRE AMOUD
:  الشغال  غرض   شرك3 بإوجاز 

  بناء 
  شغال   عم1م33 .

 2 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
عمارة  ملس1دي زنق3 م1ريطان3ا جليز 

مر كش - 3000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 :  ملغرب سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : وحسن  ملؤدن    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  وحسن  ملؤدن    س3د 
تسلطانت   186 رقم  دل ر   ك1 سم 
مر كش   30000 مر كش  سعادة 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  وحسن  ملؤدن    س3د 
تسلطانت   186 رقم  دل ر   ك1 سم 
مر كش   30000 مر كش  سعادة 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   03 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 115178.
17I

COMPTA-FISC

 شركة فيدون
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

COMPTA-FISC
 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 شرك3 ف3دلن شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
18 شارع  وحسن  اللل شق3 20 

مكناس - 50000.00 مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
55501

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 فبر ور   18
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
شرك3   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

ف3دلن.
:  ملحاسب3  غرض   شرك3 بإوجاز 
ل   الستشار ت   قان1ن33  ملا 33 

ل  ضريب33.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : عمارة 18 
شارع  وحسن  اللل شق3 20 مكناس 

- 50000.00 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
بنحساون  عبد   عزيز    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
بنحساون  عبد   عزيز    س3د 
عن1 نه) ) 128 درب بن عالل   قصب3 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
بنحساون  عبد   عزيز    س3د 
عن1 نه) ) 128 درب بن عالل   قصب3 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
فبر ور   21 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 735.
18I

لين إكسبير

ZIET PRODUCTIONً
إعالن متعدد   قر ر ت

لين إكسبير
25 زنق3 عبد   كريم   دو1ري   د ر 
  ب3ضاء، 20100،   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
ZIET PRODUCTION «شرك3 ح ت  ً

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي:  قام3 
ملرلز بيش عمارة 17 شق3 129 - 
د ر ب1عزة - 20221   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.318951

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   03 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33: 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
ب3ع  وحصص  ماولي:  ملصادق3 على 
كريست1ف  بين   س3د   الجتماع33 
ش3ماء  زيتار   فائدة   س3دة  جاك 
ل بر ء   س3د  ،  ستقا 3  فشتال 
كمسير  زيتار   جاك  كريست1ف 
تح1يل   شرك3  لى شرك3   ،  لشرك3 
شريك  مع  محدلدة  مسؤل 33  د ت 

ل حد .
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
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بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
  تعدوالت  ملتعلق3 با نظام  السا�ضي
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 16 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 823159.
19I

yassos

BRICO LHAJ MOFADAL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

yassos
 hay hanae ، 90000، tanger

maroc
BRICO LHAJ MOFADAL شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي فرس13ة 
جماع3   قصر   صغير فحص أنجرة 

- 93152   قصر   صغير  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 BRICO : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.LHAJ MOFADAL
ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 
منتجات ل أدل ت   د رلكل ل  ألجهزة 

بشكل عام.
فرس13ة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
جماع3   قصر   صغير فحص أنجرة 

- 93152   قصر   صغير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 : ب1 عيش  عبد  مل 3د    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
ب1 عيش  عبد  مل 3د    س3د 
فرس13ة   قصر   صغير  عن1 نه) ) 
فحص  نجرة 93152   قصر   صغير 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ب1 عيش  عبد  مل 3د    س3د 
فرس13ة   قصر   صغير  عن1 نه) ) 
فحص  نجرة 93152   قصر   صغير 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   28 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 1800.
20I

G.MAO.CCF

STE 2HMT BATIMENT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 23

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE 2HMT BATIMENT شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
  عالي بنشقرلن إقام3 مكاتب زينب 
  طابق 3 مكتب 26 فاس شارع عبد 
  عالي بنشقرلن إقام3 مكاتب زينب 
  طابق 3 مكتب 26 فاس 10000 

فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71961
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 مارس   02
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.2HMT BATIMENT
: مقالل في  غرض   شرك3 بإوجاز 

 الشغال  ملختلف3 ل   بناء.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
  عالي بنشقرلن إقام3 مكاتب زينب 
  طابق 3 مكتب 26 فاس شارع عبد 
  عالي بنشقرلن إقام3 مكاتب زينب 
 10000 فاس   26 مكتب   3   طابق 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د حم3د   هاشمي عن1 نه) ) 
رقم 100 مكرر زنق3 16 بالد كس1س 
دل ر رياف3 فاس 10000 فاس  ملغرب.

  س3د محمد طاهري عن1 نه) ) 2 
زنق3 بني مالل حي  المل طريق صفرل 

فاس 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د حم3د   هاشمي عن1 نه) ) 
رقم 100 مكرر زنق3 16 بالد كس1س 
دل ر رياف3 فاس 10000 فاس  ملغرب

  س3د محمد طاهري عن1 نه) ) 2 
زنق3 بني مالل حي  المل طريق صفرل 

فاس 10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
مارس   22 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1391/22.
21I

  فيرلز

اوال ابس
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3
  فيرلز

  زنق3 2   رقم 1 حي   صافي برش3د 
، 26100، برش3د  ملغرب

 لال  بس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  مل د 
1-9   طابق   ثاني.   درلة - 26202 

  درلة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

16679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   12

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

:  لال  تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

 بس.

تط1ير   : بإوجاز  غرض   شرك3 

-   شبكات  تكن1 1ج3ا  ملعل1مات 

ملحقات  لب3ع  شر ء   -  ملعل1مات33 

  كمب13تر.

:  مل د  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 26202  - 9-1   طابق   ثاني.   درلة 

  درلة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 60.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:

 100  : محسن  مرل ن    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 100  :   س3د  و1ب  وحضري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  محسن  مرل ن    س3د 

136 شارع  ملرلة تجزئ3   رب3ع.برش3د 

26100 برش3د  ملغرب.

  س3د  و1ب  وحضري عن1 نه) ) 

 05 6   عمارة  حي   نخ3ل  مل مع  ي 

06   ن1 صر   ب3ضاء  رقم    شق3 

27182   ن1 صر  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  محسن  مرل ن    س3د 

136 شارع  ملرلة تجزئ3   رب3ع.برش3د 

26100 برش3د  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   06 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 552.

22I
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conseils sarl

MISOTECH
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

conseils sarl
شارع  بنان  قام3 وامن3 1 مكتب 
رقم 19 طنج3، 90000، طنج3 

 ملغرب
MISOTECH شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقل3م 

  عر ئش بلدو3 خميس   ساحل دل ر 
كلين - 92000   عر ئش  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1521
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   20 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
بدر   دون  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   150 مسكين 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   150 أصل 
هشام مسكن بتاريخ 20 أبريل 2021.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   11  البتد ئ33 با عر ئش بتاريخ 

2022 تحت رقم 579.
21I

SOFICODEX

GIADA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

SOFICODEX
31 زنق3  بن بط1ط3   طابق   ثاني 

ل   ثا ث ، درب عمر ، 20012،   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

GIADA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طريق 
110، شارع برشل1ن3 )عائش3 بنت 

ح3م1د سابقا)   حي   صناعي، 
عين   سبع - 20250   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.119991

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 16 فبر ور 2022 تم تح1يل 
 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
برشل1ن3  شارع   ،110 «  طريق  من 
سابقا)   حي  ح3م1د  بنت  )عائش3 
 20250  - عين   سبع    صناعي، 
«شارع  إلى    د ر  ب3ضاء  ملغرب» 
1،   حي   صناعي،  م3كس3ك1 تجزئ3 
20610   د ر  ب3ضاء   -   برن1�ضي 

 ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 13 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827691.
23I

MJ MANAGEMENT

الغزالي اكري
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

MJ MANAGEMENT
 1RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
  غز لي  كري شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي دهر 
وحمام زنق3 15 رقم 27 طنج3 - 

90000 طنج3  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.78319

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   25  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
  غز لي  كري مبلغ رأسما ها 100.000 
درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 
دهر وحمام زنق3 15 رقم 27 طنج3 - 
90000 طنج3  ملغرب نت3ج3 ل : قل3 

  عمل.
حي  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
 - 27 طنج3  15 رقم  دهروحمام زنق3 

90000 طنج3  ملغرب. 
ل عين:

ل  محمدي    س3د)ة)   غز لي 
 15 زنق3  وحمام  دهر  حي  عن1 نه) ) 

رقم 27 طنج3 90000 طنج3  ملغرب 
كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   01 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5088.
25I

1H INVEST

3H INVEST
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3
1H INVEST

27 مكرر شارع ك3ن3دي  نفا   د ر 
  ب3ضاء ، 20000،   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
1H INVEST شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 75 شارع 

 نفا مع زنق3 كل1 دل برلفانس 
طبق3 9 شقB108 - 20000 3   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

533829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   09
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 1H  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.INVEST
تعمل   : بإوجاز  غرض   شرك3 
  شرك3 وحسابها  وخاص في لضع أل 
إد رة  أللر ق  ملا 33   قابل3  لتح1يل 
أل في معامالت  أللر ق  ملا 33 أل في   ،

  س3طرة على   شركات.
75 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 نفا مع زنق3 كل1 دل برلفانس طبق3 9 
B108 - 20000   د ر   ب3ضاء  شق3 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 15.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  بدر  ح 3ج    س3د 
ك3ن3دي  نفا   د ر  شارع  مكرر   27
20170   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب.
عن1 نه) )  ك1ثر  ح 3ج    س3دة 
ك3ن3دي  نفا   د ر  شارع  مكرر   27
20170   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب.
  س3د و1سف  ح 3ج عن1 نه) ) 
ك3ن3دي  نفا   د ر  شارع  مكرر   27
20170   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ك1ثر  ح 3ج    س3دة 
ك3ن3دي  نفا   د ر  شارع  مكرر   27
20170   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با د ر   ب3ضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
26I

لين إكسبير

EMOTION BOX
إعالن متعدد   قر ر ت

لين إكسبير
25 زنق3 عبد   كريم   دو1ري   د ر 
  ب3ضاء، 20100،   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
EMOTION BOX «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 35 
شارع غاندي  قام3 واسمين مكازة 
رقم 110 ص ب 20200 - 20560 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.188717

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   18 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33: 
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قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
 ستقا 3 ل بر ء   س3د سل3م   ف3اش 
كمسير  لشرك3 لتع3ين   س3دة شناز 

  ف3اش كمسيرة  لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
  تعدوالت  ملتعلق3 با نظام  السا�ضي
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 18 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 826388.
27I

societe comptaline for you

INTERICE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

societe comptaline for you
26 زنق3 عباس  ملسعدي فاس 

فاس، 10000، فاس  ملغرب
INTERICE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 01 زنق3 
 ملعاريف   طير ن   رباط - 10180 

.RABAT 10180
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.33827

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  13 فبر ور   ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3   INTERICE
 2.000.000  ملحدلدة مبلغ رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن  درهم 
زنق3  ملعاريف   طير ن   رباط   01
نت3ج3   RABAT 10180  10180  -

الوقاف   نشاط   تجاري نهائــــ3ا.
ل عين:

  س3د)ة) سعد فنيش ل عن1 نه) ) 
  رقم 21   عمارة رقم 03  قام3 سعد 
تمارة  ملغرب   00000 2   هره1رة 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل  فنيش  عبد   فناح    س3د)ة) 
01 زنق3  ملعاريف   طير ن  عن1 نه) ) 
00000   رباط  ملغرب    رباط 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 

01 زنق3  2022 لفي  13 فبر ور  بتاريخ 
 000000  -  ملعاريف   طير ن   رباط 

RABAT  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   10 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 5159.
28I

MJ MANAGEMENT

مج طراڤو
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

MJ MANAGEMENT
 1RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
مج طر ڤ1 شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 1 زنق3 
 بن ت1مرت  قام3 حكمت   طابق 

  ثاني رقم 3 طنج3 - 90000 طنج3 
 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.90511
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 وناور   11  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة مج 
طر ڤ1 مبلغ رأسما ها 100.000 درهم 
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 1 زنق3  بن 
ت1مرت  قام3 حكمت   طابق   ثاني 
رقم 3 طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب 

نت3ج3 ل : قل3   عمل.
زنق3   1 ل حدد مقر   تصف33 ب 
حكمت   طابق  ت1مرت  قام3   بن 
90000 طنج3   - 3 طنج3    ثاني رقم 

 ملغرب. 
ل عين:

عبد  م1خ3-شف3ق    س3د)ة) 
تجزئ3   بساتين    رح3م ل عن1 نه) ) 
طنج3   90000 طنج3   121 رقم 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   11 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5061.
29I

ANEXIS CONSEIL

DJ PROMO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

ANEXIS CONSEIL
12 زنق3 صبري ب1جمع3   طابق 
 اللل   شق3 6   د ر   ب3ضاء، 
Casablanca ،20110  ملغرب

DJ PROMO شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 
مرس   سلطان شق13   طابق1 - 

20006   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

511985
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 وناور   05
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 DJ  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROMO
:   ترليج  بإوجاز  غرض   شرك3 

 لعقار
أعمال   بناء.

26 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 - شق13   طابق1  مرس   سلطان 

20006   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   500  :   س3د ج1 د ش1قي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  :   س3د   تهامي   ضريف 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  ش1قي  ج1 د    س3د 
س  م  قصب3  مين   يساسف3  قام 
 20212 71 38 طابقق2 شق3  عمارة 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
  س3د   تهامي   ضريف عن1 نه) ) 
دل ر   ه1 لرة س3دي رحال   شاطئ 

26100 برش3د  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ش1قي  ج1 د    س3د 
س  م  قصب3  مين   يساسف3  قام 
 20212 71 38 طابقق2 شق3  عمارة 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
  س3د   تهامي   ضريف عن1 نه) ) 
دل ر   ه1 لرة س3دي رحال   شاطئ 

26100 برش3د  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

فبر ور 2021 تحت رقم 812120.
10I

MJ MANAGEMENT

ڤنپروطك
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

MJ MANAGEMENT
 1RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ڤنپرلطك شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 1 زنق3 
 بن ت1مرت  قام3 حكمت   طابق 

  ثاني رقم 3 طنج3 - 90000 طنج3 
 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.87711
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2021 ن1نبر   16  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
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مبلغ  ڤنپرلطك    شريك   1ح3د 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
زنق3  بن ت1مرت   1 مقرها  إلجتماعي 

 3  قام3 حكمت   طابق   ثاني رقم 

طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب نت3ج3 

ل : قل3   عمل.
زنق3   1 ل حدد مقر   تصف33 ب 

حكمت   طابق  ت1مرت  قام3   بن 

90000 طنج3   - 3 طنج3    ثاني رقم 

 ملغرب. 

ل عين:

  س3د)ة) زلڭاغ محمد ل عن1 نه) ) 

پا  و 1طاس   1 كال پ1يطا ن1نيز رقم 

كدوز  سبان3ا 11200   ڭ1طاس كدوز 

 سبان3ا كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

وناور   10 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 222.

11I

centre d’affaires sicilia

مقهى القرش االزرق
عقد تس3ير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

  طب3ع13ن)

عقد تس3ير حر ألصل تجاري

مقهى   قرش  الزرق

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 

2022 أعطى   س3د)ة) عبد  10 ماي 

)ة)  لبطاق3    رح3م   ناجح  وحامل 

H21899  ملس ل  رقم    1طن33 

باملحكم3   12812 با س ل   تجاري 

 البتد ئ33 بآسفي حق   تس3ير  وحر 

 18  ألصل   تجاري   كائن ب زنق3 
 36000  - بالد  و د  سفي   29 رقم 

 سفي  ملغرب  لس3د)ة) مر د   ناجح 

رقم  )ة)  لبطاق3   1طن33   وحامل 

2 سن3 تبتدئ من  HH100011 ملدة 

ماي   05 في  تنتهي  ل   2022 ماي   10

2023 مقابل مبلغ شهري 100 درهم.

12I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

PLM TRADING
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE
 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

PLM TRADING شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 1061 
تجزئ3 ج1هرة  الطلس ك1 س3م 

تاسلطانت - 30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 PLM  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRADING
:   ت1زيع  بإوجاز  غرض   شرك3 

ل ود ع  مل1 د   غد ئ33 .
 1061  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ك1 س3م  ج1هرة  الطلس  تجزئ3 
تاسلطانت - 30000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 : مصطفى  لكريم    س3د  وت 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
مصطفى  لكريم    س3د  وت 
عن1 نه) )  قام3 دو1ر مرجان   شطر 
رياض   سالم   16 3   شق3  عمارة   6

30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
مصطفى  لكريم    س3د  وت 
عن1 نه) )  قام3 دو1ر مرجان   شطر 
رياض   سالم   16 3   شق3  عمارة   6

30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116858.
11I

MJ MANAGEMENT

ارطرنور
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

MJ MANAGEMENT
 1RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 رطرن1ر شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 
ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 
  عزيزة شارع  ململك3   عرب33 

  سع1دو3   طابق   ثا ث رقم 20 
طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.103971
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر   2022 و1ن13   08 في   ملؤرخ 
ح ت مسؤل 33 محدلدة  حل شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  رطرن1ر مبلغ 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي  قام3   عزيزة شارع 
 ململك3   عرب33   سع1دو3   طابق 
 90000  - طنج3   20 رقم    ثا ث 

طنج3  ملغرب نت3ج3 ل : قل3   عمل.
ب  قام3  مقر   تصف33  حدد  ل 

شارع  ململك3   عرب33    عزيزة 
 20 رقم    سع1دو3   طابق   ثا ث 

طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب. 
ل عين:

ل  محمد  عر�ضي    س3د)ة) 
زنق3 محمد بن محمد   02 عن1 نه) ) 
 52300 حي  ملسيرة   ريش   وح3اني 

  ريش  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5919.
13I

MJ MANAGEMENT

الكتروستي
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

MJ MANAGEMENT
 1RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
  كترلستي شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

  ك1ش3 زنق3 160 رقم 27 طنج3 
 ملغرب 90000 طنج3  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.61669
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
مبلغ    شريك   1ح3د   كترلستي 
لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 
زنق3  حي   ك1ش3  مقرها  إلجتماعي 
 90000 طنج3  ملغرب   27 رقم   160

طنج3  ملغرب نت3ج3 ل : قل3   عمل.
حي  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
 - طنج3   27 رقم   160   ك1ش3 زنق3 

90000 طنج3  ملغرب. 
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ل عين:
ل  و1نس  غزالني    س3د)ة) 
عن1 نه) ) حي   ك1ش3 زنق3 160 رقم 
طنج3  ملغرب   90000 طنج3   27

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   08 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5507.
15I

BENIDER ZINEB CONSULTING

 GROAT LORRY AND
TRANSPORT SARL AU

إعالن متعدد   قر ر ت

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR
 GAUTHIER 6EME ETG APT 17،
20000، CASABLANCA MAROC

 GROAT LORRY AND
TRANSPORT SARL AU «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: مز رع 
دل ر شر قه ب1خا ف طريق   رباط - 

طنج3 - - طنج3  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.21175

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   25 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
عزل   س3د حجي  دريس من  ماولي: 
مركزه كمف1ض ل إ غاء   صالح3ات 
بتاريخ  قبل  ملسير  من   ملف1ض3  ه 

08-03-2015
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تع3ين مف1ض جدود   س3د عمر ن 

  ف1ناس
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم -:   ذي ونص على ماولي: 
 م وتم أي تعدول في   نظام  ألسا�ضي 

 لشرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   01 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253185.
16I

CHICHAOUA GESTION

WIRUNGS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،0 ، .

WIRUNGS شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 611 
,مرأب حي   نهض3 - 31000 شيشالة 

 ململك3  ملغرب33
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.WIRUNGS
أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 
  بناء - تجارة -  الستير د ل  تصدور.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 611 
,مرأب حي   نهض3 - 31000 شيشالة 

 ململك3  ملغرب33.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د عبد  و ل3ل  وح3ان : 500 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  :   س3د عبد  ال ه  وح3ان 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د عبد  ال ه  وح3ان عن1 نه) ) 
31000 شيشالة  ململك3  حي   نهض3 

 ملغرب33.
عبد  و ل3ل  وح3ان    س3د 
 31000 حي   نهض3  عن1 نه) ) 

شيشالة  ململك3  ملغرب33.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د عبد  ال ه  وح3ان عن1 نه) ) 
31000 شيشالة  ململك3  حي   نهض3 

 ملغرب33
عبد  و ل3ل  وح3ان    س3د 
 31000 حي   نهض3  عن1 نه) ) 

شيشالة  ململك3  ملغرب33
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بامنتان1ت بتاريخ 23 و1ن13 

2022 تحت رقم 168/2022.
17I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

ZAFATI AQUACULTURE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
ZAFATI AQUACULTURE شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
  1الء رقم 21 - 71000   د خل3 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11151

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 و1ن13   01 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

محمد وحظ3ه  )ة)  تف1يت   س3د 

  زفاطي 1.000 حص3  جتماع33 من 

أصل 1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) 

و1ن13   01 مصطفى   سمالي بتاريخ 

.2022

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 15 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 
و1ن13 2022 تحت رقم 1016/2022.
18I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

ZAFATI AQUACULTURE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
ZAFATI AQUACULTURE شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
  1الء رقم 21 - 71000   د خل3 

 ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11151

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تع3ين   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

  سمالي مصطفى كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 15 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 
و1ن13 2022 تحت رقم 1016/2022.
19I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

DAKHLA SURPRISE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
DAKHLA SURPRISE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنازل 
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 وحمر رقم 26 - 71000   د خل3 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DAKHLA SURPRISE
تشغ3ل   -  : غرض   شرك3 بإوجاز 

ل د رة لحدة فندق33.
- تشغ3ل لإنشاء لإد رة  ملعسكر ت 

ل  نزل ل مل1ت3الت ل  بناغل ؛
- تشغ3ل لإد رة مقهى لمطعم.

ل ملؤتمر ت  تنظ3م   ندل ت   -
ل  فعا 3ات..

:  ملنازل  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
71000   د خل3   -  26 رقم   وحمر 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د محمد مشنان : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
500 حص3   :   س3د حماني   رله 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  مشنان  محمد    س3د 
 71000  11 رقم   ملنازل  وحمر 

  د خل3  ملغرب.
عن1 نه) )  حماني   رله    س3د 
 71000  26 رقم   ملنازل  وحمر 

  د خل3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  مشنان  محمد    س3د 
 71000  11 رقم   ملنازل  وحمر 

  د خل3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 15 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 
و1ن13 2022 تحت رقم 1015/2022.
30I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

TELG SERVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
TELG SERVICES شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   سالم 
زنق3 11 رقم 37 - 71000   د خل3 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 TELG  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.SERVICES
تشغ3ل   -  : غرض   شرك3 بإوجاز 

مقهى لمطعم.
- إد رة لتشغ3ل  ملطاعم ل ملطاعم 

 و ماع33.
لمحل   ، مخبز  أي  تشغ3ل   -
حل1يات ، لصا 1ن آيس كريم لغرف3 

شاي ؛
لجم3ع  ل ملع نات  صنع  وخبز   -
منتجات  ملخب1ز ت لتصن3ع   دق3ق 

ل ملنتجات   غذ ئ33 لمشتقاتها ؛.

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 71000  -  37 رقم   11 زنق3    سالم 

  د خل3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
صالح   دون   ك1جلي    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
صالح   دون   ك1جلي    س3د 
عن1 نه) ) حي  ملسيرة 1 زنق3   قن3طرة 

رقم 12 71000   د خل3  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
صالح   دون   ك1جلي    س3د 
عن1 نه) ) حي  ملسيرة 1 زنق3   قن3طرة 

رقم 12 71000   د خل3  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 15 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 
و1ن13 2022 تحت رقم 1017/2022.
31I

cabinet fiduciaire jalal

AYH ا ي ه
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

cabinet fiduciaire jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 10
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
  ي ه AYH شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 6 إقام3 

تسل3م مقر محل رقم 2 شارع 
  عشاق طنج3 طنج3 90000 

طنج3  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.228112

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 10 أكت1بر 2019 تقرر حل 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة    شرك3 
 10.000 رأسما ها  مبلغ   AYH ه  ي 

 6 مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن  درهم 
2 شارع  إقام3 تسل3م مقر محل رقم 
  عشاق طنج3 طنج3 90000 طنج3 

 ملغرب نت3ج3 ل : إفالس   شرك3 .
إقام3   6 ل حدد مقر   تصف33 ب 
تسل3م مقر محل رقم 2 شارع   عشاق 
طنج3 طنج3 90000 طنج3  ملغرب. 

ل عين:
ل  و1نس   شاوب    س3د)ة) 
عن1 نه) ) س3دي عمار إقام3 شرليت 
طنج3   90000  30 رقم  كل1ر دل 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
 ملخابرة ل محل تبل3غ   عق1د ل   1ثائق 
إقام3 تسل3م   6  :  ملتعلق3 با تصف33 
مقر محل رقم 2 شارع   عشاق طنج3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ن1نبر   28 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2019 تحت رقم 7971.
32I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE PNEUX HARTIT-
SARLAU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

قفل   تصف33

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE PNEUX HARTIT- SARLAU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 

23‘ درب   ب1هالي‘ سيبع‘ مر كش 
مر كش. 30000 مر كش.  ملغرب..

قفل   تصف33
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.113511
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   15 في   ملؤرخ 
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 STE PNEUX HARTIT- SARLAU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
رأسما ها  مبلغ    شريك   1ح3د 
مقرها  لعن1 ن  درهم   10.000
درب   ب1هالي‘   ‘23 رقم   إلجتماعي 
 30000 مر كش.  مر كش  سيبع‘ 
نت3ج3  تد ع3ات  مر كش.  ملغرب. 

فيرلس ك1رلنا.
تده1ر   1ضع33  ملا 33  لشرك3..

ل عين:
عبد   لط3ف    س3د)ة)   س3د 
درب   ‘23 رقم  عن1 نه) )  ل  حرتيت 
 30000 مر كش  سيبع‘    ب1هالي‘ 
)ة)  كمصفي  مر كش.  ملغرب. 

 لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
 ‘23 لفي رقم   2022 ماي   15 بتاريخ 
درب   ب1هالي‘ سيبع‘ مر كش مر كش. 

30000 مر كش.  ملغرب..
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117022.
31I

ficogedek sarl au

IFRAN PREFA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

IFRAN PREFA شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي س3دي 
عدي  ملركز س3دي  ملخفي - .  زرل 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 
باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 IFRAN : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.PREFA
:  نتاج  بإوجاز  غرض   شرك3 

 وخرسان3   قابل3  الستعمال
 الشغال   عام3

 نتاج م1 د   بناء.
س3دي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
.  زرل   - عدي  ملركز س3دي  ملخفي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د محمد  عرج : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  محمد  عرج    س3د 
أزرل   . 2  حد ف  زرل  202  الطلس 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  محمد  عرج    س3د 
أزرل   . 2  حد ف  زرل  202  الطلس 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بازرل   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 218.
33I

ficogedek sarl au

 BROTHERS REVOLUTION
)(BR

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
حل شرك3

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 (BROTHERS REVOLUTION (BR

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في 
ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 10 
مكرر زنق3 8 حي  المان مكناس - 

50050 مكناس  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.51201

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   06  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
 BROTHERS REVOLUTION
100.000 درهم  BR)) مبلغ رأسما ها 
 10 رقم  مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 
 - مكناس  حي  المان   8 زنق3  مكرر 
 : ل  نت3ج3  مكناس  ملغرب   50050

 نعد م   نشاط   تجاري.
 10 ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 
 - مكناس  حي  المان   8 زنق3  مكرر 

50050 مكناس  ملغرب. 
ل عين:

ل  حمزة  ملسالي    س3د)ة) 
م1الي  تيزي   11 زنق3   16 عن1 نه) ) 
.  زرل  ملغرب كمصفي   وحسن  زرل 

)ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 167.
35I

MANAGEX

SKIM CARS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

MANAGEX
رقم 15 زنق3   شهد ء حي  وحسني 

بركان ، 60100، بركان  ملغرب
SKIM CARS شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 6 زنق3 
 الفاق تجزئ3  ملنظر  و م3ل س س - 

61100 بركان  ملغرب 

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

8571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 SKIM  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

. CARS

كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق .
 6 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
زنق3  الفاق تجزئ3  ملنظر  و م3ل س 

س - 61100 بركان  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د قشيري محمد : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د حبجالي عبد   هادي : 500 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  محمد  قشيري    س3د 
تجزئ3  ملنظر  زنق3  الفاق   6 رقم 

 و م3ل س س 61100 بركان  ملغرب .

عبد  حبجالي    س3د 

 N°2 ALL DE عن1 نه) )    هادي 

 LARLEQUIN 92000 NANTERRE

فرنسا .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د عزلز زكرياء عن1 نه) ) رقم 
 61100 حي  ملسيرة  زنق3   فتح   87

بركان  ملغرب 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 156/2022.

36I
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FIGENOR

REFAI IMPORT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3
FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185
 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC
REFAI IMPORT شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3  وت 
شيشار  قام3 مرحبا 2-1 حي  ملطار - 

62010   ناظ1ر  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
23277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 REFAI  :  إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.IMPORT
تجارة   : بإوجاز  غرض   شرك3 

م1 د   بناء ل  الستير د .
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : زنق3  وت 
شيشار  قام3 مرحبا 1-2 حي  ملطار - 

62010   ناظ1ر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : رش3د    س3د   رفاعي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  رش3د    س3د   رفاعي 

بني ش3كار 62102   ناظ1ر  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  رش3د    س3د   رفاعي 
بني ش3كار 62102   ناظ1ر  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
17 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1265.
37I

SOCIETE FIDAV SARL

TORJMANE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SOCIETE FIDAV SARL
زنق3   سعدوين عمارة 11 شق3 1 

 ملدون3  و دودة ، 50000، مكناس 
 ملغرب

TORJMANE شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي كر ج 
  كائن با حي   عسكري 6 رقم 131 
  بساتين - 50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
56529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TORJMANE
منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري
أشغال متن1ع3 أل   بناء

 ستير د لتصدور.
كر ج   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 131 رقم   6   كائن با حي   عسكري 

  بساتين - 50000 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : سع1د  سع1د    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  سع1د  سع1د    س3د 
  حي   عسكري 6 رقم 131   بساتين 

50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  سع1د  سع1د    س3د 
  حي   عسكري 6 رقم 131   بساتين 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2162 .
38I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

DAHAB AQUACULTURE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
DAHAB AQUACULTURE شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 ملس د زنق3 02 رقم 11 - 71000 

  د خل3  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11165

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 أبريل   13 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة) محمد بن بريك3 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.000
100 حص3  فائدة   س3د )ة) حسين 

مل 3د بتاريخ 13 أبريل 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

ماي 2022 تحت رقم 781/2022.
39I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

DAHAB AQUACULTURE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
DAHAB AQUACULTURE شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 ملس د زنق3 02 رقم 11 - 71000 

  د خل3  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11165

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تع3ين   2022 أبريل   13  ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) مل 3د 

حسين كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

ماي 2022 تحت رقم 781/2022.
50I

FIDUCOMPETENCES

ماي تكس
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تغ3ير نشاط   شرك3

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
ماي تكس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  الجتماعي 11 شارع 
نابغ3 دب3اني عين برجا - 20000 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.
تغ3ير نشاط   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.182121
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قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تغ3ير  تم   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 
 ، « الستير د  من  نشاط   شرك3 
باو مل3  ،   ب3ع  ،   شر ء    تصدور 
لشبه  و مل3 ،   تس1يق ،   ت1زيع ، 
  تمث3ل ،   سمسرة ،   عم1 3 ، تجارة 
جم3ع منتجات  ملنس1جات ،   نس3ج 
تصن3ع   ، إكسس1 ر ت  ملنس1جات   ،
،  ملنس1جات   ملنتجات  ملشتق3 

ل  تصن3ع.
« إلى «•   1حدة   صناع33  صنع 

لنسج لتح1يل جم3ع  ملنس1جات.
•   ب3ع باو مل3 ل  تجزئ3.

جم3ع  مل1 د  وخام  •  ستير د 
لمستلزمات  ملنس1جات  ل مل1 د 

ل ملالبس وحسابها  وخاص».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 17 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828130.
51I

ف3ديسير بسم3 شرك3 د ت  ملسؤل 33  ملحدلدة د ت 

  شريك   1ح3د

جريدي فود
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

ف3ديسير بسم3 شرك3 د ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة د ت   شريك 

  1ح3د
تجزئ3 عثمان زنق3 12 رقم 19-17 
عين   شق   د ر   ب3ضاء ، 20370، 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
جريدي ف1د شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 زنق3 
أحمد  مل اطي إقام3  آل ب   طابق 
1 رقم 8  ملعاريف - 20130   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.185831

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 ن1نبر   01  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
جريدي ف1د مبلغ رأسما ها 100.000 
 11 درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 

إقام3  آل ب  أحمد  مل اطي  زنق3 
 20130  - 8  ملعاريف  رقم   1   طابق 
 : ل  نت3ج3    د ر   ب3ضاء  ملغرب 

ظرلف  قتصادو3.
11 زنق3  ل حدد مقر   تصف33 ب 
أحمد  مل اطي إقام3  آل ب   طابق 
20130   د ر   - 8  ملعاريف  رقم   1

  ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل  و1سف   صغ1ري    س3د)ة) 
2 درج س  تجزئ3 واسم3ن3  عن1 نه) ) 
ط 2 ش 7 إقام3 خ1 3 باشك1 20076 
)ة)  كمصفي    د ر   ب3ضاء  ملغرب 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 11 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

فبر ور 2022 تحت رقم 812589.
52I

MANAGEX

 ATLAS GREEN
GENERATIONS

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تف1يت حصص

MANAGEX
رقم 15 زنق3   شهد ء حي  وحسني 

بركان ، 60100، بركان  ملغرب
 ATLAS GREEN GENERATIONS

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 23 

زنق3 ب1زك1رة حي   سعادة - 61100 
بركان  ملغرب .
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.7267

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   23 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة) محمد  ك1ج3ل 
 25 أصل  من  حص3  جتماع33   25
رض1 ن  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

 وخ1نشافي بتاريخ 26 أبريل 2022.

تف1يت   س3د )ة) حسن33  ك1ج3ل 
 25 أصل  من  حص3  جتماع33   25
رض1 ن  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

 وخ1نشافي بتاريخ 26 أبريل 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 157/2022.
51I

MANAGEX

 ATLAS GREEN
GENERATIONS

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

MANAGEX
رقم 15 زنق3   شهد ء حي  وحسني 

بركان ، 60100، بركان  ملغرب
 ATLAS GREEN GENERATIONS

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 205 

شارع محمد   درى حي  مل د - 
61100 بركان  ملغرب .

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.7267
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2022 ماي   23  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
حي  محمد   درى  شارع   205 «رقم 
إلى   » بركان  ملغرب   61100  -  مل د 
زنق3 ب1زك1رة حي   سعادة   23 «رقم 

- 61100 بركان  ملغرب «.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 157/2022.
53I

MANAGEX

 ATLAS GREEN
GENERATIONS

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تع3ين مسير جدود  لشرك3

MANAGEX
رقم 15 زنق3   شهد ء حي  وحسني 

بركان ، 60100، بركان  ملغرب
 ATLAS GREEN GENERATIONS

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 23 

زنق3 ب1زك1رة حي   سعادة - 61100 
بركان  ملغرب .

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.7267
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تع3ين  تم   2022 ماي   23 في   ملؤرخ 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

 وخ1نشافي   سع3د كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 157/2022.
55I

FLASH ECONOMIE

USINE PINGOUIN
شرك3  ملساهم3

ت1س3ع نشاط   شرك3 

 USINE PINGOUIN
شرك3 مجه1 3  إلسم

رأسما ها:15.000.000 درهم
مقرها  الجتماعي:   د ر   ب3ضاء 269 

،شارع   شفشالني ، عين   سبع 
 R.CN° 25.725 – I.F N°

01630689
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تمت   2022 مارس   22  ملؤرخ بتاريخ 
نشاط  إلى  إضاف3  ألنشط3   تا 33 

  شرك3  وحالي 
  صناع3 ل  تجارة على حد س1 ء 
في   س1ق  ملحل33 لعلى   1 رد ت ل 
جم3ع  نشط3  لكذ ك   ،   تصدور 
،   سمسرة  ل  تمث3ل    تجارة 
ل مل1 د  و م3ع  ملنتجات  ل  شحن 

  غذ ئ33-
لنقل  ,  تخزين   بارد  -   تخزين 
ل وخدمات   ل1جست33    بضائع 
لأي خدم3 أخرى متعلق3 با تخزين 
ن3اب3 عن   شرك3 لن3اب3 عن عمالئها 
و م3ع  ملنتجات   غذ ئ33   طازج3 

ل مل مدة .
من   نظام   1 تعدول   فصل   -

 ألسا�ضي  لشرك3



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   12808

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828752
56I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE MUSTADIRA TRAVAUX
- SARLAU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE MUSTADIRA TRAVAUX
SARLAU - شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ر قم 

133‘ دل ر  و دود‘ سيبع‘ مر كش. 
مر كش. 30000 مر كش.  ملغرب.
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126675

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 STE MUSTADIRA TRAVAUX -

. SARLAU
 -/1  : بإوجاز  غرض   شرك3 
ل  ال 3ات  ترك3ب  ملك33فات  مقالل 

  كهربائ33.
2/- مقالل في  شغال   بناء.

1/- سباك..
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : ر قم 133‘ 

دل ر  و دود‘ سيبع‘ مر كش. مر كش. 
30000 مر كش.  ملغرب..

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 
درهم، مقسم كا تالي:

مغر لي  هشام  وخ1ري    س3د 
درهم   10 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .
 : مغر لي    س3د هشام  وخ1ري 

1000 بق3م3 10 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
مغر لي  هشام  وخ1ري    س3د 
دل ر  و دود‘   ‘133 قم  ر  عن1 نه) ) 
مر كش.   30000 مر كش.  سيبع‘ 

 ملغرب..
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
مغر لي  هشام  وخ1ري    س3د 
دل ر  و دود‘   ‘133 قم  ر  عن1 نه) ) 
مر كش.   30000 مر كش.  سيبع‘ 

 ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117012.
57I

cabinet bourhil hassan

AMELYER TRANS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

cabinet bourhil hassan
rue verdun res elisa apt-a-

tanger ، 90010، tanger maroc
AMELYER TRANS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
 ANGLE لعن1 ن مقرها  إلجتماعي
 RUE TCHAIKOFSKY ET SAID

 KOTB RES JOUBA B ENTRE SOL
TANGER - 90000 52/N 1 طنج3 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMELYER TRANS
:   نقل  بإوجاز  غرض   شرك3 

  بري ل  شحن.
 ANGLE  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 RUE TCHAIKOFSKY ET SAID
 KOTB RES JOUBA B ENTRE SOL
N 1/52 TANGER - 90000 طنج3 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : جهاد   هادي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  جهاد   هادي    س3د 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  جهاد   هادي    س3د 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6159.
58I

STE INJAZ BUSINESS

شركة انجاز بيزنيس
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE INJAZ BUSINESS
 HAY TAHANNAOUTE,

 MARRAKECH HAY

 TAHANNAOUTE,

 MARRAKECH، 42302،

TAHANNAOUTE  ملغرب

شرك3  نجاز بيزنيس شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 30 

شارع   سالم حي تحنالت مر كش - 

32102 تحنالت  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126101
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 مارس   23
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
شرك3   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

 نجاز بيزنيس.
ل  :   بناء  بإوجاز  غرض   شرك3 

 الشغال   عم1م33 
 30 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - شارع   سالم حي تحنالت مر كش 

32102 تحنالت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  حسن   فنان    س3د 
حي تحنالت مر كش 32102 تحنالت 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  حسن   فنان    س3د 
حي تحنالت مر كش 32102 تحنالت 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 بمر كش بتاريخ - تحت رقم -

59I
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دو1 ن  ألستادة سل3م3 بلهاشمي

STE»GABRAKOU»SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

دو1 ن  ألستادة سل3م3 بلهاشمي
لجدة زنق3  م   بنين   طابق   تاني 
رقم 1 لجدة، 60000، لجدة  ملغرب
STE»GABRAKOU»SARL شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
محمد  وخامس، رقم 91 مكرر 

شارع محمد  وخامس، رقم 91 مكرر 
60000 لجدة  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.18139
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   23 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة) فريد  وحم3دي 
16 حص3  جتماع33 من أصل 1.000 
محمد  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

 وحم3دي بتاريخ 23 ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   15 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 861.
60I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

MOUNTAIN WORK
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
MOUNTAIN WORK شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 
11 إقام3   حسان 1  حد ف  زرل - 

51100  زرل  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOUNTAIN WORK
:  شغال  بإوجاز  غرض   شرك3 

مختلف3 
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : محل رقم 
 - 1  حد ف  زرل  إقام3   حسان   11

51100  زرل  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 50.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
500 حص3   :   س3د  و1ب  ريد ل 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )    س3د  و1ب  ريد ل 
تالريرت   60800 تالريرت  دبدل 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د رف3ق  ملحمادي عن1 نه) ) 
رقم 17 تجزئ3   عابر1 ت1الل 50000 

مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بازرل   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 219.
61I

FES NOTIF

FES NOTIF
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

FES NOTIF
 1ER ETAGE N°513 LOTS

 KARAOUIYENE RTE AIN CHKEF

FES ، 30050، FES MAROC
FES NOTIF شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 
 أللل رقم 511 تجزئ3   قرليين 

طريق عين   شقف فاس - 10050 
فاس  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.37817

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   26 في   ملؤرخ 
 FES شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
NOTIF مبلغ رأسما ها 10.000 درهم 
مقرها  إلجتماعي   طابق  لعن1 ن 
 أللل رقم 511 تجزئ3   قرليين طريق 
فاس   10050  - فاس  عين   شقف 
:   نتائج   سلب33  ل  نت3ج3   ملغرب 

ط1 ل مدة  شتغال   شرك3.
ل حدد مقر   تصف33 ب   طابق 
 أللل رقم 511 تجزئ3   قرليين طريق 
فاس   10050  - فاس  عين   شقف 

 ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) عزيز صح3ح ل عن1 نه) ) 
طريق  تجزئ3   قرليين   511   رقم 
فاس   10050 فاس  عين   شقف 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2705/22.
62I

GHIZLANE DOUBLANE

GMAIR SERVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة   عبدي شارع محمد 
  سادس ، 23000،  و دودة  ملغرب
GMAIR SERVICES شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 31 
تجزئ3 زه1ر - 23000  و دودة 

 ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.18181

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2022 و1ن13   07 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
«500.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   600.000» إلى  درهم» 
دو1ن  مع  مقاص3  إجر ء   : طريق 
  شرك3  ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باو دودة بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 27957.
61I

hanane himich

HEALTH BOARD
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

hanane himich
 rue sharam achaykh ، 13
20100، casablanca maroc

HEALTH BOARD شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 13 زنق3 
شرم   ش3خ   طابق  وخامس حي 

با مي - 20130   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537529
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. HEALTH BOARD
بم1جب   : بإوجاز  غرض   شرك3 
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10  بريل  بتاريخ  م1قع  عرفي  عقد 

تاسس   نظام  السا�ضي   2022
محدلدة  مسؤل 33  ح ت   شرك3 

خصائصها كا تالي :
كما  في  ملغرب  تهدف   شرك3 
باوخارج بصف3 مباشرة  ل غير مباشرة 

 لى :
جمع   ب3انات  جم3ع  نشط3 
معاوح3   ب3انات   ، ل ملعل1مات 
،تقدوم  ملعل1مات  ل ملعل1مات 
بمختلف   صفات  ل  ب3انات 
ل الشكال ،مر قب3   قطاع ،  ستشارة 
ل ملؤسسات  لمر فق3  الشخاص 
بمعاو 3  ،ب3ع  وخدمات  ملرطب3 
ب3ع  الدل ت   ، ل ملعل1مات    ب3انات 
ح3ازة  شر ء  ،ب3ع    رقم33  لقطاع 
لجم3ع   عمل3ات  ت1زيع  مشارك3 
ل  تي  با هدف  الجتماعي   ملرطب3 

تساهم في تط1ير   شرك3 ..
زنق3   13  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
حي  شرم   ش3خ   طابق  وخامس 
با مي - 20130   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   kc invest : 500   شرك3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  شركlahsini&co : 500 3 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 13 عن1 نه) )   kc invest   شرك3 
زنق3 شرم   ش3خ با مي 20130   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )   lahsini&co   شرك3 

111 شارع  نفا 20100   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  خا د  وحريري    س3د 
3 زنق3  ملنارة حي   هناء 20560   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828561.

63I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

SECOND CONSTRUCTION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 SECOND CONSTRUCTION

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 157 شارع 
  قدس تجزئ3  مل د،  طاوق  أللل 

رقم 6   ع1 م3 - 90000 طنج3 
 ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.105169
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2022 و1ن13   13 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
 10.000» أي من  درهم»   290.000»
عن  درهم»   100.000» إلى  درهم» 
إدماج  حت3اطي أل أرباح أل   : طريق 

عالل ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255022.
65I

ficogedek sarl au

NAS AMENAGEMENT
إعالن متعدد   قر ر ت

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

NAS AMENAGEMENT «شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: بل1ك 1 
عمارة 1   طابق   ثاني رقم 3 حي 

سالم  ملنار 1/3 - . سال  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.11811
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 وناور   15  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
عن   س ل  ماولي:   تشط3ب 
  تجاري  لشرك3 تبعا  تح1يل  ملقر 
 الجتماعي  لشرك3  لى عما 3  خرى 
 لى رقم 85 محل رقم 1 مكرر زنق3 1 

حي  المان   شطر 1 مكناس
على  ونص  02:   ذي  رقم  قر ر 
تم  ماولي:  الود ع   قان1ني  اللل 
باملحكم3  البتد ئ33 بسال تحت رقم 

18708 بتاريخ 13/03/2022
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
با س ل  تس 3ل   شرك3  ماولي: 
  تجاري بمكناس تحت عدد 56521 
)رقم  الود ع   20/06/2022 بتاريخ 

(2119
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
.:   ذي ونص على ماولي:  بند رقم 

تح3ين   نطام  السا�ضي  لشرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   13 بتاريخ  بسال   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 18708.
66I

HAYTAM CONSEIL

CASA ROOM MOTO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 35
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc

CASA ROOM MOTO شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 
س1م33 عمارة 82   طابق   تاني 
شق3 رقم 3 حي پامليي - 20130 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.510977

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تم تح1يل   2022 ماي   12  ملؤرخ في 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
82   طابق  عمارة  س1م33  «زنق3 

  تاني شق3 رقم 3 حي پامليي - 20130 
 10 «رقم  إلى    د ر  ب3ضاء  ملغرب» 

س3دي   5 رقم  محل  مبرلك3  تجزئ3 

20280   د ر  ب3ضاء   - معرلف 

 ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 16 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828115.

67I

مكتب   س3د  وحسني و1سف

TOUSSAKI TRAVAUX
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

مكتب   س3د  وحسني و1سف

مكتب رقم EB 407   طابق 3 بل1ك 

E تكن1ب1ل 2 أكادور باي ف1نتي - 

 كادور ، 80010،  كادور  ملغرب

TOUSSAKI TRAVAUX شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

 وحاجب   ف1قاني ت3ك1ين - 80652 

 كادور  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.38619

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 ماي   20 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

ت1ناني  حسن  )ة)  تف1يت   س3د 

130 حص3  جتماع33 من أصل 130 

)ة)  وح3ا باني  حص3  فائدة   س3د 

بتاريخ 27 ماي 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   20 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110127.

68I
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STE PROD-ALUM SARL AU

STE PROD-ALUM شركة
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE PROD-ALUM SARL AU
 N° 31 LOTISSEMENT HAY EL
 FARAH AL MASSIRA ، 30000،

FES MAROC
شركSTE PROD-ALUM 3 شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 
تجزئ3 حي   فرح  ملسيرة - 10000 

فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
شرك3   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.STE PROD-ALUM
غرض   شرك3 بإوجاز : - ملقالل في 

 شغال مختلف3  ل بناء ت 
-مقالل تشي3د ت معدن33 

-بائع  ل لس3ط  ستير د لتصدور ..
 11 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 10000  - حي   فرح  ملسيرة  تجزئ3 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د عادل ف1نتي : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د عادل ف1نتي عن1 نه) ) رقم 

 10000 زل غ3  1199   حي  و دود 
فاس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د عادل ف1نتي عن1 نه) ) رقم 
 10000 زل غ3  1199   حي  و دود 

فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2698.
69I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

FANO GREEN SERVICE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
FANO GREEN SERVICE شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 
 وحسني شارع   1حدة رقم 171 - 

71000   د خل3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 FANO : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.GREEN SERVICE
تاجر   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 

عام.
-  ألعمال   كهربائ33 ح ت  و هد 

 ملنخفض ل ملت1سط   ل  عالي.
،  إلصالح  -   ترك3بات   كهربائ33 
أعمال  إلنارة   عام3 أل   ، ،   كهرباء 

 وخاص3 ؛.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  171 رقم  شارع   1حدة   وحسني 

71000   د خل3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ب1زيت  رش3د    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ب1زيت  رش3د    س3د 
رقم 138 زنق3 تر ست 70000  نزكان 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ب1زيت  رش3د    س3د 
رقم 138 زنق3 تر ست 70000  نزكان 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 
و1ن13 2022 تحت رقم 1063/2022.
70I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

G.FILMS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
G.FILMS شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   عمار ت 
 وحمر زنق3  وك رقم 282 - 71000 

  د خل3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

21891
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.G.FILMS
إنتاج   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 
لنشر  لت1زيع  لإنتاج  لتصم3م 
من  ألفالم  ن1ع  أي  لت1زيع  لإد رة 
أدب33  أل  بصري3  كتاب3 سمع33  لأي 
منتج  أي  لت1زيع   ، ل الستشار ت   ،
ل الستشار ت   ، بصري  سمعي 
ل  تدريب في مجال  التصال ، لشر ء 
، لب3ع ، لتأجير ، لبناء أي منتج سمعي 
بصري.  مل1 د   سمع33   بصري3 ، أي 
أل غير  مباشر  نشاط مرتبط بشكل 
لإد رة   ، باألنشط3  إلعالم33  مباشر 

حق1ق  ألش3اء  ملذك1رة أعاله..
عن1 ن  ملقر  الجتماعي :   عمار ت 
 71000  -  282  وحمر زنق3  وك رقم 

  د خل3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د   غالي  كريميش 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   غالي  كريميش عن1 نه) ) 
حي   فط3حات زنق3   ش3خ  الغظف 
71000   د خل3  ب1ع3ال  عمارة 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د   غالي  كريميش عن1 نه) ) 
حي   فط3حات زنق3   ش3خ  الغظف 
عمارة ب1ع3ال 71000   د خل3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 
و1ن13 2022 تحت رقم 1061/2022.

71I
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Outougane

كيش تلكوم
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

Outougane
 Dr ait massaoud ait ouallal

zagora ، 47900، Zagora Maroc
كيش تلك1م شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

08   تجزئ3 199  ملسار مر كش - 
30000 مر كش  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.116551
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  10 و1ن13   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«رقم 08   تجزئ3 199  ملسار مر كش 
- 30000 مر كش  ملغرب» إلى « . رقم 
31   طابق رقم 3 مبنى مركز  العمال 
 - شارع  بن عائش3 كليز مر كش   29

30000 مر كش  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117105.
72I

EXCELLENTIA Consulting

ان اش ال سيرفيس ) 
SERVICES NHL(
إعالن متعدد   قر ر ت

EXCELLENTIA Consulting
5 زنق3 سل3مان عزمي   طابق 
6 مكتب 16 شارع   زرقط1ني 

  د ر  ب3ضاء ، 20160، 
  د ر  ب3ضاء  ملغرب

 SERVICES( ( ن  ش  ل سيرفيس 
NHL «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 35 شارع 
عبد   قادر  ملفتكر،   طابق   تاني 
  شق3 3 - 20190   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.323101

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   17 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
ملعا�ضي مسيرغير  نب3ه  تع3ين   س3د 
مكان   س3دة هدى  شريك  لشرك3 

حمدي
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تف1يت إجمالي حصص   س3دة هدى 
حمدي با تسالي إلى كل من   س3دة 

نادو3 عق3ل ل  س3دة  3لى من3ع
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

رأس  ملال   شرك3
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

حصص   شرك3
على  ونص  31:   ذي  رقم  بند 

ماولي: تع3ين مسير   شرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 13 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827575.
71I

AMDEM

 SKHOUR RHAMNA POUR
L'AGRICULTURE SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK
 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC

 Skhour Rhamna pour
l'agriculture SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

عبد   كريم  وخطابي زنق3 حسن 
بن مبارك  قام3  وخطاب33 عمارة ب 
  طابف  اللل رقم 1 كليز مر كش 
مر كش 30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 Skhour : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 
.Rhamna pour l’agriculture SARL
:  ستير د  بإوجاز  غرض   شرك3 
ل تصدور ل ترب33   ع 1ل ل  ستغالل 
 الر �ضي   زر ع33 ل  العمال   فالح33.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
حسن  زنق3  عبد   كريم  وخطابي 
بن مبارك  قام3  وخطاب33 عمارة ب 
مر كش  كليز   1 رقم    طابف  اللل 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
ب1شع3ب  ب1خاف    س3د 
 ******  ******** فرنسا  عن1 نه) ) 

فرنسا.
محس1ن    س3د  مل3ل1دي 
*******  بن  جرير  عن1 نه) )  بن 

جرير  ملغرب.
  س3د محمد مرشد عن1 نه) )  بن 

جرير *********  بن جرير  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ب1شع3ب  ب1خاف    س3د 
 ********  ****** فرنسا  عن1 نه) ) 

فرنسا
عن1 نه) )  مرشد  محمد    س3د 

 بن جرير *******  بن جرير  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 6651.

73I

ccf roubia

 STE FELLAH DE
 FABRICATIONS

%ECANIQUES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

ccf roubia
 bd mohammed derfoufi 17
oujda ، 60000، oujda maroc

 STE FELLAH DE FABRICATIONS
ECANIQUES% شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 125 زنق3 
رقم 21 حي  ملير علي - 60000 لجدة 

 ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.10121

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تح1يل   2022 ماي   12  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
علي  حي  ملير   21 رقم  زنق3   125»
 78» إلى  لجدة  ملغرب»   60000  -
 - مباص1  درب  قيساري3   طلحالي 

60000 لجدة  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   15 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 858.
75I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

AZ OFFICE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3
 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS
 N°138 1ER ETAGE BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC
AZ OFFICE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 112 
تجزئ3 مفتاح ب3تي  ملحل رقم 1 
  درلة - 26202 برش3د  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
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 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

16731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 AZ  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. OFFICE

 : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل  ملعد ت  تس1يق   ل1 زم  ملكتب33 

 إل كترلن33.

 112  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 1 رقم  ب3تي  ملحل  مفتاح  تجزئ3 

  درلة - 26202 برش3د  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 300.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 2.000  : بسرير    س3د  وحبيب 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 2.000  : بسرير    س3د  ملدني 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  بسرير    س3د  وحبيب 

51 تجزئ3 أرض  وخير   طابق 1 شق3 

11 عين   شق 20151   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.

عن1 نه) )  بسرير    س3د  ملدني 

112   طابق  ب3تي رقم  تجزئ3 مقاح 

  تا ت   درلة 26202 برش3د  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  بسرير    س3د  ملدني 

112   طابق  ب3تي رقم  تجزئ3 مقاح 

  تا ت   درلة 26202 برش3د  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 621.

76I

CAB ASSISTANCE

ITALTANGERI
إعالن متعدد   قر ر ت

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

ITALTANGERI «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: حي ع1ين3 
ب قطع3 110   طابق  الر�ضي - 

90000 طنج3  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.116921

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 أبريل   18  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
ماريانا  بريغ1  حصص   س3دة  ب3ع 
حص3  جتماع33)  فائدة   250(

  س3د مافر ج1 13 
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
 ستقا 3  ملسير ن   س3د  ومان1يل 
لتع3ين  كريتي  ل   س3د  1كا  مافر 
ج13 13  ملسير   1ح3د  مافر    س3د 

 لشرك3.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

ر س  ملال 
على  ونص  11:   ذي  رقم  بند 

ماولي:   تع3ين
على  ونص  16:   ذي  رقم  بند 

ماولي:  المضاء
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255021.
77I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE PRINT HUB SARL
AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تع3ين مسير جدود  لشرك3

VERSIONCONSULTING
إقام3  إلحسان عمارة 1 شق3 3 

 RES AL IHSSANمبرلك3 مر كش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE PRINT HUB SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 رقم 
581 حي   شرف مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.121511

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تع3ين   2022 أبريل   06  ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة)  لفا 

م1الي أحمد كمسير لح3د
تبعا إلقا 3 مسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   06 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 113883.

78I

TARGET PARTNERS

B AND T MAISON
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

B AND T MAISON
75 شارع أنفا، ز لي3 زنق3 كل1 دل 
برلفانس   طابق 9، شق3 رقم 

ب 108 ، 20000،   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب

B AND T MAISON شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 75 شارع 
أنفا، ز لي3 زنق3 كل1 دل برلفانس 
  طابق 9، شق3 رقم ب 108 - 
20170   د ر  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   07
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 B AND : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.T MAISON
•   ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 
في   ، باو مل3  ل  ب3ع  با تجزئ3 
،  ألش3اء  لعلى  إلنترنت   ملتاجر 
 ، ل ملنس1جات  ملنز 33   ،   زخرف33 
لأدل ت   ، ل إلكسس1 ر ت  ملنز 33 
 ملائدة ، ل ألجهزة  ملنز 33 ، لم1زعات 
  غرف ، ل  عط1ر لمنتجات   تجم3ل 
، لإز  3  ملخزلن ، ل ستير د لتصدور 

هذه  ملنتجات ، لتسل3مها.
باو مل3  ل  ب3ع  با تجزئ3  •   ب3ع 
 ، لعلى  إلنترنت  في  ملتاجر   ،
لإكسس1 ر ت   ،  لمالبس  و اهزة 
ل مل1 د   ، ل  سلع  و لدو3   ،  مل1ض3 
 ، ل و ل1د   ، ل ملنس1جات   ،  وخام 
م1 د  لأي  لإكسس1 ر ت   تجم3ع 
لضرلري3  تصن3ع  مف3دة  أخرى 
ل   ، لإز  3  ملخزلن   ،  البتكار ت 
هذه  ملنتجات  تصدور  ل   ستير د 

لتسل3مها.
 ، منتجات  ملصممين  ب3ع   •
مثل   ، لنشاط  ملعارض   فن33 
لمعارض   ص1ر   ، تنظ3م  ألحد ث 
أل  ل ألعمال   فن33   ، ل ملنح1تات   ،

  عرلض.
م1 قع   تجارة  مشغل   •
)نشر ل  ستغالل م1 قع   إل كترلن33 
 إلنترنت ،   ب3ع با تجزئ3 عبر  إلنترنت 

، نشر  ملحت1ى  إل كترلني ، إوخ) ؛
بجم3ع  رأس  ملال  في  •  ملشارك3 
  1سائل لفي جم3ع أن1 ع  ألعمال أل 

  شركات.
أن1 ع  جم3ع  لتصدور  •  ستير د 
أل  أل   بضائع  أل  ملنتجات    سلع 
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 وحل1ل أل  وخدمات.
جم3ع  ملعامالت   ، لبشكل عام   •
  تجاري3 ل ملنق1 3 ل  عقاري3 ل ملا 33 
  تي قد تك1ن مرتبط3 بشكل مباشر 
باألنشط3  ملذك1رة  مباشر  غير  أل 
أعاله أل من  ملحتمل أن تعزز تنف3ذها 

لتط1يرها..
75 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
برلفانس  دل  كل1  زنق3  ز لي3  أنفا، 
 -  108 ب  رقم  شق3   ،9   طابق 

20170   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   100  :   س3د جمباز بيهان 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 . عن1 نه) )  بيهان  جمباز    س3د 

99208 . ترك3ا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 . عن1 نه) )  بيهان  جمباز    س3د 

99208 . ترك3ا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828737.
79I

TURBO DELIVERY

تيربو ديليفري
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

TURBO DELIVERY
حي   ش1بير 2 شارع عمر بن جل1ن 

رقم 39 جرس3ف ، 15100، 
جرس3ف  ملغرب

تيرب1 دول3فري شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

  ش1بير 2 شارع عمر بن جل1ن رقم 
39 - 15100 جرس3ف  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
2131

 10 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
تيرب1   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

دول3فري.
:  ستالم  بإوجاز  غرض   شرك3 

لت1ص3ل.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شارع عمر بن جل1ن رقم   2   ش1بير 

39 - 15100 جرس3ف  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 50.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  محمد  فرياط    س3د 
شارع عمر بن جل1ن   2 حي   ش1بير 

رقم 39 15100 جرس3ف  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  محمد  فرياط    س3د 
شارع عمر بن جل1ن   2 حي   ش1بير 

رقم 39 15100 جرس3ف  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بجرس3ف بتاريخ 20 و1ن13 

2022 تحت رقم 1131/2022.
80I

NA CONSEIL

NOURANE EVENTS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
NOURANE EVENTS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 3 
د.م.م  قام3 خا د رقم 10 طابق 2 

طريق تارك3 مر كش مر كش 30000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126331

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33 :
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.NOURANE EVENTS
-تنض3م   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 وحفالت.
 3 شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 2 طابق   10 د.م.م  قام3 خا د رقم 
 30000 طريق تارك3 مر كش مر كش 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
 100  :   س3د   ت13تي عبد   فتاح 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 100  :   س3د   ت13تي عبد   فتاح 

بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   فتاح    س3د   ت13تي 
ب1رج   زيت1ن  محام3د  عن1 نه) ) 
مجم1ع3 9  قام3 52 رقم 10 30000 

مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   فتاح    س3د   ت13تي 
ب1رج   زيت1ن  محام3د  عن1 نه) ) 
مجم1ع3 9  قام3 52 رقم 10 30000 

مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116771.

81I

CAB ASSISTANCE

MOTHER CARE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MOTHER CARE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة )في ط1ر 

  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 حي 

  3من   طابق   ر بع   شق3 رقم 10 

- 90000 طنج3  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.31165

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 و1ن13   09  ملؤرخ في 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

رأسما ها  مبلغ   MOTHER CARE

مقرها  لعن1 ن  درهم   10.000

حي   3من   طابق   10  إلجتماعي 

 90000  -  10 رقم    ر بع   شق3 

طنج3  ملغرب نت3ج3 ل : عدم   نجاح 

باملشرلع.

حي   10 ل حدد مقر   تصف33 ب 

 10   3من   طابق   ر بع   شق3 رقم 

- 90000 طنج3  ملغرب. 

ل عين:

حسناء   زل كي  ال 3    س3د)ة) 

حي  عن1 نه) )  ل    عمر ني  الدري�ضي 

طنج3   90000  7 رقم  فرج  دكت1ر 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255011.

82I
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STE FIDUCONFIANCE

RIF IBN OMIR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
RIF IBN OMIR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

S 1/12 تجزئ3   قطب  وحضري 
عين   شقف م1الي يعق1ب فاس - 

10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

72937
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 RIF  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. IBN OMIR
مقالل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

إد رة  النشط3   زر ع33.
رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تجزئ3   قطب  وحضري   S  12/1
 - عين   شقف م1الي يعق1ب فاس 

10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
محمد  إسماع3ل  أشرف    س3د 
 100 بق3م3  حص3   300  : حسانين 

درهم  لحص3 .
هللا  عبد  أحمد  ماهر    س3د 
 100 حص3 بق3م3   100  :   شعباني 

درهم  لحص3 .
  س3دة زهره  حر رتي : 230 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د عامر سعد مسعد مسع1د 

مصري : 10 حص3 بق3م3 100 درهم 
 لحص3 .

  س3د ح1 ش  حمد ت1ف3ق  حمد 
: 10 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
محمد  إسماع3ل  أشرف    س3د 
حسانين عن1 نه) )   سامل33   قطع3 
ن1ع   ،  5 ،  ملبني   7 جادة   1 شارع   1
 ،  6 58،   دلر  رقم   ،   1حدة شق3 

  ك1يت 20001   سامل33   ك1يت.
هللا  عبد  أحمد  ماهر    س3د 
  شعباني عن1 نه) )  و ابري3   قطع3 
3   1حدة شق3  1  ملبنى  1ب شارع 
 36100 1   ك1يت  6   دلر    رقم 

 و ابري3   ك1يت.
عن1 نه) )  زهره  حر رتي    س3دة 
 77 شارع   1   فرل ن3ه   قطع3 
 80001 15   ك1يت  شق3   12 مبنى 

  فرل ن3ه   ك1يت.
  س3د عامر سعد مسعد مسع1د 
مصري عن1 نه) ) ض3ع3 وحل1 فضل 
 10000 فاس. ملغرب  ر س  ملاء  هللا 

فاس  ملغرب .
  س3د ح1 ش  حمد ت1ف3ق  حمد 
عن1 نه) ) ض3ع3 وحل1 فضل هللا ر س 
فاس   10000 . ملغرب  فاس.   ملاء 

 ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
محمد  إسماع3ل  أشرف    س3د 
حسانين عن1 نه) )   سامل33   قطع3 
ن1ع   ،  5 ،  ملبني   7 جادة   1 شارع   1
 ،  6 58،   دلر  رقم   ،   1حدة شق3 

  ك1يت 20001   سامل33   ك1يت
هللا  عبد  أحمد  ماهر    س3د 
  شعباني عن1 نه) )  و ابري3   قطع3 
3   1حدة شق3  1  ملبنى  1ب شارع 
 36100 1   ك1يت  6   دلر    رقم 

 و ابري3   ك1يت
عن1 نه) )  زهره  حر رتي    س3دة 
 77 شارع   1   فرل ن3ه   قطع3 
 80001 15   ك1يت  شق3   12 مبنى 

  فرل ن3ه   ك1يت
  س3د عامر سعد مسعد مسع1د 
مصري عن1 نه) ) ض3ع3 وحل1 فضل 

 10000 فاس. ملغرب  ر س  ملاء  هللا 
فاس  ملغرب 

  س3د ح1 ش  حمد ت1ف3ق  حمد 
هللا  فضل  وحل1  ض3ع3  عن1 نه) ) 
10000 فاس  ر س  ملاء فاس. ملغرب 

 ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2615.
81I

COMPTA-FISC

شركة سايرن كار
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

COMPTA-FISC
 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

شرك3 ساورن كار شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 10 
حي بلير شارع 10 ب. م . ع مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.16629

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر   2022 و1ن13   17 في   ملؤرخ 
ح ت  شرك3  كار  ساورن  شرك3  حل 
رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
 10 حي بلير شارع   10  إلجتماعي رقم 
مكناس   50000  - ع مكناس   . م  ب. 
الالغالق   كلي  نت3ج3   ملغرب 

 لشرك3.
ل عين:

  س3د)ة) قاسم عكي ل عن1 نه) ) 
ع   . م  ب.   10 حي بلير شارع   10 رقم 
مكناس  ملغرب   50000 مكناس 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
 10 لفي رقم   2022 و1ن13   17 بتاريخ 
 - . ع مكناس  10 ب. م  حي بلير شارع 

50000 مكناس  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 
2022 تحت رقم 193.

83I

MOORISH

 BRIDGE CONSULTING &
SERVICES

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

MOORISH
 1rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
 BRIDGE CONSULTING &

SERVICES شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 19 شارع 
ال 3   3ق1ت   طابق  وخامس شق3 
د - 20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.300309
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 و1ن13   10 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
جالل  عبدل  )ة)  تف1يت   س3د 
 100 حص3  جتماع33 من أصل   30
حص3  فائدة   س3د )ة) خا د جالل 

بتاريخ 10 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828386.
85I

cabinet aux services des affaires

 PUEBLO TOUAREG YOUR
DESERT HOME

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC
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 PUEBLO TOUAREG YOUR
DESERT HOME شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 
ت3غمارت طالس   ريصاني - 52350 

  ريصاني  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
2022/16071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 PUEBLO TOUAREG YOUR

.DESERT HOME
كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 
/مطعم/تنظ3م   وخ3ام  مل هزة 

  رحالت باو مال.
قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 52350  - ت3غمارت طالس   ريصاني 

  ريصاني  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : كر لي  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد كر لي عن1 نه) ) حي 
م1الي  حمد   ذهبي زنق3 22 رقم 01 

  ريصاني 52350   ريصاني  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محمد كر لي عن1 نه) ) حي 
م1الي  حمد   ذهبي زنق3 22 رقم 01 

  ريصاني 52350   ريصاني  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 06 و1ن13 
2022 تحت رقم 16071.

86I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

DAR KHALID DE COTURE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 DAR KHALID DE COTURE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزىئ3 
حد ئق   بديع ف3ال رقم 219 

 ألند س عين   شقف م1الي يعق1ب 
- 10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
72981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 DAR  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.KHALID DE COTURE
صناع3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ملالبس.
تجزىئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
حد ئق   بديع ف3ال رقم 219  ألند س 
عين   شقف م1الي يعق1ب - 10000 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د دربي خا د : 10.000 حص3 

بق3م3 10 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  خا د  دربي    س3د 
تجزىئ3 حد ئق   بديع ف3ال رقم 219 
 ألند س عين   شقف م1الي يعق1ب 

10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  خا د  دربي    س3د 
تجزىئ3 حد ئق   بديع ف3ال رقم 219 
 ألند س عين   شقف م1الي يعق1ب 

10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2666.
87I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

LIDZER
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
LIDZER شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 2 

شارع بنزرت زه1ر 2 - 10000 فاس 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
72985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
.LIDZER

إنشاء ت   : غرض   شرك3 بإوجاز 
معدن33 -  ستير د ل تصدور ل  تجارة.

 2 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
10000 فاس   -  2 شارع بنزرت زه1ر 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
مبلغ رأسمال   شرك3: 1.000.000 

درهم، مقسم كا تالي:
 30.000  : أم3م3  زرلق    س3دة 

حص3 بق3م3 10 درهم  لحص3 .
  س3د زرلق  دم : 30.000 حص3 

بق3م3 10 درهم  لحص3 .
 : عبد  الاله    س3د  دري�ضي 
درهم   10 بق3م3  حص3   20.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  أم3م3  زرلق    س3دة 
ف3ال 1 تجزئ3 فضل هللا طريق  وم1ز ر 

10000 فاس  ملغرب.
ف3ال    س3د زرلق  دم عن1 نه) ) 
طريق  وم1ز ر  هللا  فضل  تجزئ3   1

10000 فاس  ملغرب.
عبد  الاله    س3د  دري�ضي 
عن1 نه) ) رقم 2 شارع بنزرت زه1ر 2 

10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد  الاله    س3د  دري�ضي 
عن1 نه) ) رقم 2 شارع بنزرت زه1ر 2 

10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2677.
88I

م3نارة ف3نانس جرلب

اويكال ايمو
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

م3نارة ف3نانس جرلب
52 شارع م1الي رش3د شق3 رقم 
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7   طابق   ر بع جليز مر كش ، 
30000، مر كش  ملغرب

 ليكال  وم1 شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 52 شارع 
م1الي رش3د شق3 رقم 7   طابق 

  ر بع جليز - 30000 مر كش  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.87857

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 05 مارس 2020 تم تح1يل 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
 7 «52 شارع م1الي رش3د شق3 رقم 
  طابق   ر بع جليز - 30000 مر كش 
9   طابق  رقم  «ف3ال  إلى   ملغرب» 
 الر�ضي «ج1 هر  الطلس» دل ر فريح3 
 30000  -  11 كلم  طريق  لريك3 

مر كش  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117157.
89I

م3نارة ف3نانس جرلب

اويكال ايمو
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

م3نارة ف3نانس جرلب
52 شارع م1الي رش3د شق3 رقم 
7   طابق   ر بع جليز مر كش ، 

30000، مر كش  ملغرب
 ليكال  وم1 شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ف3ال رقم 
9   طابق  الر�ضي «ج1 هر  الطلس» 
دل ر فريح3 طريق  لريك3 كلم 11 - 

30000 مر كش  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.87857

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   20 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
)ة)  ولين برنيرتس  تف1يت   س3د 

أصل  من  حص3  جتماع33   1.000
1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) ج1ن 

مارك هنري بتاريخ 20 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117118.
90I

م3نارة ف3نانس جرلب

اويكال ايمو
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

م3نارة ف3نانس جرلب
52 شارع م1الي رش3د شق3 رقم 
7   طابق   ر بع جليز مر كش ، 

30000، مر كش  ملغرب
 ليكال  وم1 شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ف3ال رقم 
9   طابق  الر�ضي «ج1 هر  الطلس» 
دل ر فريح3 طريق  لريك3 كلم 11 - 

30000 مر كش  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.87857

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   20  ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) هنري 

ج1ن مارك كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117118.
91I

PRO-ACCOUNTING

AS COSMETIC
إعالن متعدد   قر ر ت

PRO-ACCOUNTING
80 شارع م1الي سل3مان عين   سبع 

، 20590،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
AS COSMETIC «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 19 زنق3 

أكاس3ا   طابق 1 رقم 1A حي بيرجي - 
20170   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.338907
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 فبر ور   18  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
مج3د  محمد  صادق   س3د  ماولي: 
3000 حص3   تي  بنيس على تف1يت 
عبد وحق  ح1زته  فائدة   س3د  في 

س1هاري
على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 
لبعد  ستقا 3  بعد   تف1يت  ماولي: 
  س3د محمد مج3د بنيس، أصبحت 
طرف   س3د  من  مسيرة    شرك3 
عبد وحق س1هاري لح ك ألجل غير 

محدد 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تسم33  تغ3ير  على  تمت  ملصادق3 

 FUR GLOBAL :شرك3  تصبح  
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
-2  تسم33:   ذي ونص  بند رقم 
 FUR على ماولي: تسم33   شرك3 هي: 

GLOBAL
-6  ملساهمات:   ذي  رقم  بند 
تم تحدود رأسمال  ونص على ماولي: 
مقسم  درهم   300.000 في    شرك3 
100 درهم  3.000 حص3 من فئ3  إلى 
لمدف1ع3  مكتتب3   لحص3   1 حدة 
  ق3م3 بكاملها لت1جد بكاملها بح1زة 
مقابل  س1هاري  عبد وحق    س3د 

مساهمته   نقدو3 
بند رقم -7 رأس  ملال:   ذي ونص 
على ماولي: تم تحدود رأسمال   شرك3 
 3.000 300.000 درهم مقسم إلى  في 
درهم  لحص3   100 فئ3  من  حص3 
لمدف1ع3   ق3م3  مكتتب3    1 حدة 
بكاملها لت1جد بكاملها بح1زة   س3د 

عبد وحق س1هاري
بند رقم -15 تع3ين  ملسير لتحدود 
مدة  نتد به لصالح3اته:   ذي ونص 
على ماولي: تم تع3ين   س3د عبد وحق 
غير  ملدة  كمسير  لشرك3  س1هاري 

كامل   صالح3ات  ل ه  محدلدة 
كل  إلد ر ت  أمام   تمث3ل   شرك3 
  عم1م33 أل  وخاص3 أل أي مؤسس3 
ما 33.لستك1ن   شرك3 ممثل3 بشكل 

قان1ني ب1 سط3 ت1ق3ع  ملسير
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 11 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 20201.
92I

GHIZLANE DOUBLANE

 AFRIQUE MATERIEL
 TECHNIQUE INDUSTRIE

A.M.T.I
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لفاة شريك

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة   عبدي شارع محمد 
  سادس ، 23000،  و دودة  ملغرب

 AFRIQUE MATERIEL
 TECHNIQUE INDUSTRIE

A.M.T.I شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
حل3ل رقم 20 ط3ط مل3ل - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
لفاة شريك

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.56879

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 03 أكت1بر 2021 تم  إلعالم 
عط1ف  ب1فاة   شريك  ملصطفى 
 
ً
تبعا على   1رث3  حصصه  ت1زيع  ل 
دجنبر   06 في   رسم  إلر ث3  ملؤرخ 

2020 با شكل  ألتي :
 1.191  ، رب3ع3 شك3بي    س3د)ة) 

حص3 .
  س3د)ة) واسين عط1ف ، 3.802 

حص3 .
  س3د)ة) عثمان عط1ف ، 3.802 

حص3 .
  س3د)ة) إ 3اس عط1ف ، 3.802 

حص3 .
  س3د)ة) أسماء عط1ف ، 2.301 

حص3 .
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
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 12 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
أكت1بر 2021 تحت رقم 796122.

91I

AMDE

KLS PRO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
KLS PRO شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 

  د ر  ب3ضاء مارينا بيزنس سنتر،برج 
كريستال 1،  طابق 1، 10 شارع 
 مل1حد، - 20000   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
176819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2017 ماي   03
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 KLS  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRO
:   تط1ير  بإوجاز  غرض   شرك3 

  عقاري.
 : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  د ر  ب3ضاء مارينا بيزنس سنتر،برج 
شارع   10  ،1 1،  طابق  كريستال 
20000   د ر  ب3ضاء   -  مل1حد، 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د و1سف زيامي : 100 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  زيامي  و1سف    س3د 

16بئر   ر مي   ملغرب   عربي أ1   رقم 

  قن3طرة 20000   قن3طرة  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  زيامي  و1سف    س3د 

16بئر   ر مي   ملغرب   عربي أ1   رقم 

  قن3طرة 20000   قن3طرة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با د ر   ب3ضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
93I

LES COLLINES DE MALABATA

 LES COLLINES DE
MALABATA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تف1يت حصص

LES COLLINES DE MALABATA
رقم 23   طابق  الر�ضي  ملكتب 

رقم 2 ثكن3   غ1ل جليز مر كش ، 
30000، مر كش  ملغرب

 LES COLLINES DE MALABATA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

23   طابق  ألر�ضي  ملكتب رقم 2 
ثكن3   غ1ل جليز مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.126115

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   11 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
 LAMALIF )ة)  تف1يت   س3د 
حص3   IMMOBILIER 1.000
حص3   1.000 أصل  من   جتماع33 
 LAMALIF )ة)   فائدة   س3د 

HOLDING بتاريخ 11 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117150.

95I

 ئتمان33 حك3م   رج1 ني ش.م.م ح ت   شريك 

  1ح3د

HART MULTISERVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ئتمان33 حك3م   رج1 ني ش.م.م 
ح ت   شريك   1ح3د

شارع محمد   زرقط1ني درب11 رقم 
16 حي   سالم ليسالن مكناس ، 

50080، مكناس  ملغرب
HART MULTISERVICES شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 
71  قام3  ملكتب   1طني  لسكك 

 وحدودو3 برج م1الي عمر مكناس - 
50000 مكناس  ملغرب 

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
56539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 HART  :  إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. MULTISERVICES
تح1يل   -  : غرض   شرك3 بإوجاز 

 ألم1 ل
-  ألشغال  ملختلف3 أل   بناء

رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
71  قام3  ملكتب   1طني  لسكك 
 -  وحدودو3 برج م1الي عمر مكناس 

50000 مكناس  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
 100  : بن   عربي    س3دة  كر م 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة  كر م بن   عربي عن1 نه) ) 
7  قام3  زنق3  ب1 حن3ف3   شق3   18

نزه3 م ج فاس 10000 فاس  ملغرب .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3دة  كر م بن   عربي عن1 نه) ) 
7  قام3  زنق3  ب1 حن3ف3   شق3   18

نزه3 م ج فاس 10000 فاس  ملغرب 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2192.

96I

HONEST COMPTA & CONSULTING

COEUR DE MALAK
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تغ3ير نشاط   شرك3

 HONEST COMPTA &

CONSULTING

 Rue JORDANIE Immeuble

 YAMNA II 6ème étage Appt.

 N°79 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

COEUR DE MALAK شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  الجتماعي 30 شارع 

م1�ضى  بن نصير محل رقم 6 - 

90000 طنج3  ملغرب.

تغ3ير نشاط   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.123865

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تم تغ3ير   2022 أبريل   21  ملؤرخ في 

مطعم  «سناك  من  نشاط   شرك3 
«صا 1ن  إلى   ل1جبات   سريع3» 

 وحالق3 «.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   10 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253679.

97I
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FIDUCIAIRE GOUMRI

TAFDIS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE GOUMRI
17 زنق3   1حدة ، 20110، 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
TAFDIS شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 
مرس   سلطان   طابق 1 رقم 1 - - 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

535071
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   16
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TAFDIS
عقاقير   : بإوجاز  غرض   شرك3 
ل  )détails).  الستر د  با تجزئ3 

  تصدور.
26 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 -  -  1 رقم   1 مرس   سلطان   طابق 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 80.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
عبد   رحمان  برغا�ضي    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   300  :

 لحص3.
 300  : و1سف  برغا�ضي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد  رحمان  برغا�ضي    س3د 
زنق3  13ناردلفان�ضي طابق  عن1 نه) ) 

2 شق3 6 -   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
  س3د برغا�ضي و1سف عن1 نه) ) 

 - بئر  نزر ن  ملعاريف  شارع   26
  د ر  ب3ضاء  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عبد  رحمان  برغا�ضي    س3د 
زنق3  13ناردلفان�ضي طابق  عن1 نه) ) 

2 شق3 6 -   د ر  ب3ضاء  ملغرب
  س3د برغا�ضي و1سف عن1 نه) ) 
 - بئر  نزر ن  ملعاريف  شارع   26

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 01 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 825862.
98I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

موفيبرا
إعالن متعدد   قر ر ت

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندلق   برود 110   رئيس33 
  رش3دو3 ، 52000،   رش3دو3 

 ملغرب
م1ف3بر  «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة ح ت   شريك   1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: رقم 217 
  طابق  اللل شارع   د خل3 حي 

 ملح3ط - 52000   رش3دو3  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: .
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 مارس   17  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي: تغ3ير  سم   شرك3  لى م1ف3بر  

MOVIBRA
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
من  زكرياء  طاهري   ستقا 3   س3د 
تع3ين  ل  كمسير  لشرك3  منصبه 
  س3د طاهري  بر ه3م مسير  جدود 

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 
  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
م1ف3بر    السم   تجاري  لشرك3 

MOVIBRA

على  ونص  13:   ذي  رقم  بند 
ماولي:   س3د طاهري  بر ه3م مسير  

جدود   لشرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با رش3دو3   البتد ئ33 

مارس 2022 تحت رقم 157.
99I

CHEIKHNA TRANS

SAHARA-NOSTALGIE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SAHARA-NOSTALGIE
زنق3 تف1د رت رقم 527 حي م1الي 
رش3د ، 71000،   د خل3  ملغرب

SAHARA-NOSTALGIE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

تف1د رت رقم 527 حي م1الي رش3د - 
71000   د خل3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAHARA-NOSTALGIE
غرض   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  شرك3 في  ملغرب لفي  وخارج ه1 : 
)رباع33  لكا 3  ألنشط3   رياض33 
، عربات   تي تجرها   دل ب ، در ج3 

 و مل ، در ج3 ناري3).
تأجير  ملركبات )ك1 د)

ل  در جات  تأجير   در جات 
  ناري3 )ك1 د ...) ، در جات ه1 ئ33 أل 

در جات ناري3.

)تأجير  إد رة  وخدمات  مقالل 
رباعي).

 ، ل  ترفيه33   ألنشط3   ترفيه33 
تأجير معد ت ألقات   فر غ  لمر فق 
 ، ل ملعارض   ، ل ملعارض   ،   ترفيه33 
أنشط3  ملتنزهات  لأنشط3   شاطئ. 
س3ما  ألنشط3  لال   ، ل ملتنزهات 
 ملائ33 لغيرها من  ألنشط3   رياض33 

، لتنظ3م  ألحد ث   رياض33.
وق1م  م3كان3كي   MD مصلح- 

بعمل3ات  الستير د ل  تصدور.
معد ت  أل  معد ت   ستئجار 

رياض33.
  فنادق ل إلقام3

تجارة  ألسماك باو مل3
 ستقبال أل إظهار  ألحد ث

 ستير د ل تصدور
جم3ع أن1 ع  ألنشط3   س3اح33

نقل   بضائع وحساب   غير ، نقل 
 ألفر د ن3اب3 عن   غير

بكاف3  ب3ع  ألدل ت   صح33 
أشكا ها بشكل عام

م1 د  جم3ع  لتجارة  لب3ع  شر ء 
  بناء ل ألغر ض  وخاص3 با ترك3بات 
ل  طالء  ل  سباك3    صح33 

ل إلكسس1 ر ت   صناع33
 ستير د / تصدور ، تجارة عام3
  نقل   عام  وخاص  ألشخاص

  نقل  ملحلي ل  دللي
لتصدور  ل ستير د  لب3ع  شر ء 
لتس1يق  ألسماك ل ملأك1الت   بحري3 
أل  من  ألسماك   طازج3  لغيرها 
 ملبردة أل  مل مدة أل  ململح3 أل  ملعلب3 

، با تجزئ3 أل باو مل3.
تشغ3ل لإنشاء لإد رة  ملعسكر ت 

ل  نزل ل مل1ت3الت ل  بناغل
تشغ3ل لإد رة مقهى لمطعم

 ، ل  عملي    تدريس   نظري 
ل  تدريب   سريع على رك1ب  ألم1 ج 

باملعد ت ل  رياضات  ملائ33  ألخرى
 ، ل  عملي    تدريس   نظري 
 ... في   عرب3  ل  تدريب   سريع 
لق1 رب   كاواك    در ج3   شر ع33 

  شر ع33
 ستير د لشر ء لب3ع لتأجير جم3ع 
ك1 د  رك1ب  ل  سكي  ج3ت  معد ت 

 ألم1 ج
جم3ع  لتأجير  لتس1يق   ستير د 

 ملعد ت   رياض33
لدعمهم   ستقبال   عمالء 
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لسفرهم  لزيار ت   ثقاف33  لنقلهم 
أمس3ات  تنظ3م  لكذ ك  ل  رياض33 
لمؤتمر ت  لندل ت  عمل  للجبات 

لرحالت  ستكشاف33
 ، ،   تشغ3ل  ،  إلوجار   إلد رة 
 ، ،   ترم3م  ،   تجدود    تخط3ط 
ب3ع   ب13ت   تقل3دو3   ،  الستح1 ح 
 ، ،   رياض  ،  ملساكن   س3اح33 
 ، ،   تخ33م  ،  مل1ت3الت    فنادق 

  كرفانات ، قري3   عطالت
تأجير  ملر كز  لدر س3    تنظ3م 
ل  ن1 دي   رياض33 ل ملقاهي لحانات 
لحمامات    1جبات  وخف3ف3 
لمحالت   تجارة  ل  سالنا    سباح3 
ل  شقق  لإد رة  مل مع    س3اح33 
ل  ف3الت  لسكن ل ملركبات   ترفيه33 

 ألغر ض   س3اح33.
تم1ين شركات   طير ن

تشمل  التصال  تنظ3م33  خدم3 
، لتخزين  بامل1ردون ل إلد رة  إلد ري3 
ل مللحقات  ل ملشرلبات   ألطعم3 
  الزم3 إلعد دها ، لتنظ3ف  مللحقات 
شركات  تم1ين  لتسل3م  لإنتاج   ،

  طير ن
ب3ع   بضائع في   س1ق  وحرة

ل  طائر ت  ل  سفن    تم1ين 
لكاف3  وخدمات   بحري3 ل و 1ي3

تقدوم  أنشط3  جم3ع  ممارس3 
  طعام

تنظ3م لتشغ3ل غرف  وحفالت
تأجير معد ت  وحفالت
تأجير معد ت   ص1ت

ل  رس1م  ملتحرك3    تنظ3م 
ل الحتفاالت  و م3ع  وحفالت 
لحفالت  الستقبال ل  ك1كت3الت مثل 
حفالت   زفاف ل الحتفاالت   عائل33 
ل الحتفاالت  ل ملؤتمر ت  ل ملؤتمر ت 
  1طن33 أل   دل 33 مع أل بدلن تقدوم 

  طعام
لت1زيع  ملنتجات  لب3ع  شر ء 
ل  فنادق    غذ ئ33  لمجتمعات 

ل ملطاعم ل ألفر د
تنظ3م   عرلض   س3اح33 

ل  ترفيه33
جم3ع   عد د ت  لتشغ3ل  إنشاء 

ل  1كاالت ل  فرلع ؛

جم3ع  ألعمال   تجاري3  إنشاء 

لتأجيرها  ل ستئجارها  لح3ازتها 

لتشغ3لها  لترك3بها  لتأجيرها  لإد رتها 

من  أكثر  أل  بنشاط  وتعلق  ف3ما   ،

 ألنشط3  ملحددة ؛

أل  ستخد م أل نقل جم3ع   قتناء 

  عمل3ات لبر ء ت  الختر ع  ملتعلق3 

بهذه  ألنشط3.

لتشغ3ل  لشر ء  ل ستئجار  إنشاء 

أي مجال

جم3ع  ألنشط3   عقاري3

  تجارة   عام3

تقدوم خدمات لأعمال متن1ع3

جم3ع أن1 ع  ألنشط3   س3اح33

 ستير د / تصدور جم3ع  ملنتجات 

  قان1ن33

جم3ع   عمل3ات   ، عام  لبشكل 

غير  أل  مباشر  بشكل   ملرتبط3 

نم1   شرك3  بنشاطها  تعزيز  مباشر 

لتط1رها.
زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تف1د رت رقم 527 حي م1الي رش3د - 

71000   د خل3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3دة م3ن3   1 لد �ضي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة م3ن3   1 لد �ضي عن1 نه) ) 

 1112 رقم  شارع   ر�ضى  ت3ل3ال  حي 

ت3ك1ين 80000  كادور  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3دة م3ن3   1 لد �ضي عن1 نه) ) 

 1112 رقم  شارع   ر�ضى  ت3ل3ال  حي 

ت3ك1ين 80000  كادور  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 21 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 1075/2022.

100I

DL CONSULTING

PROKREAB MAROC
إعالن متعدد   قر ر ت

DL CONSULTING
 RUE BOULMANE 7EME 12
 ETAGE APPART 26 ANFA،

20040، CASABLANCA MAROC
PROKREAB MAROC «شرك3 

 ملساهم3»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: فضاء 
  سعادة، كلم 1، محج محمد 

  سادس، مكتب 8،   س1ي�ضي - - 
  رباط  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: .

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 مارس   11  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
أن   1ضع33   صاف33  من    تأكد 
ربع  عن  تقل  أصبحت   لشرك3 
رأسمال   شرك3 من جر ء  وخسائر 
في   ق1 ئم   ترك3ب33  لسن3   ملتبث3 

 ملا 33 2022.
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
حلها  لعدم  قر ر  ستمر ر   شرك3 
ألجل  تس1ي3   1ضع33   صاف33  ل 
نهاو3   سن3  ملا 33  مل1  33  أقصاه 
طبقا  أفرزت  وخسائر   تلك   تي 
157 من   قان1ن  ملقتض3ات   فصل 

17ـ95  ملتعلق بشركات  ملساهم3. 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 0:   ذي ونص على ماولي: 

 م وتم تعدول أي بند
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 5127.
101I

boutouissa mustafa

BKP négoce
إعالن متعدد   قر ر ت

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867

 MEKNES ، 50000، meknes
maroc

BKP négoce «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: رقم 15 
عمارة 6 مركب م1الي  سماع3ل 

 ملدون3  و دودة مكناس - 50000 
مكناس  ملغرب .

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.53915
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   11  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
1:   ذي ونص  قر ر رقم قر ر رقم 
باع  ب1زردة  عبد   قادر  ماولي:  على 

500حص3  فاءدةوحسن ب1زردة
2:   ذي ونص  قر ر رقم قر ر رقم 
على ماولي: تغ3ير شكل   شرك3  تصبح 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

  شريك   1 حد
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
رقم6:   ذي  رقم  بند  رقم  بند 
ب1زردة:  وحسن  ماولي:  على  ونص 

100.000,00درهم
رقم7:   ذي  رقم  بند  رقم  بند 
ب1زردة:  وحسن  ماولي:  على  ونص 

1000 حص3
بند رقم بند رقم رقم2:   ذي ونص 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3  ماولي:  على 

 ملحدلدة ح ت   شريك   1 حد
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2199.
102I

EL MARSA CONSEIL

OASISLIFE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

EL MARSA CONSEIL
شارع  دريس  اللل رقم   د ر 191 ، 

70000،   ع13ن  ملغرب
OASISLIFE شرك3 ح ت مسؤل 33 
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محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ل ح3 
  نخ3ل مركز   دشيرة - 70000 

  ع13ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.OASISLIFE
إد رة   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 ألح3اء  وح13ي3 ل ملناطق   س3اح33, 
إد رة   1حد ت   فندق33 ، لسالسل 
 ملطاعم ، لتنظ3م  ملعارض ل ألس1 ق 
 ، لتنظ3م   رحالت  الستكشاف33   ،
ل  نقل   س3احي ، لتأجير   س3ار ت ، 
لتشغ3ل  ملعا م   س3اح33 ، لتنظ3م 
لمؤتمر ت   قم3  لإصالح  ملؤتمر ت 
,إد رة لتشغ3ل  ,إد رة تم1ين  ألعمال 
  1حد ت   س3اح33,تقدوم  وخدمات 
لتحضير   1جبات ل  كعك ل ألطباق 
لتنش3ط   ملختلف3  ملعدة  تنظ3م 
ل  ك1كت3الت  حفالت  الستقبال 

ل الحتفاالت ل ملآدب..
ل ح3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 70000  - مركز   دشيرة    نخ3ل 

  ع13ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د ل 3د زعزلع : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د ل 3د زعزلع : 1000 بق3م3 

100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  زعزلع  ل 3د    س3د 
 18 شق3   10 طابق  زنق3  مل3د ني 
 70000 حي   نخ3ل   د ر   ب3ضاء 

  ع13ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  زعزلع  ل 3د    س3د 
 18 شق3   10 طابق  زنق3  مل3د ني 
 70000 حي   نخ3ل   د ر   ب3ضاء 

  ع13ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1871/2022.
101I

FIDORO MULTI-SERVICES

TARDIS 2
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
TARDIS 2 شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

 وحسني، رقم : 528،   د خل3. - 
71000   د خل3  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.12615
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة)  بر ه3م  زرل ل 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.000
1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) رش3د 

 1طر بتاريخ 11 ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 07 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 979.
103I

T.B COMPETENCE PRIVE 

T.B COMPETENCE PRIVE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

T.B COMPETENCE PRIVE
 HAY LAARY CHEIKH AV

 HASSAN 1 5EME ETAGE APP 12
 RESIDENCE ASSAYAH، 62000،

Nador Maroc
T.B COMPETENCE PRIVE شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  عري 
  ش3خ شارع  وحسن  اللل رقم 135-
137   طابق  وخامس شق3 رقم 12 

- 62000   ناظ1ر  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.18911

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تع3ين   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 
تبعا  لح3د  كمسير  محمد  ب1دو1 ن 

 قب1ل  ستقا 3  ملسير.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
21 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1297.
105I

ALM JURIC

 TOUS TRAVAUX DE
MODERNISATION

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
حل شرك3

ALM JURIC
 BD ABDELLAH BEN YASSINE.5
 7° ETG N° 2BIS CASABLANCA،
20500، CASABLANCA MAROC

 TOUS TRAVAUX DE
MODERNISATION شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 
  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 56 شارع 
م1الي  سماع3ل   طابق   سفلي حي 
  سكك3ين بل1ك 20 - 20300   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.313.007
بمقت�ضى  و مع   عام 
 2022 ماي   18  إلستثنائي  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3  حل  تقرر 
 TOUS TRAVAUX DE  ملحدلدة 
مبلغ رأسما ها   MODERNISATION
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
 إلجتماعي 56 شارع م1الي  سماع3ل 
  طابق   سفلي حي   سكك3ين بل1ك 
20300   د ر   ب3ضاء  ملغرب   -  20

نت3ج3 ل : غ3اب   طلبات.
5.شارع  ل حدد مقر   تصف33 ب 
واسين   طابق   سابع  بن  عبد هللا 
20500   د ر   ب3ضاء   - 2 مكرر  رقم 

 ملغرب. 
ل عين:

ل  رض1 ن    س3د)ة)   دهمي 
عن1 نه) ) زنقه الرغ1ن 20000   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828898.
106I

sacha gestion

ساشا تسيير
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

sacha gestion
 lot dar lakbira cercle ait ourir
 ghmat el haouz Marrakech،

40000، Marrakech maroc
ساشا تس3ير شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 د ر 
 كبيرة د ئرة أوت ألرير غمات  وح1ز 

- 32050 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
98101
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2019 ماي   07
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
ساشا   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

تس3ير.
غرض   شرك3 بإوجاز :   عقار ت ل 

 ملعامالت   تجاري3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : تجزئ3 د ر 
 كبيرة د ئرة أوت ألرير غمات  وح1ز - 

32050 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ح3ك1ن  ح3اة    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ح3ك1ن  ح3اة    س3دة 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ح3ك1ن  ح3اة    س3دة 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
غشت   06 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2019 تحت رقم 107119.
107I

HABILITAS

Habilitas
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

HABILITAS
 Avenue Moulay Ismail,

 Résidence Moulay Ismail, 5ème
 étage N°19 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
Habilitas شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
م1الي  سماع3ل  قام3 م1الي 

 سماع3ل   طابق 5 رقم 19 طنج3 - 
90000 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
127011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   18
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.Habilitas
:   تنم33  بإوجاز  غرض   شرك3 

  ذ ت33
  تك1ين
  تدريب

  ت1 صل .
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
م1الي  م1الي  سماع3ل  قام3 
19 طنج3 -  5 رقم   سماع3ل   طابق 

90000 طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 130  : سلمى  و 1ني    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 110  :   س3دة شادو3 بن جل1ن 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د عبد   سالم  و 1ني : 110 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة سلمى  و 1ني عن1 نه) ) 
تجزئ3   نز ه3 شارع   قادري رقم 11 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.
  س3دة شادو3 بن جل1ن عن1 نه) ) 
تجزئ3   نز ه3 شارع   قادري رقم 11 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.
عبد   سالم  و 1ني    س3د 
شارع  تجزئ3   نز ه3  عن1 نه) ) 

 90000 طنج3   11 رقم    قادري 
طنج3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3دة سلمى  و 1ني عن1 نه) ) 
تجزئ3   نز ه3 شارع   قادري رقم 11 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   09 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 1991.
108I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ميراب برو
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
مير ب برل شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 1 تجزئ3 
طا ب33 رقم 1-1 عين هارلن فاس - 

10000 فاس  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.16955

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 و1ن13   09  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
مبلغ  برل  مير ب    شريك   1ح3د 
لعن1 ن  درهم   150.000 رأسما ها 
طا ب33  تجزئ3   1 مقرها  إلجتماعي 
 10000  - 1-1 عين هارلن فاس  رقم 
:   تشط3ب  ل  نت3ج3  فاس  ملغرب 

  نهائي.
1 تجزئ3  ل حدد مقر   تصف33 ب 
 - عين هارلن فاس   1-1 طا ب33 رقم 

10000 فاس  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) محمد عل1ي مازلزي ل 
6  قام3   عر ج شارع  رقم  عن1 نه) ) 

فاس  ملغرب   10000 ب1طا ب فاس 
كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : 1 تجزئ3 

طا ب33 رقم 1-1 عين هارلن فاس
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1100.
109I

VALUE POINT PARTNERS

SOLUTION AUTO MOTO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
SOLUTION AUTO MOTO شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 
 ملهر ش ،   طريق إلى مر كش 
، قطع3 1 ،  و دودة - 23000 

 و دودة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

19377
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   17
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOLUTION AUTO MOTO
:  ستير د  بإوجاز  غرض   شرك3 
لتصل3ح  لب3ع  لشر ء  لتجم3ع 
  در جات   ناري3 ل  1ق1د  و دود أل 

 ملستعمل ل ملركبات   كهربائ33.
لب3ع قطع غ3ار  •  ستير د لشر ء 

  س3ار ت ل  در جات   ناري3
لأعمال  أعمال   ه3كل  جم3ع   •
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  صفائح  ملعدن33 لدهان   س3ار ت 
في  ل ملساعدة  ل  در جات   ناري3 
 ألعطال ل  نقل ل وحر س3 ل  ص3ان3 

ل إلصالح ل  تح1يل ل مل1قع.
• شر ء لب3ع جم3ع  ملركبات  آل 33 
أل  إصالح   س3ار ت   ، على  إلطالق 
م3كان3كا   س3ار ت ، ب3ع قطع   غ3ار.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ملهر ش ،   طريق إلى مر كش ، قطع3 
23000  و دودة   - ،  و دودة   1

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ب1حدل  سمير    س3د 
مرجان3 ، شارع جبر ن خل3ل جبر ن ، 

ف3ال 1 ، 23000  و دودة  ملغرب.
ب1حدل  أشرف  محمد    س3د 
جبر ن  شارع   ، مرجان3  عن1 نه) ) 
 23000  ،  1 ف3ال   ، جبر ن  خل3ل 

 و دودة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ب1حدل  سمير    س3د 
مرجان3 ، شارع جبر ن خل3ل جبر ن ، 

ف3ال 1 ، 23000  و دودة  ملغرب
ب1حدل  أشرف  محمد    س3د 
جبر ن  شارع   ، مرجان3  عن1 نه) ) 
 23000  ،  1 ف3ال   ، جبر ن  خل3ل 

 و دودة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باو دودة بتاريخ 11 و1ن13 

2022 تحت رقم 27928.
110I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

MID CONSULTING
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 MARRAKECH INVEST ET
BUSINESS

شارع يعق1ب  ملنص1ر  قام3 در رك3 

ب1كار مكتب رقم 17   طابق 2 ج3ليز 
، 30070، مر كش  ملغرب

MID CONSULTING شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 عبد 
  كريم  وخطابي شارع حسن بن 
 B مبرك  قام3  وخطب33   عمار ة

  طابق 1 رقم 1 - 30000 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
122753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 وناور   28
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 MID  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CONSULTING
مكتب   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  درسات   تقن33 ل   هندس33.
زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
حسن  شارع  عبد   كريم  وخطابي 
 B بن مبرك  قام3  وخطب33   عمار ة 
مر كش   30000  -  1 رقم   1   طابق 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د  د عبد هللا خل3ل 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  د عبد هللا خل3ل عن1 نه) ) 
 80000 حي  سرك3ت  لرير  كادور 

 كادور  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  د عبد هللا خل3ل عن1 نه) ) 

 80000 حي  سرك3ت  لرير  كادور 
 كادور  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
فبر ور   13 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 112871.
111I

MJ MANAGEMENT

واسيس طرانس
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

MJ MANAGEMENT
 1RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ل سيس طر نس شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 29 زنق3 
عامر  بن   عاص   طابق   ثا ث رقم 

26 طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.116511

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2021 تم تع3ين  03 دجنبر   ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

  1هابي وحيى كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   08 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5536.
112I

GLOBEX CONSEIL كل1بكس ك1نس3اي

ماركميست
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 GLOBEX كل1بكس ك1نس3اي
CONSEIL

21 شارع  وحسن   ثاني ،   شق3 
س1 م.ج مكناس، 50000، 

MEKNES  ملغرب
ماركميست شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 75تجزئ3 

  ريحان   عمارة 75 شق3 1  بن رشد 
1 ب.م.ع 50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

56305
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

ماركميست.
:  إلعالن  بإوجاز  غرض   شرك3 

لتقدوم خدمات   تس1يق.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 75تجزئ3 
  ريحان   عمارة 75 شق3 1  بن رشد 

1 ب.م.ع 50000 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 15.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
ل ئل  محمد  ب1وذ 1ر    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   115  :

 لحص3.
  س3د ب1وذ 1ر عالل : 15 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
ل ئل  محمد  ب1وذ 1ر    س3د 
 9 عمارة   03 ب3تي  عن1 نه) )  قام3 
سال  و دودة   11100  139 شق3 

 ملغرب.
  س3د ب1وذ 1ر عالل عن1 نه) ) 
173   حي   عسكري  رقم   19 زنق3 

  بساتين 50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د ب1وذ 1ر عالل عن1 نه) ) 
173   حي   عسكري  رقم   19 زنق3 

  بساتين 50000 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
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و1ن13   11 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 
2022 تحت رقم 2192.

111I

FIDUSCAL

 MAGHREB CODING
SCHOOL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 121
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 MAGHREB CODING SCHOOL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 213 شارع 

 بن سينا - 20210   د ر   3ضاء 
 ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.117089
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 13 فبر ور 2022 تم تح1يل 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«213 شارع  بن سينا - 20210   د ر 
بكر  أب1  «شارع  إلى    3ضاء  ملغرب» 
م1ر ت1ري   طابق  تجزئ3    صدوق 
 30000  - كليز  مر كش   15 رقم   1

مر كش  ملغرب «.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 6855.
113I

MOUSSAOUI HAJJI

K2M AGRI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
K2M AGRI شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : دل ر 
 س3د ن  زد ر ليس3لسات لرز ز ت - 

35000 لرز ز ت  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.11181

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   22  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33   K2M AGRI
 90.000 رأسما ها  مبلغ   ملحدلدة 
درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 
 -  س3د ن  زد ر ليس3لسات لرز ز ت 
35000 لرز ز ت  ملغرب نت3ج3 الزم3 

في   قطاع.
ل عين:

  س3د)ة) فدلى  لدرل ل عن1 نه) ) 
تجزئ3 حف3ض3 مرجان   1 55   طبق 
مكناس  ملغرب   50000 مكناس   2

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
دل ر  لفي   2022 أبريل   22 بتاريخ 
 -  س3د ن  زد ر ليس3لسات لرز ز ت 

35000 لرز ز ت  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22  البتد ئ33 ب1رز ز ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 239.
115I

MOUSSAOUI HAJJI

 MARROCOS EXPEDICOES
TOURS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 MARROCOS EXPEDICOES
TOURS شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 
 برلج جماع3 عرب صباح زيز  رف1د 

- 52200 أرف1د  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
16051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 MARROCOS EXPEDICOES

. TOURS
تنظ3م   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  رحالت   س3اح33 
تنظ3م   عرلض ل  ملهرجانات.

قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 برلج جماع3 عرب صباح زيز  رف1د 

- 52200 أرف1د  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : حم3د  يعق1بي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  حم3د  يعق1بي    س3د 
قصر  برلج جماع3 عرب صباح زيز 

 رف1د 52200  رف1د  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  حم3د  يعق1بي    س3د 
قصر  برلج جماع3 عرب صباح زيز 

 رف1د 52200  رف1د  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 16 و1ن13 

2022 تحت رقم 781.
116I

UNIVERS A2A

 أو نيفيرس أ 2 أ
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

UNIVERS A2A
محل رقم 651  مال 2 بل1ك « س» 

حي يعق1ب  ملنص1ر ، 10030، 
Maroc رباط  

 أل ن3فيرس أ 2 أ شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملقالم3 لأب3دجان عمارة رقم 12 
  طابق 1 شق3 08  ملح3ط - 10030 

  رباط  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.153781

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تح1يل   2022 ماي   05  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
عمارة  لأب3دجان  «شارع  ملقالم3 
08  ملح3ط  شق3   1 12   طابق  رقم 
«محل  إلى  10030   رباط  ملغرب»   -
حي  س»   » بل1ك   2 651  مال  رقم 
10030   رباط   - يعق1ب  ملنص1ر 

 ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 5319.
117I

EZY MAT

ايزي مات
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

EZY MAT
 BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 36

 6 4، 20000، CASABLANCA
MAROC

 وزي مات شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 36 شارع 
محمد   زرقط1ني،   طابق   ثاني 
  شق3 6 - 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.509239

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
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تمت   2022 فبر ور   16 في   ملؤرخ 
 ملصادق3 على :

شمس   دون  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   200 زهر ن 
حص3  فائدة   س3د   500 أصل 
فبر ور   16 كمال سلطان3 بتاريخ  )ة) 

.2022
وامن3   دق  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   100
كمال  )ة)  500 حص3  فائدة   س3د 

سلطان3 بتاريخ 16 فبر ور 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

مارس 2022 تحت رقم 818611.
118I

SOFICOF

SIF METAL SARL.AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،
10000، Rabat MAROC

SIF METAL SARL.AU شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 6 زنق3 

ضاو3   ع1    طابق   ر بع شق3 رقم 
16  كد ل   رباط   رباط 10000 

  رباط  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
161215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 SIF  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.METAL SARL.AU
ب3ع م1 د   : غرض   شرك3 بإوجاز 
جم3ع  لتجارة  لب3ع    بناء-شر ء 

 ملنتجات  ملعدن33 بشكل عام
جم3ع عمل3ات تجارة  إلستر د أل 
با شرك3 لكذ  ك    تصدور  ملتعلق3 
أل  أل   تح1يل  ملنتجات    تصن3ع 

 مل1 د ح ت  ألساس  ملعدني
بكل  ملعط3ات  ق3ام  لعم1ما   -  
  تي تنمي   شرك3 من تقس3م  ملباني، 
لتبادل   تجهيز ت  ب3ع شر ء  تأجير، 
و م3ع  مباشرة  أل   غير   ملباشرة 

 ملباني. 
زنق3   6  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ضاو3   ع1    طابق   ر بع شق3 رقم 
 10000 16  كد ل   رباط   رباط 

  رباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
رأسمال   شرك3:  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د عصام محسيب عن1 نه) ) 
سدي عثمان حي   ن1ر 01 مجم1ع13 
 10000 78   ب3ضاء  رقم   21 زنق3 

  رباط  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د عصام محسيب عن1 نه) ) 
سدي عثمان حي   ن1ر 01 مجم1ع13 
 10000 78   ب3ضاء  رقم   21 زنق3 

  رباط  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125813.
119I

SOMAFID

FLEXTILE فليكستيل
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

SOMAFID
شارع محمد   زفز ف   شق3 رقم 

13   طابق  الر�ضي ، 20000،   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

فل3كست3ل FLEXTILE شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حى م1رين1 

169   طابق   سفلي زنق3  ب1 زيد 
  د دل�ضي   د ر   ب3ضاء 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.500315

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 11 مارس   ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
FLEXTILE مبلغ رأسما ها  فل3كست3ل 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
169   طابق  م1رين1  حى   إلجتماعي 
  سفلي زنق3  ب1 زيد   د دل�ضي   د ر 
20000   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب نت3ج3 ل :   ع ز  ملادي.
حى  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
م1رين1 169   طابق   سفلي زنق3  ب1 
زيد   د دل�ضي   د ر   ب3ضاء 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل  رصرص  مازن    س3د)ة) 
عين   سبع  إقام3   بدر  عن1 نه) ) 
20000   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
حى   : با تصف33    1ثائق  ملتعلق3 
م1رين1 169   طابق   سفلي زنق3  ب1 

زيد   د دل�ضي
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 09 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 821383.
120I

GHIZLANE DOUBLANE

BIOVIVANT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة   عبدي شارع محمد 

  سادس ، 23000،  و دودة  ملغرب
BIOVIVANT شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 سم33 
 قام3 شهرز د 1   طابق 1 رقم 11 - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BIOVIVANT
بإوجاز  غرض   شرك3 
 FABRICATION ET  :
 COMMERCIALISATION DES

.PRODUITS COSMETIQUE
زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
سم33  قام3 شهرز د 1   طابق 1 رقم 

11 - 20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : شكري  ج1 د    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  شكري  ج1 د    س3د 
 23000 دل ر   ص1 وح3 ز لي3 سايس 

 و دودة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  شكري  ج1 د    س3د 
 23000 دل ر   ص1 وح3 ز لي3 سايس 

 و دودة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
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و1ن13 2022 تحت رقم 828683.
121I

FIDUCIAIRE AKIF

PREPAVENIR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
PREPAVENIR شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع علي 
يعث3 بل1ك 18 طابق 2 رقم 19   حي 
 ملحمدي - 20000   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537117

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PREPAVENIR
درلس   : بإوجاز  غرض   شرك3 
شبه  أنشط3   -   دعم  ملدر�ضي 

مدرس33.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع علي 
19   حي  2 رقم  18 طابق  يعث3 بل1ك 
20000   د ر  ب3ضاء   -  ملحمدي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د عبدهللا منصاك 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د عبدهللا منصاك عن1 نه) ) 
 19 رقم   18 بل1ك  يعث3  علي  شارع 
20000   د ر  ب3ضاء    حي  ملحمدي 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د عبدهللا منصاك عن1 نه) ) 
 19 رقم   18 بل1ك  يعث3  علي  شارع 
20000   د ر  ب3ضاء    حي  ملحمدي 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 17 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828281.
122I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AGRI DISTRIZA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SABAH INFO YOUSSOUFIA
  رقم 1   عمارة 91   حي  وحسني 
منطق3  ألنشط3  القتصادو3 ، 

36100،   13سف33  ملغرب
AGRI DISTRIZA شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 
  عر ض جماع3   سب3عات - 36122 

  13سف33  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 AGRI  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 
.DISTRIZA

تاجر   : بإوجاز  غرض   شرك3 
دل جن لترب33 دل جن

  زر ع3 لب3ع  ملنتجات   زر ع33.
دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  عر ض جماع3   سب3عات - 36122 

  13سف33  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د أمين  1ه3بي : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د أمين  1ه3بي عن1 نه) ) حي 
رقم   02  وحسني تجزئ3  ير ك شطر 

87 36100   13سف33  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د أمين  1ه3بي عن1 نه) ) حي 
رقم   02  وحسني تجزئ3  ير ك شطر 

87 36100   13سف33  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  با 13سف33   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 157.
121I

sofoget

A.C PROMOTION SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 A.C PROMOTION SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 
م1الي عبد   عزيز  قام3 م1الي 

عبد   عزيز مكتب رقم 03 - 13000 
  قن3طرة  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري -.
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 16 مارس 2022 تم تح1يل 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
شارع م1الي عبد   عزيز  قام3   59»
 -  03 م1الي عبد   عزيز مكتب رقم 
13000   قن3طرة  ملغرب» إلى «تجزئ3 
أ 3انس د رنا مهدو3 تجزئ3 رقم 2100 

- 13000   قن3طرة  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 91810.
123I

boss management accounting

SARLO-TRAV
إعالن متعدد   قر ر ت

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
SARLO-TRAV «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: شارع 
  قاهرة زنق3 أ رقم 77 - 91000 

تط1 ن  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.19115

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   25 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
رأسمال   شرك3:   زيادة  في    زيادة 
درهم؛  أ ف  تسع1ن  قدره  بمبلغ 
إلى  درهم  آالف  عشرة  من   3صبح 
طريق  عن  لح ك  درهم،  أ ف  مائ3 
حص3  لتسع1ن  مائ3  ثالث  إنشاء 
إجتماع33  لشريك   قدوم   س3د 
ل ملساهم3   نقدو3  محمد  جب3ل1، 
عز  دون   لشريك  و دود   س3د 
حص3  لعشرة  مائ3  بخمس   جب3ل1 
إجتماع33 مكتتب3 با كامل لمد فلع3 
بما  لمخصص3  لشركاء  با كامل 
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یتناسب مع مساهماتهم.
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3: تح1يل 
من   شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
إلى   شرك3 ح ت  ح ت شريك لح3د 
 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت عدة شركاء.
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تع3ين  ملتصرفين   قان1ن3ين  لشرك3: 
  س3د محمد  جب3ل1 مغربي  و نس33 
 13/06/1993 في  بتط1 ن   ملزد د 
  قاطن بشارع   قاهرة زنق3 أ رقم 77 
تط1 ن ل وحامل  لبطاق3   1طن33 رقم 
L538161 متصرف قان1ني لشريك، 
عز  دون  جب3ل1  ملزد د  ل  س3د 
با د ر   ب3ضاء آنفا في 11/07/1970 
ل  قاطن بشارع   قاهرة زنق3 أ رقم 
77 تط1 ن ل وحامل  لبطاق3   1طن33 
قان1ني  متصرف   L258298 رقم 

لشريك جدود.
على  ونص  3:   ذي  رقم  قر ر 
تلزم   شرك3 بصف3  ماولي:   ت1ق3ع: 
و م3ع  ألعمال  با نسب3  صح3ح3 
ل  1ثائق  ملتعلق3 بها با ت1ق3ع   عادي 
ل ألحادي ألحد  ملتصرفين   قان1نين 
أل   س3د  محمد  جب3ل1    س3د 

عز  دون  جب3ل1.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

 ملساهم3   نقدو3.
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

  زيادة في رأسمال   شرك3
على  ونص  15:   ذي  رقم  بند 

ماولي: تع3ين ه3ئ3   تدبير
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   01 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1121.
125I

SOCIETE ORIENTALECOM SARL AU

ORIENTALECOM
إعالن متعدد   قر ر ت

 SOCIETE ORIENTALECOM
SARL AU

 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ HMIDA RUE B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA MAROC
ORIENTALECOM «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 102 شارع 

عالل  بن عبد هللا عمارة   علج 
  طابق   ثاني رقم 2 - 60000 لجدة 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.10251

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   18 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي: تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3 
عمارة  مرين  بني  زنق3   لى   عن1 ن: 

  علج   طابق  اللل رقم 11
على  ونص  02:   ذي  رقم  قر ر 
ت1س3ع نشاط   شرك3 لح ك  ماولي: 
ل  أشغال   بناء  باضاف3   نشاط: 

أشغال مختلف3 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  01:   ذي  رقم  بند 

ماولي: أنشط3   شرك3
على  ونص  05:   ذي  رقم  بند 

ماولي:  ملقر  الجتماعي  لشرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 910.
126I

CANOCAF SARL

AALIA STONE
إعالن متعدد   قر ر ت

CANOCAF SARL
شارع  و يش  مللكي زنق3  وخنساء 

رقم 7   طابق   ثاني رقم 01 
 NADOR ،62000 ،ناظ1ر  

MAROC
AALIA STONE «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: حي 

  سعادة 2 - 62102   دري1ش 
 ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 29.
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   20 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تفـ1يت  وحـصص  على   ملصادق3 
ماي   20 بتاريخ   الجتمـاعـ33  ملقررة 
سع3دة،  أسباع  بين   س3دة   2022
من جه3، ل  س3دة  وذ ري ك1ثر من 

جه3 أخرى
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

مالئم3   نظام  ألسا�ضي  لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
7:   ذي ونص على  ل   6 بند رقم 
حص3   372( سع3دة  أسباع  ماولي: 
ك1ثر)528   جتماع33)،  وذ ري 

حص3  جتماع33) 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با دري1ش بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 82.
127I

FIDUCIAIRE MOLIFID

PIONEROS TOURS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
ت1س3ع نشاط   شرك3 

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
PIONEROS TOURS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  الجتماعي زنق3  بي 

عباس  ملقري   طابق  اللل رقم 17 - 
92000   عر ئش  ملغرب.
ت1س3ع نشاط   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.5221

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تمت   2022 و1ن13   20 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضاف3  ألنشط3   تا 33 

  شرك3  وحالي :
لس3ط مف1ض في قطاع   نقل.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با عر ئش بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 699.
128I

AMAL BENJELLOUN

يوسف عاليا كاش
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

و1سف عا 3ا كاش شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 وحاج محمد بن1ن3ـ  كر ج رقم 2 - 

91000 تط1 ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

11777
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 إلقتضاء بمختصر تسم3تها : و1سف 

عا 3ا كاش.
تح1يل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألم1 ل - خدمات أد ء   ف1 تير.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  2 كر ج رقم  ـ   وحاج محمد بن1ن3 

91000 تط1 ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : خدوج3    س3دة  جع1ن 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
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500 حص3    س3دة  ألزرق ها 3 : 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة  جع1ن خدوج3 عن1 نه) ) 
شارع شك3ب أرسالن ـ عمارة 10 ـ ط 2 

ـ شق3 6 91000 تط1 ن  ملغرب.
عن1 نه) )  ها 3    س3دة  ألزرق 
ـ إقام3  وحمام3  شارع  وحسن   ثاني 
 91000  13 رقم  ـ  بل1ك ف  ـ   5 ط  ـ 

تط1 ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة  جع1ن خدوج3 عن1 نه) ) 
شارع شك3ب أرسالن ـ عمارة 10 ـ ط 2 

ـ شق3 6 91000 تط1 ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1316.
129I

BOUCHTA COMPTA

CHAIR EURO TRANS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

CHAIR EURO TRANS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 127 شارع 
حف3ظ بن عبد   بار  قام3  الند س 
 B7 - نزر ن   طابق 2  ملحل رقم 

90000 طنج3  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.117581

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2022 و1ن13   11 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
«500.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   600.000» إلى  درهم» 
أل  نقدو3  حصص  تقدوم   : طريق 

ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6166.
110I

CABINET SARANOR

BASSMA GAZ
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

CABINET SARANOR
 AV- ALI CHAARA RUE 3 N° 5
 AIN MELLOUL TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC
BASSMA GAZ شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي طريق 
طنج3 شارع ل د مارت3ل رقم 62 - 

91000 تـط1 ن  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.23691

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   08  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ   BASSMA GAZ
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
ل د  شارع  طنج3  طريق   إلجتماعي 
تـط1 ن   91000  -  62 رقم  مارت3ل 
أي  فعل  عدم   : ل  نت3ج3   ملغرب 
عمل3ات تجاري3 مند   تأسيس سن3 

2019.   صع1ب3 في  النطالق3. .
طريق  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
 -  62 رقم  مارت3ل  ل د  شارع  طنج3 

91000 تـط1 ن  ملغرب. 
ل عين:

ل  محمد  ستيت1    س3د)ة) 
حم1   زياني  م1حا  شارع  عن1 نه) ) 
تـط1 ن  ملغرب   91000  75 رقم 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 
2022 تحت رقم 1332.

111I

Maitre Idriss el khatib

the big garden
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
the big garden شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مرج 

خال عين مل1ل لالو3 سنتر بل1ك 3 
رقم 7 - 91000 تط1 ن  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.21661
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 و1ن13   21 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد   1 حد  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   200  شيبان 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   200 أصل 
عدنان  ملر بط بتاريخ 25 ن1نبر 2021.
عبد   لط3ف  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   300 بيس3ن3ا 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   300 أصل 
عدنان  ملر بط بتاريخ 25 ن1نبر 2021.
تف1يت   س3د )ة) محمد  شم3م1 
أصل  من  حص3  جتماع33   200
200 حص3  فائدة   س3د )ة) عدنان 

 ملر بط بتاريخ 21 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1851.
112I

Maitre Idriss el khatib

the big garden
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

the big garden شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

ل عن1 ن مقرها  الجتماعي مرج خالل 
عين مل1ل لالو3 سنتر بل1ك 3 رقم 7 - 

91000 تط1 ن .
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.21661

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2022 تم تح1يل  21 و1ن13   ملؤرخ في 
  شكل   قان1ني  لشرك3 من «شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة» إلى «شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1851.
111I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

 MINAHADO IMPORT
EXPORT

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محمد  وخامس  قام3 
  رحماني A1   طابق  اللل ل دي زم 
ل دي زم  ملغرب، 25150، ل دي زم 

 ملغرب
 MINAHADO IMPORT EXPORT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 A1 محمد  وخامس  قام3   رحماني
  طابق  اللل ل دي زم 25150 ل دي 

زم  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 
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باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
. MINAHADO IMPORT EXPORT
غرض   شرك3 بإوجاز : أعمال بناء 

متن1ع3
لب3ع  لشر ء  لتصدور   ستير د 
لتس1يق جم3ع  ملعد ت ل ملستلزمات 

ل مل1 د ل ملنتجات   غذ ئ33   عام3
-   تجارة..

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 A1 محمد  وخامس  قام3   رحماني 
25150 ل دي    طابق  اللل ل دي زم 

زم  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : غدور  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  غدور  محمد    س3د 
 82000 حي   س1ق  ملركزي   1ط33 

طانطان  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  غدور  محمد    س3د 
 82000 حي   س1ق  ملركزي   1ط33 

طانطان  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
21 و1ن13   البتد ئ33 ب1 دي زم بتاريخ 

2022 تحت رقم 65.
113I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

KAMANE TRANS
إعالن متعدد   قر ر ت

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

KAMANE TRANS «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 2 عمل33 

بسم3 2 عمارة 2 شق3 رقم 1 
مجم1ع3 سكن33 1   طابق   سفلي 
عين   سبع - 20250   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.252611

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   25 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تح1يل  ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
2 شق3  2 عمارة  2 عمل33 بسم3  من 
1   طابق  سكن33  مجم1ع3   1 رقم 
إلى    سفلي عين   سبع   د ر  ب3ضاء 
3   طابق  تجزئ3   فردلس عمارة   3
عين   سبع   11 رقم  شق3    ثا ث 

  د ر  ب3ضاء
على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي: تح3ين لتبني   قان1ن  ألسا�ضي 
 و دود  لشرك3  3تالئم مع   تغ3ير ت 

  سابق3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  1:   ذي  رقم  بند 
من  تغ3ير   فصل   ثا ث  ماولي: 
  قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3  3تالئم مع 

  تغ3ير ت   سابق3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
رقم  تحت   2022 و1ن13   23

.(829012(21788
115I

FIDUCIAIRE AL QODS

MOTRAFAR COMPANY
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 161

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

MOTRAFAR COMPANY شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 وحسن   ثاني رقم 55 حي  ألد رس3 - 

21000 بني مالل  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.9821

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2022 ماي   06  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
حي   55 رقم  «شارع  وحسن   ثاني 
 ألد رس3 - 21000 بني مالل  ملغرب» 
إلى « ملحل رقم 10 تجزئ3   رمان3 1 - 

21000 بني مالل 21000».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 ببني مالل بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 595.
116I

KAOUN

WAHI TRVX
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

WAHI TRVX شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 196 
عين سل3م   نخ3ل مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126711
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 WAHI  :  إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.TRVX
:   طرق  بإوجاز  غرض   شرك3 

ل  شبكات  ملختلف3

  صرف   صحي
إمد د ت م3اه   شرب

أعمال متن1ع3 ل  بناء.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 196 
عين سل3م   نخ3ل مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 300  : ب1ع1ين3  حسن    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
300 حص3   :   س3د أو1ب خربان 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 200  : ب1ع1ين3  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د حسن ب1ع1ين3 عن1 نه) ) 
أسكج1ر   2001 رقم  هللا  معطى 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب.
عن1 نه) )  خربان  أو1ب    س3د 
 158 رقم   8 بل1ك  تجزئ3   رشاد 

صفرل 11000 صفرل  ملغرب.
  س3د محمد ب1ع1ين3 عن1 نه) ) 
 167 رقم   02 أسكج1ر تجزئ3  در ر 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د حسن ب1ع1ين3 عن1 نه) ) 
أسكج1ر   2001 رقم  هللا  معطى 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 بمر كش بتاريخ - تحت رقم .
117I

ANDERSEN CONSULTING

MOBY MOBY SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
MOBY MOBY SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
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لعن1 ن مقرها  إلجتماعي منطق3 
 وحرة - TFZ-   بقع3 رقم -11 

  قطع3 رقم 5   طابق   سفلي - 
90000 طنج3  ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.27191
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تع3ين  تم   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 
خل3ل  حندلش  بر ه3م  حمد ن 

كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255095.
118I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

AMR INOX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC
AMR INOX شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 63 شارع 

ال 3 واق1ت   طابق 5 - 20000   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.6791
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 22 شتنبر 2021 تم تح1يل 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
 -  5 واق1ت   طابق  ال 3  شارع   63»
إلى  20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب» 
 -  113 رقم  تجزئ3  «  حي   صناعي 

26000 سطات  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ن1نبر   17 بتاريخ  بسطات   البتد ئ33 

2021 تحت رقم 1186/2021.
119I

FIDUCIAIRE AL QODS

SOLAR TEAM
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 161

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

SOLAR TEAM شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   سفلي 
إقام3 نافع رقم 213 ز لي3 شارع 
محمد  وخامس ل زنق3 أص3ل3 - 

21000 بني مالل  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.9881

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2022 ماي   06  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
ز لي3   213 «  سفلي إقام3 نافع رقم 
شارع محمد  وخامس ل زنق3 أص3ل3 - 
21000 بني مالل  ملغرب» إلى « ملحل 
رقم 11 تجزئ3   رمان3 1 - 21000 بني 

مالل 21000».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 ببني مالل بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 596.
130I

EURODEFI

OREXIANS SERVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
OREXIANS SERVICES شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

س1م33  قام3 شهرز د 1   طابق 
5 رقم22 - 20160   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
173215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2017 مارس   23
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.OREXIANS SERVICES
لك3ل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  تصدور.
زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
1   طابق  شهرز د  س1م33  قام3 
20160   د ر   ب3ضاء   - رقم22   5

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 20.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 OLIVIER CHRISTIAN   س3د 
THOORES عن1 نه) ) فرنسا 75017 

باريس فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 OLIVIER CHRISTIAN   س3د 
THOORES عن1 نه) ) فرنسا 75017 

باريس فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2017 تحت رقم 00611657.
131I

Gescompte

STE: Val des roses
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: Val des roses شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  وخز م3 
101 - 20050   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE:  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.Val des roses
غرض   شرك3 بإوجاز : حمام تركي 

سبا.
:  وخز م3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
101 - 20050   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

رأسمال   شرك3:  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:

 : كريم3  ملذك1ري    س3دة 
 100 بق3م3  حص3   100.000,00

درهم  لحص3 .
 1.000  :   س3دة كريم3  ملذك1ري 

بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
كريم3  ملذك1ري    س3دة 
عمار  كا 3ف1رن3ا  ن1ر  عن1 نه) ) 
عين   شق   2 3   طابق  8   شق3 

20050   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
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لم1 طن مسيري   شرك3:
كريم3  ملذك1ري    س3دة 
عمار  كا 3ف1رن3ا  ن1ر  عن1 نه) ) 
عين   شق   2 3   طابق  8   شق3 

20050   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با د ر   ب3ضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
132I

dricom

FREEDOM BEAUTY
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

dricom
 BLOC F1N°147 cite DAKHLA
 AGADIR ، 80060، AGADIR

MAROC
FREEDOM BEAUTY شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملكتب 

رقم 19   طابق   ثا ث عمارة   سالم 
ز لي3 شارع عبد هللا كن1ن لشارع 

 وحاج مسع1د   1فقالي حي   سالم 
 كادور - 80000  كادور  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
51877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.FREEDOM BEAUTY
: ب3ع  مل1 د  غرض   شرك3 بإوجاز 

  غد ئ33 لم1 د   تجم3ل.
:  ملكتب  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
رقم 19   طابق   ثا ث عمارة   سالم 
لشارع  كن1ن  هللا  عبد  شارع  ز لي3 
 وحاج مسع1د   1فقالي حي   سالم 

 كادور - 80000  كادور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   50  : ما كي  نجاة    س3دة 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 50  : ف1زي3   ك1ثري    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة مريم سم1س : 50 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   50  :   س3دة نع3م3 مماد 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د ف1زي   ب3كي : 800 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ما كي  نجاة    س3دة 
شارع  وخ1 رزمي رقم 112 حي  ملسيرة 

80000  كادور  ملغرب.
  س3دة ف1زي3   ك1ثري عن1 نه) ) 
328  وت  رقم   1 بل1ك  حي  وحرش 

مل1ل 86150  وت مل1ل  ملغرب.
عن1 نه) )  سم1س  مريم    س3دة 
 80000 بنسركال   221 رقم   3 بل1ك 

 كادور  ملغرب.
عن1 نه) )  مماد  نع3م3    س3دة 
بل1ك 2 رقم 78 حي  حشاش 80000 

 كادور  ملغرب.
عن1 نه) )  ف1زي   ب3كي    س3د 
بل1ك س رقم 121 حي  مزيل بنسركال 

80000  كادور  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ف1زي   ب3كي    س3د 
بل1ك س رقم 121 حي  مزيل بنسركال 

80000  كادور  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110333.
131I

bemultico 1ب3م1 ت3ك

REMITTANCE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

bemultico 1ب3م1 ت3ك
رقم 106 شق3 رقم 01   زيت1ن 

 ملعرك3 -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

REMITTANCE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 106 
  شق3 02 زنق3  ملعارك3 مكناس - 

50000   ر ش3دو3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

56561
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33 :
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.REMITTANCE
:  الستير د  غرض   شرك3 بإوجاز 

ل   تصدور
 الشغال  ملختلف3  ل   بناء.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 106 
 - مكناس  زنق3  ملعارك3   02   شق3 

50000   ر ش3دو3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
500 حص3   :   س3د خا د  جغ1غ 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 STIMPSON   س3دة 
بق3م3  حص3   PHOORIDA : 500

100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  خا د  جغ1غ    س3د 
زنق3 21 رقم 861 حي  ملحط3 مريرت 

53350 مريرت  ملغرب.
 STIMPSON   س3د 
 0 تاوالند  عن1 نه) )   PHOORIDA

تاوالند تاوالند.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  خا د  جغ1غ    س3د 

زنق3 21 رقم 861 حي  ملحط3 مريرت 
53350 مريرت  ملغرب

 STIMPSON   س3دة 
 0 تاوالند  عن1 نه) )   PHOORIDA

تاوالند تاوالند
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2308.
133I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

FADLAS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنق3   عرب33   سع1دو3 – رقم 

  عمارة -20   طابق  أللل رقم 5 ، 
10000، فاس مغرب

FADLAS شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 371 
تجزئ3 تغات 2 تغات فاس - 10000 

فاس  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.60281

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   17  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
 100.000 رأسما ها  مبلغ   FADLAS
 371 درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
 10000  - 2 تغات فاس  تجزئ3 تغات 
-  الزم3   : ل  نت3ج3  فاس  ملغرب 

  صح33
- تده1ر  وحا 3   صح33  لمسير 

- صع1ب3 في   تس3ير  ملالي.
 371 ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
 10000  - 2 تغات فاس  تجزئ3 تغات 

فاس  ملغرب. 
ل عين:

ل  غريب3   شك1ري    س3د)ة) 
تغات   2 تجزئ3 تغات   371 عن1 نه) ) 
فاس  ملغرب كمصفي   10000 فاس 

)ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
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ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
 371  : با تصف33    1ثائق  ملتعلق3 

تجزئ3 تغات 2 تغات فاس
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2727.
135I

universal gestion

SOFA SHOP
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

universal gestion
 قام3  بن عط33   طابق   ثاني رقم 
7 جليز مر كش ، 30000، مر كش 

 ملغرب
SOFA SHOP شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
 ملنار رقم 112 محل رقم 2 طريق 
أسفي - 30000 مر كش  ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

115227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2021 أبريل   21
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 SOFA  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

. SHOP
ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألحذو3 .
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
طريق   2 رقم  محل   112 رقم   ملنار 

أسفي - 30000 مر كش  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   50  : خل3ل  بر دة    س3د 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   50  :   س3د   كبير   طايع 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  خل3ل  بر دة    س3د 

 30000 تارك3   21 تجزئ3 ص1ف3ا رقم 

مر كش  ملغرب .

عن1 نه) )    س3د   كبير   طايع 

مسيرة 1 ب رقم 601 30000 مر كش 

 ملغرب .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  خل3ل  بر دة    س3د 

 30000 تارك3   21 تجزئ3 ص1ف3ا رقم 

مر كش  ملغرب 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

ماي   25 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2021 تحت رقم 123132.

136I

universal gestion

OFFICE WAY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تغ3ير تسم33   شرك3

universal gestion

 قام3  بن عط33   طابق   ثاني رقم 

7 جليز مر كش ، 30000، مر كش 

 ملغرب

OFFICE WAY شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  الجتماعي 112 

  طابق   ثاني شق3 7 تجزئ3  ملنار 

 إلزدهار - 30000 مر كش  ملغرب.

تغ3ير تسم33   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

95551

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تم تغ3ير   2021 أبريل   02  ملؤرخ في 

 «OFFICE WAY» تسم33   شرك3 من

. » LIMA DESIGN» إلى

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1 13ز   28   تجاري3 بمر كش بتاريخ 

2021 تحت رقم 126175.

137I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE BOUCHERIE
 CHARCUTERIE LION D›OR

SAR AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

FUTURASCO FIDUCIAIRE
131 شارع محمد  وخامس رقم 5 
  طابق   ثا ث بني مالل ، 21000، 

بني مالل  ملغرب
 STE BOUCHERIE CHARCUTERIE
LION D›OR SAR AU شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 59 حي 
  شرف بالد  وت   قر�ضي - 21000 

بني مالل  ملغرب .
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.5771

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تح1يل   2022 ماي   09  ملؤرخ في 
 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
بالد  وت  حي   شرف   59 «رقم  من 
21000 بني مالل  ملغرب «    قر�ضي - 
إلى «  طابق  ألر�ضي ، د ر عت3ق ، حي 
  شرف - 21000 بني مالل  ملغرب «.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 ببني مالل بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 921.
138I

AMAL BENJELLOUN

بن نقرو طرنسفير
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

بن نقرل طرنسفير شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

  ك1ت دوف1 رـ  رقم 63ـ  تجزئ3 أم 
كلث1م - 91150 مرت3ل  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
11617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   25
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 إلقتضاء بمختصر تسم3تها : بن نقرل 

طرنسفير.
تح1يل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألم1 ل - خدمات أد ء   ف1 تير.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
أم  تجزئ3  ـ   63 رقم  ـ    ك1ت دوف1 ر 

كلث1م - 91150 مرت3ل  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د بن نقرل سف3ان 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د بن نقرل سف3ان عن1 نه) ) 
 37 رقم  ـ   2 زنق3  ـ  شارع  و 1الن 

91000 تط1 ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د بن نقرل سف3ان عن1 نه) ) 
 37 رقم  ـ   2 زنق3  ـ  شارع  و 1الن 

91000 تط1 ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   27 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1571.
139I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

CALL AGENT TANGER
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3
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 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
CALL AGENT TANGER شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 29 شارع 
عمر  بن   عاص   طابق 1 رقم 26 - 

90000 طنج3  ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128371
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 CALL  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

. AGENT TANGER
مركز   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 التصاالت .
29 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 -  26 1 رقم  عمر  بن   عاص   طابق 

90000 طنج3  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د جان ت1رفس : 200 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د جاستن ن3لي م1 3من : 800 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
م1 3من  ن3لي  جاستن    س3د 
8810  يشترف3لد  بل 3كا  عن1 نه) ) 

بل 3كا .
عن1 نه) )  ت1رفس  جان    س3د 
 160 رقم   2 طابق   قام3  1تين1ر 

90000 طنج3  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  ت1رفس  جان    س3د 
 160 رقم   2 طابق  ريسد  1تين1ر 

90000 طنج3  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255099.
150I

ANNONCE B.O DCHEIRA

STE SECRET POOL –CAFE-
CLUB-BILLARD-SNOOKER

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
حل شرك3

ANNONCE B.O DCHEIRA
رقم 26 عمارة 80 مشرلع   دشيرة 
 و دودة  نزكان ، 86160،  نزكان 

 ملغرب
STE SECRET POOL –CAFE-

 CLUB-BILLARD-SNOOKER
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 

زنق3 9 شارع  ملسيرة كلم3م - 81000 
كلم3م  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1599
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
STE SECRET POOL –CAFE-
مبلغ   CLUB-BILLARD-SNOOKER
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
 9 زنق3   11 رقم  مقرها  إلجتماعي 
81000 كلم3م  شارع  ملسيرة كلم3م - 
ل  :   صع1بات  ل  نت3ج3   ملغرب 
  عر ق3ل   تي ل جهتها منذ   تأسيس.

 11 ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 
زنق3 9 شارع  ملسيرة كلم3م - 81000 

كلم3م  ملغرب. 
ل عين:

ل  مفتاح  واسين    س3د)ة) 
حي   211 زنق3   62 رقم  عن1 نه) ) 
 ملرس   دشيرة  نزكان 86160  نزكان 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   10 بتاريخ  بكلم3م   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 211/2022.
151I

WAY CONSEIL

KAO TOURS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
KAO TOURS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 
  رحم3 16 شارع عبد   كريم 

 وخطابي   طابق 2 شق3 رقم 8 - 
30160 مر كش  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.25661
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   16 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد   عظ3م  )ة)  تف1يت   س3د 
نجم   دون 500 حص3  جتماع33 من 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   500 أصل 
عل3ا حنصالي بتاريخ 16 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117202.
152I

WAY CONSEIL

KAO TOURS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
KAO TOURS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
ل عن1 ن مقرها  الجتماعي  قام3 

  رحم3 16 شارع عبد   كريم 
 وخطابي   طابق 2 شق3 رقم 8 - 

30160 مر كش .
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.25661

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  16 و1ن13   ملؤرخ في 
  شكل   قان1ني  لشرك3 من «شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة» إلى «شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117202.
151I

bemultico 1ب3م1 ت3ك

 ELEC ايليك مالك ناصري 
MALAK NACIRI

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

bemultico 1ب3م1 ت3ك
رقم 106 شق3 رقم 01   زيت1ن 

 ملعرك3 -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 ELEC MALAK ول3ك مالك ناصري 
NACIRI شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 
06 في   طابق   سفلي  قم3 سه3ل 
لسالن مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
56565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
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عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
:  ول3ك  بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 
 ELEC MALAK ناصري  مالك 

.NACIRI
غرض   شرك3 بإوجاز :   ترك3بات 

  كهربائ33
 الشغال  ملختلف3  ل   بناء

نقل   بضائع وحساب   غير.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : محل رقم 
سه3ل  في   طابق   سفلي  قم3   06
مكناس   50000  - مكناس  لسالن 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ناصري  خا د    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ناصري  خا د    س3د 
 9 ب   شق3  عمارة   قام3   نرجس 

ليسالن 50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ناصري  خا د    س3د 
 9 ب   شق3  عمارة   قام3   نرجس 

ليسالن 50000 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2309.
153I

bemultico 1ب3م1 ت3ك

ZALAGH TAFILAL زالغ 
تافياللت

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
ت1س3ع نشاط   شرك3 

bemultico 1ب3م1 ت3ك
رقم 106 شق3 رقم 01   زيت1ن 

 ملعرك3 -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

ZALAGH TAFILAL زالغ تاف3ال ت 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  الجتماعي رقم 993 
  طابق   سفلي رياض  السماع3ل33 

1   شطر ل مكناس - 50000 مكناس 
 ملغرب.

ت1س3ع نشاط   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.31265
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   10 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضاف3  ألنشط3   تا 33 

  شرك3  وحالي :
نقل  الشخاص وحساب   غير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2310.
155I

STE CISS SARL

METABIT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE CISS SARL
مكتب 7 زنق3 رقم 199   طابق 
  تاني تجزئ3 جن3   زيت1ن 1 بن 

س1دة فاس مكاتب  بر ه3م مبع1ت، 
10000، فاس  ملغرب

METABIT شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مكتب 8 
زنق3 199   طابق   ثاني تجزئ3 جن3 
  زيت1ن 1 بنس1دة فاس - 10000 

فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
72607

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 مارس 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.METABIT

:   سمعي  بإوجاز  غرض   شرك3 
  بصري

تط1ير  ملعل1م3ات.
 8 : مكتب  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
199   طابق   ثاني تجزئ3 جن3  زنق3 
 10000  - فاس  بنس1دة   1   زيت1ن 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د و1نس ت3هي : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د و1نس ت3هي عن1 نه) ) رقم 
فاس  تغات  حي  وحاج  دريس   118

10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د و1نس ت3هي عن1 نه) ) رقم 
فاس  تغات  حي  وحاج  دريس   118

10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 بفاس بتاريخ 18 ماي 2022 

تحت رقم 2208.
156I

distra conseils

RUISSI CAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

distra conseils
رقم 2 بل1ك 21   طابق   ثاني   حي 
 وحسني ، 30000، مر كش  ملغرب

RUISSI CAR شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
محمد  وخامس رقم 116  منتان1ت 
شيشالة مر كش - 30000 مر كش 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.285

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   10 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
)ة)   رلي�ضي عبد  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   500  و ل3ل 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   500 أصل 
و1ن13   10 بتاريخ    فاطمي   صرلخ 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بامنتان1ت بتاريخ 23 و1ن13 

2022 تحت رقم 167/2022.
157I

STE CECONA SARL

AZZOUZ TRANS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
AZZOUZ TRANS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

 عز نن دل ر  عز نن 62000   ناظ1ر 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
23101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AZZOUZ TRANS
مقالل   1  : غرض   شرك3 بإوجاز 
وحساب   غير    نقل   بضائع 
ل المتع3  ل  دللي  عبر  تر ب   1طني 

  غير  ملصح1ب3
2   تصدور ل الستير د.
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دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
62000   ناظ1ر   عز نن دل ر  عز نن 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : عزلز  سف3ان    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 1000  : عزلز  سف3ان    س3د 

بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عزلز  سف3ان    س3د 
دل ر  عز نن 62000   ناظ1ر  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  عزلز  سف3ان    س3د 
دل ر  عز نن 62000   ناظ1ر  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
21 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1101.
158I

م3نارة ف3نانس جرلب

نص نص
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

م3نارة ف3نانس جرلب
52 شارع م1الي رش3د شق3 رقم 
7   طابق   ر بع جليز مر كش ، 

30000، مر كش  ملغرب
نص نص شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 52 شارع 
م1الي رش3د شق3 رقم 7   طابق 

  ر بع جليز - 30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126817
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
نص   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

نص.
غرض   شرك3 بإوجاز :  الستتمار 

  فالحي.
52 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
7   طابق  رقم  شق3  رش3د  م1الي 
  ر بع جليز - 30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
مبلغ رأسمال   شرك3: 1.302.000 

درهم، مقسم كا تالي:
 : عبد   هادي   نس3مي    س3د 
درهم   1.000 بق3م3  حص3   2.000

 لحص3 .
 :   س3دة  ط3ف3   زل ني 

1300000 بق3م3 1.000 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة  ط3ف3   زل ني عن1 نه) ) 
تحنالت  تمصل1حت  دل ر   دريعات 

 وح1ز 30000 مر كش  ملغرب.
عبد   هادي   نس3مي    س3د 
دل ر  درب  الشاش3   71 عن1 نه) ) 

كر لة 30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة  ط3ف3   زل ني عن1 نه) ) 
تحنالت  تمصل1حت  دل ر   دريعات 

 وح1ز 30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117207.
159I

GSI METAL MAROC

جي إيس إي ميطال ماروك
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

GSI METAL MAROC
 N° 21 RESIDENCE CHAOUIA

 AVENUE YOUSSEF IBN
 TACHAFFINE RUE RACHID
 REDA ، 90000، TANGER

MAROC

جي إيس إي م3طال مارلك شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 21 
إقام3   شالي3 شارع و1سف  بن 

تاشفين زنق3 رش3د ر�ضى - 90000 
طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
جي   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

إيس إي م3طال مارلك.
تصن3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  عناصر ملعدن33  لبناء
أعمال   ،  إلنشاء ت  ملعدن33 
صنع   غالوات   ،   صفائح  ملعدن33 

ل ألنابيب.
 21 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
و1سف  بن  شارع  إقام3   شالي3 
 90000  - تاشفين زنق3 رش3د ر�ضى 

طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 60.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   50  : فقير  شرف    س3د 

بق3م3 600 درهم  لحص3 .
حص3   50  : فقير  نب3ل    س3د 

بق3م3 600 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
حي    س3د شرف فقير عن1 نه) ) 
 20 رقم   75 زنق3  ب1طريق3  مسنان3 

90000 طنج3  ملغرب.
حي  عن1 نه) )  فقير  نب3ل    س3د 
 20 رقم   75 زنق3  ب1طريق3  مسنان3 

90000 طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

حي    س3د شرف فقير عن1 نه) ) 
 20 رقم   75 زنق3  ب1طريق3  مسنان3 

90000 طنج3  ملغرب
حي  عن1 نه) )  فقير  نب3ل    س3د 
 20 رقم   75 زنق3  ب1طريق3  مسنان3 

90000 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255121.
160I

MCG

أل أش أنفيستيسمو
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أل أش أنفيستيسم1 شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

عالل   فا�ضي،   عمارة 12،   شق3 
5، سين - 30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 إلقتضاء بمختصر تسم3تها : أل أش 

أنفيستيسم1.
تأجير   : بإوجاز  غرض   شرك3 
دلر  لتشغ3ل    غرف  ملفرلش3 
جم3ع  لتشغ3ل  ل  رياض    ض3اف3 
ل مل معات  ل مل1ت3الت    فنادق 
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  س3اح33 ل ملنتجعات.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
عالل   فا�ضي،   عمارة 12،   شق3 5، 

سين - 30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  شرك3 ف3ن3ل : 100 حص3 بق3م3 

100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  شرك3 ف3ن3ل عن1 نه) ) 12 شارع 

كا فير 92210 سانت كل1د فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ب3ار  رلجي  فل3ب  هنتاريد    س3د 
 92210 كا فير  شارع   12 عن1 نه) ) 

سانت كل1د فرنسا
ن3ك1ال  منتاريد    س3دة  1هري 
 92210 كا فير  شارع   12 عن1 نه) ) 

سانت كل1د فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116967.
161I

PME CONSULTING GROUP

MP3F DE TRAVAUX DIVERS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

PME CONSULTING GROUP
رقم 66،  ملكتب 11،   طابق   ثاني، 

مركب  و 1 هر، شارع   ساللي، 
 ملدون3  و دودة، فاس ، 10000، 

فاس  ملغرب
 MP1F DE TRAVAUX DIVERS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملتجر 1 
  قطع3 266 تجزئ3 فض3ل3 1 طريق 
عين   شقف - 10000 فاس  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.37855
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  02 و1ن13   ملؤرخ في 

 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

تجزئ3   266 1   قطع3  « ملتجر  من 

 - عين   شقف  طريق   1 فض3ل3 

 2 « ملتجر  إلى  فاس  ملغرب»   10000

  طابق   سفلي   قطع3 10 ك تجزئ3 
رياض   3اسمين طريق عين   شقف - 

10000 فاس  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   20 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1229.

162I

ISDM CONSULTING

OYONESAHARA MEDIA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

  ع13ن  ملغرب

OYONESAHARA MEDIA شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

  ع1دة   شطر   ثاني رقم 2315 

  ع13ن - 70000   ع13ن  ملغرب .

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.19561

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 و1ن13   22 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عمرل  س3د  )ة)  تف1يت   س3د 

حص3  جتماع33 من   100   كنتالي 

أصل 1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) 

الرباس كريش بتاريخ 22 و1ن13 2022.

تف1يت   س3د )ة) محمد  الدري�ضي 

أصل  من  حص3  جتماع33   100

)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000

الرباس كريش بتاريخ 22 و1ن13 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1912/2022.

161I

ISDM CONSULTING

OYONESAHARA MEDIA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351
 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

  ع13ن  ملغرب
OYONESAHARA MEDIA شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
  ع1دة   شطر   ثاني رقم 2315 
  ع13ن - 70000   ع13ن  ملغرب .

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.19561
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   22  ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) كريش 

الرباس كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1912/2022.
163I

CABINET BENISSA

TRAITEUR MARROUNI
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
TRAITEUR MARROUNI شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنطق3 
  صناع33 كزناو3 قطع3 رقم 316 - 

90000 طنج3  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.83561

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر   2022 و1ن13   23 في   ملؤرخ 
ح ت مسؤل 33 محدلدة  حل شرك3 
 TRAITEUR ح ت   شريك   1ح3د 
رأسما ها  مبلغ   MARROUNI
مقرها  لعن1 ن  درهم   10.000
 إلجتماعي  ملنطق3   صناع33 كزناو3 
طنج3   90000  -  316 رقم  قطع3 
نشاط  ت1قف   : ل  نت3ج3   ملغرب 

  شرك3.
ل حدد مقر   تصف33 ب  ملنطق3 
 -  316   صناع33 كزناو3 قطع3 رقم 

90000 طنج3  ملغرب. 
ل عين:

ل    س3د)ة)  رح3م1  ملرلني 
عن1 نه) )  ملنطق3   صناع33 كزناو3 
طنج3   90000  316 رقم  قطع3 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6109.
165I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE شركة برانت هب 
PRINT HUB SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

VERSIONCONSULTING
إقام3  إلحسان عمارة 1 شق3 3 

 RES AL IHSSANمبرلك3 مر كش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE شرك3 بر نت هب 
PRINT HUB SARL AU شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 رقم 
581 حي   شرف مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب
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تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
121511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 فبر ور   18
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
شرك3   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 
 SOCIETE PRINT HUB بر نت هب 

.SARL AU
خدمات   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  طباع3
تجارة مستلزمات  ملكاتب
تصن3ع  1ح3  العالنات.

تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - مر كش  حي   شرف   581 رقم 

30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د م1الي أحمد ألفا 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 1000  :   س3د م1الي أحمد ألفا 

بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د م1الي أحمد ألفا عن1 نه) ) 
تجزئ3 رقم 573 حي   شرف   طابق 2 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د م1الي أحمد ألفا عن1 نه) ) 
تجزئ3 رقم 573 حي   شرف   طابق 2 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
مارس   10 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 111752.

166I

idaraty

AOUDA TRANS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

AOUDA TRANS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   ع1دة 

  زنق3 8 رقم 5 - 90000 طنج3 
 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.57187
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   09 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة) عمر   زكري 50 
حص3  جتماع33 من أصل 50 حص3 
بشرى   عزلزي  )ة)   فائدة   س3د 

بتاريخ 09 و1ن13 2022.
كرم  سع3د  )ة)  تف1يت   س3د 
  زياني 50 حص3  جتماع33 من أصل 
بشرى  )ة)  حص3  فائدة   س3د   50

  عزلزي بتاريخ 09 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6125.
167I

RIVE DROITE CONSULTING

 FREE LOGISTICS
MOROCCO

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 113

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 FREE LOGISTICS MOROCCO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنطق3 

 Tanger وحرة  الستغالل 
Automotive City، جماع3 

ج1 مع3، إقل3م   فحص أنجرة. 
طنج3 90000 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 FREE  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.LOGISTICS MOROCCO
وتمثل   : بإوجاز  غرض   شرك3 
وحسابها  م1ض1ع   شرك3 في ق3امها، 
أل  فائدة  ألغ3ار أل باملساهم3، س1 ء 

في  ملغرب أل في  وخارج، بـ:
ل الست3د ع،  •   ل1جست3ك، 

ل  تخزين، ل  تخزين   ذ تي.
عمل3ات  ملنال 3،  جم3ع   •
ل الست3د ع، ل  تخزين و م3ع   قطع 

ل  بضائع ل ملنتجات.
جم3ع  وخدمات  ملرتبط3   •
جم3ع  بمنص3   ل1جست3ك  فائدة 

 ملقالالت ل  صناعات.
ل ستغالل  لشر ء،  إنشاء،   •
مباشرة أل بشكل غير مباشر، ل كتر ء، 
جم3ع  ألص1ل  لكر ء  لتس3ير، 
ل  عقار ت   تي  ل  فرلع،    تجاري3، 
قد تصلح بشكل من  ألشكال ألحد 

 مل1 ض3ع  ملذك1رة أعاله.
•  ملساهم3 بشكل مباشر أل 
غير مباشر في كاف3   عمل3ات   تجاري3 
أل   عقاري3  أل  ملا 33  أل   صناع33 
جم3ع  لفي  باملنق1الت،  أل  ملرتبط3 
أل   صناع33   ملقارالت   تجاري3 
أل  مباشر  بشكل   ألخرى  ملرتبط3 
غير مباشر بأحد  مل1 ض3ع  ملذك1رة، 

ل  تي من شأنها أن تش ع على تط1ير 
  شرك3.

 : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 Tanger  ملنطق3  وحرة  الستغالل 
Automotive City، جماع3 ج1 مع3، 
إقل3م   فحص أنجرة. طنج3 90000 

طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : نـهـاد   ـقـضـالي    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة نـهـاد   ـقـضـالي عن1 نه) ) 

تيرف1رن 1160 تيرف1رن بل 3كا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة نـهـاد   ـقـضـالي عن1 نه) ) 

تيرف1رن 1160 تيرف1رن بل 3كا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6105.
168I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

ATG MAROC
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
ATG MAROC شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنطق3 
 وحرة  لتصدور ، تجزئ3 1 ل 3 مبنى 

C1 ،   طابق  ألر�ضي - طنج3 - 
90000 طنج3  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   12838

.76855
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2022 مارس   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   21.270.600»
«793.710 درهم» إلى «22.065.110 
مقاص3  إجر ء   : طريق  عن  درهم» 
مع دو1ن   شرك3  ملحددة  ملقد ر ل 

 ملستحق3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
مارس   25 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255180.
169I

GLOBE FIDUCIAIRE

BIJOUTERIE EL KENZ
فسخ عقد تس3ير حر ألصل تجاري 

) ألشخاص  ملعن1ي1ن)
فسخ عقد تس3ير حر ألصل تجاري

BIJOUTERIE EL KENZ
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
 CHAABANI SALLAM  شرك3 
شارع   : ب  مقرها  الجتماعي    كائن 
  فد ء ٫قساري3 منجرة رقم 59   د ر 
20000   د ر   ب3ضاء   -   ب3ضاء 
 ملغرب  ملؤرخ في 27 ماي 2022 تقرر 

ماولي:
عقد   تس3ير  وحر  ألصل  فسخ 
شارع   فد ء   : ب    تجاري   كائن 
٫قساري3 منجرة رقم 59   د ر   ب3ضاء 
 ، 20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب   -
 CHAABANI 3مل1قع من طرف شرك 
ما ك3  ألصل  بصفتها   :  SALLAM
 WORLD OF شرك3  ل    تجاري 

JEWELLERY بصفتها مسيرة حرة.
170I

IB PARTNERS

 Société marocaine de
location immobilière

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
رفع رأسمال   شرك3

IB PARTNERS
11 إقام3 ڤ3جي شارع الك1رنيش ، 

20350،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
 Société marocaine de location

immobilière شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 
  زرقط1ني   طابق 11 مكتب رقم 
12 - 20350   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.510829
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 مارس   29 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   1.600.000»
 1.610.000» إلى  درهم»   10.000»
تقدوم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدو3 أل ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 25 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 825276.
171I

مكتب   ت1ث3ق

TADAR IMMOBILIER
تأسيس شرك3  ملساهم3

مكتب   ت1ث3ق
تط1 ن طريق سبت3  قام3 حد ئق 

مرجان   طابق  الر�ضي شق3 رقم 1، 
9100، تط1 ن  ملغرب

TADAR IMMOBILIER «شرك3 
 ملساهم3» 

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: تط1 ن 
شارع  و يش  مللكي  قام3 د ر 
  سالم مكتب رقم 3، 91000 

تط1 ن  ملغرب
إعالن عن تأسيس « شرك3 

 ملساهم3»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.11807
في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
 ألسا�ضي  شرك3  ملساهم3 باملميز ت 

  تا 33:
شكل   شرك3 : شرك3  ملساهم3 .

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. TADAR IMMOBILIER
:  النعاش  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عقاري.
تط1 ن   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  و يش  مللكي  قام3 د ر   سالم 
مكتب رقم 3 91000 تط1 ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3: 99 سن3.

 100.000 ليبلغ رأسمال   شرك3 
درهم،

مقسم كا تالي:
 500  : ه1 دونغ    شرك3  مرل 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د محمد سع3د   شبتي : 250 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د هشام   شبتي : 250 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  : ه1 دونغ    شرك3  مرل 

بق3م3 100 درهم.
  س3د محمد سع3د   شبتي : 250 

بق3م3 100 درهم.
  س3د هشام   شبتي : 250 بق3م3 

100 درهم.
مجلس  أعضاء  أل   ملتصرف1ن 

  رقاب3: 
  شرك3  مرل ه1 دونغ بصفته) ) 
مسير عن1 نه) ) تط1 ن 1900 تط1 ن 

 ملغرب
سع3د   شبتي  محمد    س3د 
تط1 ن  عن1 نه) )  مسير  بصفته) ) 

1900 تط1 ن  ملغرب
بصفته) )  هشام   شبتي    س3د 
مسير عن1 نه) ) تط1 ن 1900 تط1 ن 

 ملغرب
مر قب أل مر قبي  وحسابات :

) )بصفته    شرك3  مرل ه1 دونغ 
مسير عن1 نه) ) تط1 ن 1900 تط1 ن 

 ملغرب
( ( سع3د   شبتي  محمد    س3د 

بصفته مسير عن1 نه) ) تط1 ن 1900 
تط1 ن  ملغرب

) )بصفته  هشام   شبتي    س3د 
مسير عن1 نه) ) تط1 ن 1900 تط1 ن 

 ملغرب
مقتض3ات   نظام  ألسا�ضي 
ت1زيع  ل  بتك1ين  الحت3اطي   ملتعلق3 

 ألرباح :
تط1 ن.

 إلمت3از ت  وخاص3  ملنص1ص 
عليها  كل شخص :

تط1 ن.
بقب1ل  متعلق3  مقتض3ات 
تف1يت   ألشخاص  ملخ1ل  هم 
 ألسهم لتع3ين جهاز   شرك3  ملخ1ل 

 ه   بث في طلبات   قب1ل :
تط1 ن .

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1331.
172I

NJ BUSINESS

SOCIETE MAYAMCOF
إعالن متعدد   قر ر ت

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19   طابق 
  تا ث شارع عبد   كريم بنجل1ن 
 ملدون3  و دودة فاس  ملغرب، 

10000، فاس  ملغرب
SOCIETE MAYAMCOF «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: لالد 
  ط3ب   سفلى   حي   صناعي لالد 
  ط3ب فاس - 10000 فاس  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.70639
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   23 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
تغ3ير  سم   تجاري   شرك3  ماولي: 
MOUKHAFI COF  لى  من 

 MAYAMCOF
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

تف1يت حصص 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير   نشاط   شرك3 
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
 ستقا 3  ملسير   قدوم ل تع3ين مس3ير 

جدود 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
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بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تغ3ير   نظام  ألسا�ضي  لشرك3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1111.
171I

NJ BUSINESS

STE PARADIV
إعالن متعدد   قر ر ت

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19   طابق 
  تا ث شارع عبد   كريم بنجل1ن 
 ملدون3  و دودة فاس  ملغرب، 

10000، فاس  ملغرب
STE PARADIV «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 190 حي 
كري1 زل غ3 - 10000 فاس  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.10667
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   11  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
عمر  من   س3د  تف1يت  وحصص 

قاسمي  لى   س3د  دريس مرل ن
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
 ستقا 3  ملسير   قدوم عمر   قاسمي 
ل تع3ين  ملسير  و دود  دريس مرل ن

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 
  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تغ3ير   نظام  ألسا�ضي  لشرك3 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1295.
173I

NJ BUSINESS

STE ATLANTIS ARBRES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكتب رقم 19   طابق 
  تا ث شارع عبد   كريم بنجل1ن 
 ملدون3  و دودة فاس  ملغرب، 

10000، فاس  ملغرب
STE ATLANTIS ARBRES شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي :   طابق 
  تا ت شق3 18 عمارة مكاتب زينب 
شارع عبد   عالي بن شقرلن  ملدون3 

 و دودة - 10000 فاس  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.61171

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   21 في   ملؤرخ 
شرك3   STE ATLANTIS ARBRES
مبلغ  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي   طابق   تا ت شق3 
عبد  شارع  زينب  مكاتب  عمارة   18
شقرلن  ملدون3  و دودة  بن    عالي 
فاس  ملغرب نت3ج3 الزم3   10000  -

ما 33 .
ل عين:

ل  محمد    س3د)ة)   كتالي 
زنق3   71 منام3  شارع  عن1 نه) ) 
10000 فاس  فاس   1 عند 3ب زه1ر 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
لفي   طابق   2022 و1ن13   21 بتاريخ 
عمارة مكاتب زينب   18   تا ت شق3 
 - شقرلن  بن  عبد   عالي  شارع 

10000 فاس  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2713.
175I

NJ BUSINESS

EDIFICE DESIGNE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19   طابق 
  تا ث شارع عبد   كريم بنجل1ن 
 ملدون3  و دودة فاس  ملغرب، 

10000، فاس  ملغرب
EDIFICE DESIGNE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 

115 تجزئ3  الزدهار طريق ر س  ملا 
بنس1دة - 10000 فاس  ملغرب .

قفل   تصف33
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.53815
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   18 في   ملؤرخ 
ح ت  شرك3   EDIFICE DESIGNE
رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
تجزئ3  الزدهار   115  إلجتماعي رقم 
 10000  - بنس1دة  ر س  ملا  طريق 

فاس  ملغرب نت3ج3 الزم3 ما 33 .
ل عين:

ل  باس3دي  ط3في    س3د)ة) 
 115 رقم  تجزئ3  الزدهار  عن1 نه) ) 
ر س  ملا عين   شقف م1الي يعق1ب 
)ة)  كمصفي  فاس  ملغرب   10000

 لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
 115 لفي رقم   2022 ماي   18 بتاريخ 
تجزئ3  الزدهار طريق ر س  ملا بنس1دة 

- 10000 فاس  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2712.
176I

NJ BUSINESS

STE TRIPLEX TRAVAUX
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19   طابق 
  تا ث شارع عبد   كريم بنجل1ن 
 ملدون3  و دودة فاس  ملغرب، 

10000، فاس  ملغرب
STE TRIPLEX TRAVAUX شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر عين 
زل غرة جماع3 ب1عرلس ق3اض3 
ب1عرلس د ئرة تيس3 تالنات - 

13000 تالنات  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2067
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 وناور   23
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. TRIPLEX TRAVAUX
ل  :   بناء  بإوجاز  غرض   شرك3 

 الشغال  ملختلف3 -   تجارة.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : دل ر عين 
ق3اض3  ب1عرلس  جماع3  زل غرة 
 - تالنات  تيس3  د ئرة  ب1عرلس 

13000 تالنات  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
شاهدي  عبد   قادر    س3د 
 100 بق3م3  حص3   250  :   1ز ني 

درهم  لحص3 .
شاهدي   1ز ني    س3د  حمد 
درهم   100 بق3م3  حص3   250  :

 لحص3.
شاهدي  عبد  و بار    س3د 
 100 بق3م3  حص3   250  :   1ز ني 

درهم  لحص3 .
 250  : جباري  محسن    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
شاهدي  عبد   قادر    س3د 
قطع3  رض33  عن1 نه) )    1ز ني 
  1فاء رقم 131 طريق صفرل 10000 

فاس  ملغرب.
شاهدي   1ز ني    س3د  حمد 
 5 إقام3  المام ما ك رقم  عن1 نه) ) 
13  ملدون3  شق3  ما ك  زنق3  المام 
 و دودة فاس 10000 فاس  ملغرب.

شاهدي  عبد  و بار    س3د 
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  1ز ني عن1 نه) ) شارع بيرلت تجزئ3 
 10000 2 فاس  1   زه1ر  رزق33 رقم 

فاس  ملغرب.
عن1 نه) )  جباري    س3د محسن 
عين   شقف  دل ر  بابض3  ند س 
فاس   10000 فاس  يعق1ب  م1الي 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
شاهدي   1ز ني    س3د  حمد 
 5 إقام3  المام ما ك رقم  عن1 نه) ) 
13  ملدون3  شق3  ما ك  زنق3  المام 

 و دودة فاس 10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   05 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 167.
177I

tob travaux divers

AMARISSA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

tob travaux divers
حي للي   عهد زنق3   ل3م1ن رقم 

  د ر 11   ع13ن   ع13ن، 70000، 
  ع13ن  ملغرب

AMARISSA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
مدون3   1حدة بل1ك د رقم 801 
مدون3   1حدة بل1ك س رقم 707 

70000   ع13ن  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.22077

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ   AMARISSA
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
مدون3   1حدة  تجزئ3   إلجتماعي 
بل1ك د رقم 801 مدون3   1حدة بل1ك 
707 70000   ع13ن  ملغرب  س رقم 

نت3ج3 ل : قر ر   شريك   1ح3د.
تجزئ3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
 -  801 رقم  د  بل1ك  مدون3   1حدة 

70000   ع13ن  ملغرب. 
ل عين:

ل  زللي    س3د)ة)  وحسبن 
عن1 نه) ) زنق3 153 رقم 6 حي   زه1ر 
86160   دشيرة  نزكان    دشيرة 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   11 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1720/2022.
178I

زلبير ب1تغماس

STE BOUCHIDA SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

زلبير ب1تغماس
 كن1ل  ملركز تازة ، 15050، تازة 

 ملغرب
 STE BOUCHIDA SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
وم3ن3 2   طابق  الر�ضي تجزئ3  مين 

سكن تازة - 15000 تازة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
6579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   12
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUCHIDA SARL AU
م1 د   : بإوجاز  غرض   شرك3 
/ ت1زيع  مل1 د   غد ئ33   /   غد ئ33 

 الستير د ل   تصدور.
عمارة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
2   طابق  الر�ضي تجزئ3  مين  وم3ن3 

سكن تازة - 15000 تازة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ب1ش3د  جمال    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ب1ش3د  جمال    س3د 
عمارة وم3ن3 2   طابق  الر�ضي تجزئ3 

 مين سكن تازة 15000 تازة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ب1كريع3  نب3ل    س3د 
تجزئ3  مين سكن عمارة 1 شق3 رقم 

2 تازة 15000 تازة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 292.
179I

STE ANGLE DE GESTION SARL

J&W REAL ESTATE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد  وحريزي تجزئ3 

  تمسماني رقم 6  قام3 باريس- أ 
تط1 ن ، 91000، تط1 ن  ملغرب

J&W REAL ESTATE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ح ار 
 عرلس3 مشرلع  م3ن3 بل1ك ل 
عمارة 1 تط1 ن - 91000 تط1 ن 

مغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

11761
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   20
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 J&W  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.REAL ESTATE
 : بإوجاز  غرض   شرك3 
 Agence Immobilière et de

. Communication
ح ار   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 عرلس3 مشرلع  م3ن3 بل1ك ل عمارة 

1 تط1 ن - 91000 تط1 ن مغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
50 حص3   :   س3د لهابي وحسين 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة زينب  و ر ري : 50 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
50 بق3م3   :   س3د لهابي وحسين 

100 درهم.
  س3دة زينب  و ر ري : 50 بق3م3 

100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  وحسين  لهابي    س3د 
درب شرف3 زنق3 11 رقم 3 د ر ب3ضاء 

20000 د ر ب3ضاء مغرب.
  س3دة زينب  و ر ري عن1 نه) ) 
حي  ملدر�ضي  محمد  وخامس  شارع 

91000 تط1 ن مغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  وحسين  لهابي    س3د 
درب شرف3 زنق3 11 رقم 3 د ر ب3ضاء 

20000 د ر ب3ضاء مغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1199.
180I

MAROC CONSULTANTS

DHB IMMIGRATION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3
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MAROC CONSULTANTS
 27RUE DE BAPAUME 3
 EME ETAGE BUREAU B
 CASABLANCA، 20203،
CASABLANCA MAROC

DHB IMMIGRATION شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
 وحري3   طابق   ثا ث شق3 5 - 

20120   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

531889
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   06
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 DHB  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.IMMIGRATION
خدمات   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 الستشار ت ل  دعم  له رة   كندو3.
10 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 -  5 شق3   وحري3   طابق   ثا ث 

20120   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
500 حص3   :   س3دة سلمى دهبي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   500  :   س3د سمير كم1ن 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  دهبي  سلمى    س3دة 

كند  H1SEN7 م1نتروال كند  .
عن1 نه) )  كم1ن  سمير    س3د 

كند  H1SEN7 م1نتروال كند  .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  وحسين كم1ن عن1 نه) ) 
زنق3 92 حي   عائل3   فرنس33 20130 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2022 تحت رقم 822771.
181I

FITARCO

MIGAMEL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
MIGAMEL شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

  ع1ين3 جماع3  كل1 85000 تيزنيت 
 ملغرب .

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.3611
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  06 و1ن13   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
 85000 «دل ر   ع1ين3 جماع3  كل1 
عمارة   18» إلى   » تيزنيت  ملغرب 
تيزنيت   85000 حي  فر ك    قدس 

 ملغرب «.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بتيزنيت   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 188.
182I

شرك3 مستأمن3  وحنصالي ش.ح.م.م. ح ت   شريك 

  1ح3د

TADLA NRJ
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
قفل   تصف33

شرك3 مستأمن3  وحنصالي ش.ح.م.م. 
ح ت   شريك   1ح3د

20 شارع  ملتنبي   طابق  اللل بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي   طتبق  اللل 
بني مالل، 21000، بني مالل  ملغرب
TADLA NRJ شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 23 
  طابق   ثاني شارع  ملتنبي بني مالل 

- 21000 بني مالل  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.2737

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   06 في   ملؤرخ 
شرك3 ح ت مسؤل 33   TADLA NRJ
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د مبلغ 
لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 
23   طابق   ثاني  مقرها  إلجتماعي 
بني   21000  - شارع  ملتنبي بني مالل 

مالل  ملغرب نت3ج3 الزم3 ما 33.
ل عين:

كام1 ل عن1 نه) )  فؤ د    س3د)ة) 
 1 رقم   3 بل1ك  تجزئ3   ب1هر لي 
مالل  ملغرب  بني   21000 مالل  بني 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
بتاريخ 06 ماي 2022 لفي 23   طابق 
  ثاني شارع  ملتنبي بني مالل - 21000 

بني مالل  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 ببني مالل بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 590.
181I

شرك3 مستأمن3  وحنصالي ش.ح.م.م. ح ت   شريك 

  1ح3د

AHBARI SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

شرك3 مستأمن3  وحنصالي ش.ح.م.م. 
ح ت   شريك   1ح3د

20 شارع  ملتنبي   طابق  اللل بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي   طتبق  اللل 
بني مالل، 21000، بني مالل  ملغرب

AHBARI SARL شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 72 
تجزئ3  ملال 33 مر ب رقم 1 بني مالل 

- 21000 بني مالل  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.2179

بمقت�ضى  و مع   عام 
ماي   03 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال   شرك3  رفع  تم   2022
درهم»   1.569.200» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   17.590.600» من  أي 
 : طريق  عن  درهم»   19.159.800»
أرباح أل عالل ت  أل  إدماج  حت3اطي 

إصد ر في رأس  ملال.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 ببني مالل بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 589.
183I

FLASH ECONOMIE

FIRST FAJR NEGOCE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIRST FAJR NEGOCE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
مقرها  إلجتماعي 117 زنق3  بن منير 

إقام3   زرقاء   طابق 2 رقم 18 
معاريف -   د ر  ب3ضاء 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02

 ألسا�ضي  شرك3 ح ت مسؤل 33 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33 
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د
:تسم33   FIRST FAJR NEGOCE

  شرك3 
تس1يق   : بإوجاز  غرض   شرك3 
مستحضر ت   تجم3ل  لت1زيع 

ل جهزة   تجم3ل
  تجارة في قطاع  ألغذو3 ل ألغذو3 

  زر ع33 ؛
زنق3  بن   117  :  ملقر  الجتماعي 
منير إقام3   زرقاء   طابق 2 رقم 18 

معاريف -   د ر  ب3ضاء
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3
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 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي

 1.000  : فص3ح  ط3ف3    س3دة 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نها  فص3ح  ط3ف3    س3دة 
إقام3   سالم  بن تاشفين عمارة 612 

شق3 11 ع ب   ب3ضاء 
باملركز  تم  إلود ع   قان1ني 

 و ه1ي  الستثمار با د ر   ب3ضاء
185I

BELGAZI ALI

ALTAF SHOES
إعالن متعدد   قر ر ت

BELGAZI ALI
شارع  مير م1الي عبد هللا رقم 11 
- طبق 1 - رقم  ملكتب 16 طنج3، 

90000، طنج3  ملغرب
ALTAF SHOES «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: زنق3 
م1الي  دريس -  قام3 م1الي  دريس 
ب1 رقم 12 - 90000 طنج3  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.71279
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   15  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
سهًما   15 تح1يل  على  -   تصدوق 
سرحان  كريم  بين   س3د   لشرك3 

ل  س3د محمد بنعي�ضى   ع ال
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تغ3ير  السم   شرك3   ذي  صبح 

K.M. OFFICE
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
تغ3ير    هدف   شرك3   ذي  ماولي: 
،   تمث3ل  أسا�ضي  بشكل   -  صبح 
لتقدوم  وخدمات ل ملساعدة  فائدة 
جم3ع  ألشخاص  العتباريين 
لجه  وخص1ص  على  ؛  ل  طب3ع3ين 
مع  إلد ر ت   تنف3ذ  إلجر ء ت 

لإد ر ت  و مارك  ل وخاص3    عام3 
لكذ ك  إلد ر ت  ل  درك  ل  شرط3 
  ضريب33 لشبه   ضريب33 ل ملحاكم 
إعادة   - شركات   تأمين.  لجم3ع 
جم3ع  ملركبات أل  ملنق1الت  ملسرلق3 
أل  ل ملطرلح3  لتد لل  في  وخارج 
 - على   تر ب  ملغربي.   ملح 1زة 
عمل3ات  على  من   باطن    تعاقد 
جزئ33 أل عدة مع أشخاص  عتباريين 
أل أشخاص طب3ع3ين آخرين بغرض 
تنف3ذ إجر ء ت إعادة أل إعادة تصدور 
أل  أل  ملح 1زة   ملركبات  ملسرلق3 
-   تصدور ل  نقل   1طني   ملنق1الت. 
لكاف3  ألنشط3   عرض33  ل  دللي 
لطلب  بحث  أي  إجر ء   -  لنقل. 
إلى  ملحاكم  طلبات  أي  لتقدوم 
 ملغرب33 من أجل  وحص1ل على حكم 
تصدور  ملركبات  إعادة  أل  بإعادة 
 ملسرلق3 أل  ملح 1زة أل  ملنق1الت. 
ملفات  جم3ع  لمر قب3  مر فق3 
  تقا�ضي ل  تقا�ضي  ملتعلق3 بشكل 
أعاله.  با كائن  مباشر  غير  أل  مباشر 
جم3ع  في  رأس  ملال  في  -  ملشارك3 
  شركات  ملنشأة أل  ملزمع إنشاؤها. 
جم3ع  ملعامالت   ، عام  بشكل   -
  تجاري3 ل  صناع33 ل ملا 33 ل أللر ق 
 ملا 33 ل  عقاري3   تي قد تعزز تط1ر 

  شرك3.
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
غير  مسير و دود  خر  3مدة  تع3ين 
محدلدة   3د محمد بنعي�ضى   ع ال
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
 16 ل   11  -  7  2-1- تعدول   فص1ل 

من   نظام  الءسل�ضي
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255139.
186I

م1ثق

UIB MAROC
إعالن متعدد   قر ر ت

م1ثق
7 شارع  ملعتمد  بن عباد إقام3  بن 

 وخط3ب بل1ك أ   طابق  أللل رقم 
16 ، 90000، طنج3  ملغرب

UIB MAROC «شرك3  ملساهم3»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: طنج3، 

حي ب1قنادل، رقم 20، زنق3 رقم 1 - - 
طنج3  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.18787
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي:  ستبد ل  ملمثل  ملعتمد  لفرع 
 DUFRASNE ،   س3د  في  ملغرب 
با س3دة   Philippe Alphonse

 SEMOULIN Pauline Lucie F
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
عرض لتقرير من   رئيس عن محال 3 

تط1ير أنشط3   شرك3 في  ملغرب 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
نهاو3 محال 3   تط1ير في  ملغرب / ب3ع 
تع3ين   / «سانهاجي»   مللك  ملسمى ب 

لك3ل. 
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

  غاء فرع   شرك3 باملغرب
قر ر رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 

  شكل3ات /   سلطات
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تف1يض   شرك3   فرع   ستبد ل 

باملغرب
بند رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
عرض لتقرير من   رئيس عن محال 3 

تط1ير أنشط3   شرك3 في  ملغرب 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
نهاو3 محال 3   تط1ير في  ملغرب / ب3ع 
تع3ين   / «سانهاجي»   مللك  ملسمى ب 

لك3ل
بند رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

  غاء فرع   شرك3 باملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ  بطنج3    تجاري3 
رقم  تحت   2022 و1ن13   22

.30611122018951

187I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE AZIDR BOIS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE AZIDR BOIS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  و نان 

  قل3ع3 جماع3   قل3ع3 عما 3 
 نزكان  وت مل1ل - 86156  وت 

مل1ل  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11125

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2022 و1ن13   21 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
 50.000» أي من  درهم»   350.000»
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
أل  نقدو3  حصص  تقدوم   : طريق 

ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بانزكان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1215.
188I

FITARCO

CFPM GUELMIM
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
CFPM GUELMIM شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 6 

  طابق   ثا ث رقم 121 شارع محمد 
  سادس 81000 كلم3م  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
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 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

3205
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 CFPM : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. GUELMIM
غرض   شرك3 بإوجاز :  السعافات 

 الل 33 
 ب3ع  مل1 د شبه   طب33 

مفالض .
 6 شق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  طابق   ثا ث رقم 121 شارع محمد 

  سادس 81000 كلم3م  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 150  : فا طم3  دليري    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 250  : ك3ت  بن    س3د  محمد 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
200 حص3   :   س3د  حمد ب1هذ  

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 100  : م3كاتي  صف33    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 100  :   س3د  بر ه3م بن   كامل 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د فا طم3  دليري عن1 نه) ) 
ب1نعمان  نزربان  لد دو3  شبار 

85000 تيزنيت  ملغرب.
  س3د  محمد بن ك3ت عن1 نه) ) 
ب1نعمان  نزربان  لد دو3  شبار 

85000 تيزنيت  ملغرب.
عن1 نه) )  ب1هذ     س3د  حمد 
تيزنيت   85000 كردلس  تجزئ3   60

 ملغرب.
عن1 نه) )  م3كاتي  صف33    س3د 
تيزنيت   85000 زنق3  ملستشفى   57

 ملغرب .
بن   كامل    س3د  بر ه3م 
 85000 تجزئ3   سالم   36 عن1 نه) ) 

تيزنيت  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د فا طم3  دليري عن1 نه) ) 
ب1نعمان  نزربان  لد دو3  شبار 

85000 تيزنيت  ملغرب
بن   كامل    س3د  بر ه3م 
 85000 تجزئ3   سالم   36 عن1 نه) ) 

تيزنيت  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بكلم3م   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 235.
189I

Glossinov technologies

Glossinov technologies
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

Glossinov technologies
في 26 ، شارع مر�ضى سلطان ، شق3 

1 ،   طابق 1 ،   د ر   ب3ضاء - 
 ملغرب. ، 20032،   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب
Glossinov technologies شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
حاك3مي سارل أل بيزنس سنتر في 

26 شارع مرس سلطان ، شق3 1 ، 
  طابق 1 - 200100   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
531989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   18
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.Glossinov technologies
معاو 3   : بإوجاز  غرض   شرك3 
  ب3انات  ملادو3 ل  رقم33 من أي ن1ع 

من أنظم3  ملعل1مات  و غر ف33
تكن1 1ج3ا  حل1ل  تط1ير 

 ملعل1مات.
مركز   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
في  سنتر  بيزنس  أل  سارل  حاك3مي 
 ،  1 شق3   ، شارع مرس سلطان   26
200100   د ر   ب3ضاء   -  1   طابق 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
1.000 حص3   :   س3د نجم فؤ د 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 12 عن1 نه) )  فؤ د  نجم    س3د 
شق3   1 شارع خل3ل مطر ن   طابق 
جيرلند  ال  علي  سكن33  شق3   21

20100   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 12 عن1 نه) )  فؤ د  نجم    س3د 
شق3   1 شارع خل3ل مطر ن   طابق 
جيرلند  ال  علي  سكن33  شق3   21

20100   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 03 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 822923.
190I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE MEZIGARD SERVICE
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع م1الي  حف3ظ ميس1ر ، 

11250، ميس1ر  ملغرب
 STE MEZIGARD SERVICE SARL
AU شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 01 

زنق3   غز  3، حي بئر أنزر ن، ميس1ر 
- 11250 ميس1ر  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
2187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEZIGARD SERVICE SARL AU
غرض   شرك3 بإوجاز :  ألمن

حر س3  ملباني   عام3 أل  وخاص3
 ملر قب3 ل وحماو3 من   سرق3.

 01 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
زنق3   غز  3، حي بئر أنزر ن، ميس1ر 

- 11250 ميس1ر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : عز  دون  زم    س3د  وحسن 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عز  دون  زم    س3د  وحسن 
زنق3   سالم3 حي   01 رقم  عن1 نه) ) 
ميس1ر   11250 ميس1ر  أنزر ن  بئر 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عز  دون  زم    س3د  وحسن 
زنق3   سالم3 حي   01 رقم  عن1 نه) ) 
ميس1ر   11250 ميس1ر  أنزر ن  بئر 
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 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بب1ملان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 130/2022.
191I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

AKAM INVEST
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع  وحسن   ثاني رقم 81 حي 
 avenue س3طا س1ق   سبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 23550، س1ق   سبت  ملغرب

AKAM INVEST شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
  د خل3   رقم 33 حي  ملسيرة بام 2 
س1ق   سبت - 21550 س1ق   سبت 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

305
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 AKAM : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.INVEST
تح1يل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 الم1 ل.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 2 حي  ملسيرة بام   33   د خل3   رقم 
س1ق   سبت - 21550 س1ق   سبت 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
رأسمال   شرك3:  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:
  س3د مخل3ص  مين : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

500 حص3   :   س3د  عب1ب1  كرم 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  مخل3ص  مين    س3د 
 21550 س1ق   سبت  حي  ملسيرة 

س1ق   سبت  ملغرب.
  س3د  عب1ب1  كرم عن1 نه) ) حي 
زنق3  ملتنبي   رقم    ق1 سم  و دد 
21200   فق3ه  09   فق3ه بن صاوح 

بن صاوح  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  مخل3ص  مين    س3د 
 21550 س1ق   سبت  حي  ملسيرة 

س1ق   سبت  ملغرب
  س3د  عب1ب1  كرم عن1 نه) ) حي 
زنق3  ملتنبي   رقم    ق1 سم  و دد 
21200   فق3ه  09   فق3ه بن صاوح 

بن صاوح  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بس1ق   سبت  لالد   نم3 
رقم  تحت   2022 و1ن13   21 بتاريخ 

.281
192I

شرك3 مستأمن3  وحنصالي ش.ح.م.م. ح ت   شريك 

  1ح3د

 PHARMACIE OULED
YOUSSEF SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

رفع رأسمال   شرك3

شرك3 مستأمن3  وحنصالي ش.ح.م.م. 
ح ت   شريك   1ح3د

20 شارع  ملتنبي   طابق  اللل بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي   طتبق  اللل 
بني مالل، 21000، بني مالل  ملغرب

 PHARMACIE OULED YOUSSEF
SARL AU شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ساح3 

س1ق  لالد و1سف قصب3 تاد 3 -- 
21150 قصب3 تاد 3  ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.955
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2022 و1ن13   07 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
«799.100 درهم» أي من «600.000 
عن  درهم»   1.199.100» إلى  درهم» 
إدماج  حت3اطي أل أرباح أل   : طريق 

عالل ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  تاد 3  بقصب3   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 101.
191I

G.C.M Consulting group

شركة سوبرازا
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

G.C.M Consulting group
 rue tata almou midelt ، 02

53150، م3د ت  ملغرب
شرك3 س1بر ز  شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 21 

زنق3 عبد هللا غن1ن شارع   بير وحل1 
 وت غ3ات م3د ت - 53150 م3د ت 

 ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.959

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   16 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
شرك3 س1بر ز  مبلغ رأسما ها 10.000 
درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 
زنق3 عبد هللا غن1ن شارع   بير   21
 53150  - م3د ت  غ3ات  وحل1  وت 
ت1قف   : ل  نت3ج3  م3د ت  ملغرب 

  شرك3.
 21 ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 
زنق3 عبد هللا غن1ن شارع   بير وحل1 
م3د ت   53150  -  وت غ3ات م3د ت 

 ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) رش3د ب1يب1 ل عن1 نه) ) 
13 زنق3 صفرل قطاع  ال ف3  ع3اودة 
سال 11016 م3د ت  ملغرب كمصفي 

)ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
 21 : رقم    1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 
زنق3 عبد هللا غن1ن شارع   بير وحل1 

 وت غ3ات م3د ت
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13  البتد ئ33 بم3د ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 156.
193I

MBGA

 GUANGYUAN
CORPORATION

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

 GUANGYUAN CORPORATION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 
51   طابق 3 غا يري مام1ن33 شارع 

حسن ب1نعماني FH 500 س3تي 
  د خل3 - 80000  كادور  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

51819
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
. GUANGYUAN CORPORATION
:   ص3د  بإوجاز  غرض   شرك3 

  بحري ل ترب33  ألح3اء  ملائ33.
مكتب   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مام1ن33  غا يري   3 51   طابق  رقم 
شارع حسن ب1نعماني FH 500 س3تي 

  د خل3 - 80000  كادور  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

مبلغ رأسمال   شرك3: 1.000.000 
درهم، مقسم كا تالي:

 WANG YANGANG   س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   : 5.000

 لحص3 .
 5.000  : ز ه3د  سك3ن3    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 WANG YANGANG   س3د 
 CHONGQING 610000 عن1 نه) ) 

CHONGQING   صين.
عن1 نه) )  ز ه3د    س3دة سك3ن3 
 81000 ب1تاريا ت   بر ن33   رلد ن 

تارلد نت  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 WANG YANGANG   س3د 
 CHONGQING 610000 عن1 نه) ) 

CHONGQING   صين
عن1 نه) )  ز ه3د    س3دة سك3ن3 
 81000 ب1تاريا ت   بر ن33   رلد ن 

تارلد نت  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110301.
195I

STE FIACCOF 

STE BADEXCAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

خفض رأسمال   شرك3

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE BADEXCAR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 209 
زنق3 و1سف بن تاشفين ل د فاس - 

10000 فاس  ملغرب.
خفض رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.21081

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تم   2022 فبر ور   02 في   ملؤرخ 

بمبلغ  رأسمال   شرك3  خفض 

أي من  درهم»   11.900.000» قدره 

«13.000.000 درهم» إلى «100.000 

تخف3ض   ق3م3   : عن طريق  درهم» 

 إلسم33  ألسهم.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2716/22.

196I

STE FIACCOF 

STE BADEXCAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE BADEXCAR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 209 

زنق3 و1سف بن تاشفين ل د فاس - 

10000 فاس  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.21081

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 فبر ور   03 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

صبار  )ة)  حمد  تف1يت   س3د 

500 حص3  جتماع33 من أصل 500 

)ة)  سماع3ل  حص3  فائدة   س3د 

كامار  بتاريخ 02 فبر ور 2022.

صبار  حسين  )ة)  تف1يت   س3د 

500 حص3  جتماع33 من أصل 500 

)ة)  سماع3ل  حص3  فائدة   س3د 

كامار  بتاريخ 02 فبر ور 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2716/22.

197I

STE FIACCOF 

STE BADEXCAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE BADEXCAR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 61 

زنق3 11 حي ل د فاس - 10000 فاس 
 ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.21081
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 03 فبر ور   ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) كامار  

 سماع3ل كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2721/22.
198I

STE FIACCOF 

STE BADEXCAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE BADEXCAR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
ل عن1 ن مقرها  الجتماعي رقم 61 
زنق3 11 حي ل د فاس - 10000 

فاس .
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.21081

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 03 فبر ور 2022 تم تح1يل 
  شكل   قان1ني  لشرك3 من «شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة» إلى «شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2716/22.

199I

FIDUCIAIRE HAKIM

»FABA IMMOBILIERE«
إعالن متعدد   قر ر ت

FIDUCIAIRE HAKIM

صندلق بريد رقم 3061،  و دودة 

  رئيس33،  و دودة. ، 23000، 

 و دودة  ملغرب

«FABA IMMOBILIERE» «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: عمارة 

البالس، زنق3 ماو1ت، رقم 10، 

حي  ملستشق3ات،   د ر   ب3ضاء - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.153677

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

تم  تخاح   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

 FABA» لتصف33   شرك3  تقرر حل 

محدلدة  شرك3   «IMMOBILIERE

مقر   تصف33  تعين  لتم   ملسؤل 33 
رقم  ماو1ت،  زنق3  البالس،  بعمارة 

10، حي  ملستشق3ات،   د ر   ب3ضاء 

كمصفي  بعقلي  مصطفى  ل  س3د 

 لشرك3.

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

على  ونص  23:   ذي  رقم  بند 

لتصف33  بحل  ماولي:   بند  وخاص 

  شرك3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 20 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828159.

200I
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FIDUCIAIRE HAKIM

»DIAR LE BEAU TEMPS«
إعالن متعدد   قر ر ت

FIDUCIAIRE HAKIM

صندلق بريد رقم 3061،  و دودة 

  رئيس33،  و دودة. ، 23000، 

 و دودة  ملغرب

«DIAR LE BEAU TEMPS» «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 19، 

شارع  ال وق1ت،   شقD 3،   طابق 

 وخامس،   د ر   ب3ضاء - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.282701

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

تم  تخاح   2022 ماي   25 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

 200 حبر  محمد  تف1يت   س3د   1-

عبد  و ل3ل  حص3  فائدة   س3د 

إسماع3ل  تف1يت   س3د   - فكري. 

حص3  فائدة   س3د   200 سحن1ن 

تف1يت   س3د   - عبد  و ل3ل فكري. 

حص3  فائدة   200 در ز   وحسن 

  س3دة أس3ا حادور. - تف1يت   س3د 

حص3  فائدة   200 فر�ضي  محمد 

تع3ين   2- حادور.  أس3ا    س3دة 

ل  س3دة    س3د عبد  و ل3ل فكري 

بعد  كمسير ن  لشرك3  حادور  أس3ا 

 ستقا 3   س3د محمد حبر.

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 12-7-6:   ذي ونص على 

حصص   شركاء  ماولي:   بند ن: 

لتع3ين مسير    شرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 20 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828259.

201I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 GR AM TRUCK
TRANSPORT

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000،  و دودة  ملغرب
 GR AM TRUCK TRANSPORT

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 
 أللل، رقم 9، تجزئ3 مبرلك3، 

 و دودة - 23000  و دودة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
 19507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 GR  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AM TRUCK TRANSPORT
نقل   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 
لس3ط   -  - لدل 3ا،  محل3ا    بضائع 

  نقل   بري. -  الستير د ل  تصدور..
:   طابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مبرلك3،  تجزئ3   ،9 رقم   أللل، 

 و دودة - 23000  و دودة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : بنسرب1ت    س3د  ملصطفى 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

بنسرب1ت    س3د  ملصطفى 
مبرلك3،  تجزئ3   ،9 رقم  عن1 نه) ) 

23000  و دودة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
بنسرب1ت    س3د  ملصطفى 
مبرلك3،  تجزئ3   ،9 رقم  عن1 نه) ) 

23000  و دودة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باو دودة بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 27960.
202I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 SUCCESS-FUL«
»TRANSPORT

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000،  و دودة  ملغرب
 «SUCCESS-FUL TRANSPORT»
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقام3 

سعد 1، عمارة T10،   شق3 22، 
 و دودة - 23000  و دودة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
19509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.«SUCCESS-FUL TRANSPORT»
نقل   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 
 - قطع   غ3ار.  ب3ع   -   عمال  لغير. 

كر ء   3ات   نقل.
إقام3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ،22 T10،   شق3  عمارة   ،1 سعد 

 و دودة - 23000  و دودة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ح الي  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ح الي  محمد    س3د 
T10،   شق3  عمارة   ،1 إقام3 سعد 

22، 23000  و دودة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ح الي  محمد    س3د 
T10،   شق3  عمارة   ،1 إقام3 سعد 

22، 23000  و دودة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باو دودة بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 27961.
201I

Ficomek

GAMMAMEK
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

Ficomek
 MEKNES ، 50040، MEKNES

 ملغرب
GAMMAMEK شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 
1  قام3 إبد ع عمارة 33  السماعل33 

مكناس - 50000 مكناس  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.38377

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 و1ن13   08  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
 GAMMAMEK   شريك   1ح3د 
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درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 
1  قام3 إبد ع عمارة 33  السماعل33 
مكناس  ملغرب   50000  - مكناس 
نت3ج3 ل : عدم لج1د نشاط تجاري.

ل حدد مقر   تصف33 ب محل رقم 
1  قام3 إبد ع عمارة 33  السماعل33 

- 50000 مكناس  ملغرب. 
ل عين:

ل  بر دة  محمد  مين    س3د)ة) 
س19  عن1 نه) )  قام3  و ابري 
 50000 10 شارع  ملحط3 م ج  شق3 
مكناس  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 180.
203I

O’DASS GROUP AFRIK

O’DASS GROUP AFRIK
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

O’DASS GROUP AFRIK
 Avenue Mers Sultan, Appt 26
 3, Etg 1 ، 20000، Casablanca

maroc
O’DASS GROUP AFRIK شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 

مر�ضى سلطان ، شق3 1 ،   طابق 1 - 
20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
533919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2021 ن1نبر   19
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
.O’DASS GROUP AFRIK

غرض   شرك3 بإوجاز : - ستير د ل 
تصدور

- أد ء جم3ع خدمات  الستشار ت 
ل إلد رة  ل وخدمات  ل الستشار ت 

لمقدمي  ألعمال.
26 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
مر�ضى سلطان ، شق3 1 ،   طابق 1 - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 BAKA AWAX TIBAULT : س3د  
50 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 O’DASS GROUP : 950 3شرك  
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

 BAKA AWAX TIBAULT   س3د 
 Villiers Le Bel 1 , 95300 ( (عن1 نه

.Villiers Le Bel FRANCE
 O’DASS GROUP   شرك3 
 Avenue Anatole  117 عن1 نه) ) 
 France 93600 Choisy-le-Roi 1

. Choisy-le-Roi France
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 BAKA AWAX TIBAULT   س3د 
 Villiers Le Bel 1 ,95300 ( (عن1 نه

Villiers Le Bel FRANCE
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 01 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 825915.
205I

LUCA CENTER

LIFE CAR PRESTIGE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LIFE CAR PRESTIGE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

2 شارع عناب33,  ملنطق3 11, حي 
  رياض   رباط - 10100   رباط 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
161135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 LIFE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CAR PRESTIGE

كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.

 2 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

شارع عناب33,  ملنطق3 11, حي   رياض 

  رباط - 10100   رباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : حسن   عسري    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د حسن   عسري عن1 نه) ) 

مر كش   1560 رقم   1 ص1ك1ما  حي 

30000   رباط  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د حسن   عسري عن1 نه) ) 

مر كش   1560 رقم   1 ص1ك1ما  حي 

30000   رباط  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125691.

206I

LUCA CENTER

ROUB CAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ROUB CAR شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملحل رقم 
117   طابق  الر�ضي   عنبر 185-1 

حي  ملسيرة 2 مر كش - 30000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 ROUB : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.CAR
كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي :  ملحل رقم 
 1-185 117   طابق  الر�ضي   عنبر 
 30000  - مر كش   2 حي  ملسيرة 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  :   س3د عبد   عالي  وخدلي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   500  :   س3د  و1ب  باري 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   عالي  وخدلي    س3د 
تمصل1حت  دل ر  عطالن3  عن1 نه) ) 
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مر كش   30000 تحنالت  وح1ز 
 ملغرب.

عن1 نه) )    س3د  و1ب  باري 
116  ملحام3د  رقم  ب   3 سعادة 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   عالي  وخدلي    س3د 
تمصل1حت  دل ر  عطالن3  عن1 نه) ) 
مر كش   30000 تحنالت  وح1ز 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117076.
207I

CABINET BADREDDINE

NEW AIR PARAPHARMACIE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1  قام3 هني   شق3 

رقم 1 ، 0، مر كش  ملغرب
 NEW AIR PARAPHARMACIE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 
28 عمارة رقم 13 عمل33 رياض 
أرف1د زنق3   برك3 حي سينك1 - 

30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 NEW  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.AIR PARAPHARMACIE

-ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 
منتجات شبه طب33 ل شبه ص3دالن33.
جم3ع   عمل3ات  -لعلى   عم1م 
 ملدن33،   تجاري3،  ملا 33،   صناع33 
ترتبط بصف3  ل  عقاري3   تي قد 
مباشرة أل غير مباشرة بغرض   شرك3 
ل  تي من شأنها تط1ير غرض   شرك3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : محل رقم 
28 عمارة رقم 13 عمل33 رياض أرف1د 
 30000  - سينك1  حي  زنق3   برك3 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 NEW AIR   شرك3 
PARAPHARMACIE : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ف3صل  حمام    س3د 
ض3ع3  حمام دل ر   ك1 سم   شريف33 

تسلطانت 30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ف3صل  حمام    س3د 
ض3ع3  حمام دل ر   ك1 سم   شريف33 

تسلطانت 30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117028.
208I

ف3دس1ما

OZIPARK )أوزيبارك)
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

ف3دس1ما
56 زنق3  بن   1نان حي سمارة عين 

  سبع   حي  ملحمدي   د ر   ب3ضاء، 
20150،   د ر   ب3ضاء  ملغرب

OZIPARK )ألزيبارك) شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 56، زنق3 
 بن   1نان حي سمارة عين   سبع 

  حي  ملحمدي   د ر   ب3ضاء 20560 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537311
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   19
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33 :
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

OZIPARK )ألزيبارك).
لكا 3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 56، زنق3 
عين   سبع  سمارة  حي   بن   1نان 
  حي  ملحمدي   د ر   ب3ضاء 20560 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 950  :   س3د ألزيف محمد أمين 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 :   س3دة باسكيي   1دي كانديس 
50 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
أمين  محمد  ألزيف    س3د 
71  أل ف3  رقم   126 زنق3  عن1 نه) ) 
20220   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
كانديس  باسكيي   1دي    س3دة 
م  حدوق3   رحم3  تجزئ3  عن1 نه) ) 
 5 طابق سفلي شق3   5 عمارة   1 س 
20660   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
كانديس  باسكيي   1دي    س3دة 
م  حدوق3   رحم3  تجزئ3  عن1 نه) ) 
 5 طابق سفلي شق3   5 عمارة   1 س 
20660   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

 /  21335 رقم  تحت   2022 و1ن13 

.828392

209I

ف3دس1ما

 BNN INVEST

) ب إن إن أنفيست)

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

ف3دس1ما

56 زنق3  بن   1نان حي سمارة عين 

  سبع   حي  ملحمدي   د ر   ب3ضاء، 

20150،   د ر   ب3ضاء  ملغرب

BNN INVEST ) ب إن إن أنفيست) 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12، زنق3 

ساري3  بن زن3م طابق 1 شق3 1 

بامليي  ملعاريف   د ر   ب3ضاء   د ر 

  ب3ضاء 20130   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 BNN  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

INVEST ) ب إن إن أنفيست).

لكا 3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري3.
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عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 12، زنق3 
ساري3  بن زن3م طابق 1 شق3 1 بامليي 
 ملعاريف   د ر   ب3ضاء   د ر   ب3ضاء 

20130   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3دة دونا عامر محمد : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة دونا عامر محمد عن1 نه) ) 
3 زنق3 وحسن عمر طابق 1 شق3 11 
  1 زيس   د ر   ب3ضاء 20101   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة دونا عامر محمد عن1 نه) ) 
3 زنق3 وحسن عمر طابق 1 شق3 11 
  1 زيس   د ر   ب3ضاء 20101   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
 /  21336 رقم  تحت   2022 و1ن13 

.828391
211I

FIDUTRACO CONSULTING

TPG indus
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
TPG indus شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 2 زنق3 

  صن1بر   شق3 12   طابق   ر بع - 
2110   د ر  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
535981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   25

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 
 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 TPG  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. indus
:   تصن3ع  غرض   شرك3 بإوجاز 

 مل3كان3كي   عام.
زنق3   2  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - 12   طابق   ر بع    صن1بر   شق3 

2110   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د لسام   غد د : 600 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 300  : بن  حمد    س3دة  م3م3 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  لسام   غد د    س3د 
 1311 ب1سك1رة ك1 ف س3تي عمارة 
-   د ر  ب3ضاء  ب1سك1رة   9 شق3 

 ملغرب.
  س3دة  م3م3 بن  حمد عن1 نه) ) 
 1311 ب1سك1رة ك1 ف س3تي عمارة 
-   د ر  ب3ضاء  ب1سك1رة   9 شق3 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  لسام   غد د    س3د 
 1311 ب1سك1رة ك1 ف س3تي عمارة 
-   د ر  ب3ضاء  ب1سك1رة   9 شق3 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827101.
212I

cabinet idrissi

 STE AGRICOLE OUAZZANI
DAR DMANA

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

حل شرك3

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 11

30000، fes maroc
 STE AGRICOLE OUAZZANI

DAR DMANA شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

بيرلت 31 قطع3   زيت1ن   زه1ر 2 - 
10000 فاس  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.51657
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 22 مارس   ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
 STE AGRICOLE   شريك   1ح3د 
مبلغ   OUAZZANI DAR DMANA
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
 31 بيرلت  شارع  مقرها  إلجتماعي 
 10000  -  2 قطع3   زيت1ن   زه1ر 
فاس  ملغرب نت3ج3 ل : عدم تحق3ق 

  هدف  الجتماعي.
شارع  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
بيرلت 31 قطع3   زيت1ن   زه1ر 2 - 

10000 فاس  ملغرب. 
ل عين:

خا د  البر ه3مي    س3د)ة) 
 31   1ز ني ل عن1 نه) ) شارع بيرلت 
 10000  2 قطع3   زيت1ن   زه1ر 

فاس  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
مارس   23 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1619.
211I

cabinet idrissi

STE NX INVEST
إعالن متعدد   قر ر ت

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 11

30000، fes maroc
STE NX INVEST «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: رقم 1 
قطع3 عنبرة 2 قطع3     طابق 1 

شق3 7 - 10000 فاس  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.65611

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 أبريل   28  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تفل3ص هدف   شرك3
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

ت1سي3ع هدف   شرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  1:   ذي  رقم  بند 
ماولي: تفل3ص هدف   شرك3 : تجارة 

ل ستير د جم3ع  مل1 د
بند رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
لب3ع  شر ء   : ت1سي3ع هدف   شرك3 
لب3ع  لشر ء  منتجات   بناء  جم3ع 
جم3ع  مل1 د  لتس1يق   أل 1من13م 
ل مل1 د  ملتعلق3  ل مل1 د   ملنتج3 

بنشاط  ملباني ل ألعمال  ملختلف3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 بفاس بتاريخ 19 ماي 2022 

تحت رقم 2612.
213I

Deloitte

DELOITTE CONSEIL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

Deloitte
 Marina Casablanca, Tour ivoire

 III, Casablanca La Marina
 Casablanca, Batiment C, Ivoire

 III - 3ème étage، 20650،
CASABLANCA Maroc

DELOITTE CONSEIL شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
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لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مارينا، 
عمارة  ف1 ر1،   طابق 1،   د ر 
  ب3ضاء - 20100   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.76121

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2022 و1ن13   09 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   2.100.000»
«5.000.000 درهم» إلى «7.100.000 
مقاص3  إجر ء   : طريق  عن  درهم» 
مع دو1ن   شرك3  ملحددة  ملقد ر ل 

 ملستحق3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 06 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 826150.
215I

audilex accounting

SEARCHAIR MARRAKESH
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
 SEARCHAIR MARRAKESH

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 7 شارع 
 وحري3 جليز - 30000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
23631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2006 شتنبر   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SEARCHAIR MARRAKESH
:  النعاش  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عقاري.
شارع   7  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مر كش   30000  - جليز   وحري3 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 Oxley william mark   س3د 
 100 بق3م3  حص3   peter : 1.000

درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 Oxley william mark   س3د 
 N°30 St Giles, عن1 نه) )   peter
 Street Norwich Norfolk NR 21
LW Angleterre 21 Norfolk  نجلتر .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 Oxley william mark   س3د 
 N°30 St Giles, عن1 نه) )   peter
 Street Norwich Norfolk NR 21
LW Angleterre 21 Norfolk  نجلتر 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
شتنبر   18 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2006 تحت رقم 28572.
216I

KHOUYI BADIA

 2HTJ CONSULTING SARL
AU

إعالن متعدد   قر ر ت

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس  ملغرب
 2HTJ CONSULTING SARL AU
«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز لي3 
طريق طرفاو3 , طريق حساون بن 

علي – مكاتب  دري�ضي رقم 7   طابق 
2  ملدون3  و دودة . - 50000 

مكناس  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.53159

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 مارس   28  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
من  تغ3ير  ملقر  الجتماعي  لشرك3 
, طريق    عن1 ن: ز لي3 طريق طرفاو3 
مكاتب  دري�ضي   – علي  بن  حساون 
2  ملدون3  و دودة  7   طابق  رقم 
منشاة  مكناس.,إلى   عن1 ن  و دود: 
23   طابق  رقم  مكتب   23 مختارة 
قن3طرة  طريق  سبتمبر   2 ساح3   6

 ملدون3  و دودة مكناس.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
من  تغ3ير  ملقر  الجتماعي  لشرك3 
, طريق    عن1 ن: ز لي3 طريق طرفاو3 
مكاتب  دري�ضي   – علي  بن  حساون 
2  ملدون3  و دودة  7   طابق  رقم 
منشاة  مكناس.,إلى   عن1 ن  و دود: 
23   طابق  رقم  مكتب   23 مختارة 
قن3طرة  طريق  سبتمبر   2 ساح3   6

 ملدون3  و دودة مكناس.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2198.
217I

SOFINACTE

RH3
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR » N° 44 BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
RH1 شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي متجر في 
  طابق  ألر�ضي حي  ملحل3 بج1 ر 

 ملحكم3 - 13200 تيس3  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.1177

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
100.000 درهم  RH1 مبلغ رأسما ها 
في  متجر  مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 
بج1 ر  حي  ملحل3    طابق  ألر�ضي 
تيس3  ملغرب   13200  -  ملحكم3 

نت3ج3 ل : أزم3  قتصادو3.
متجر  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
في   طابق  ألر�ضي حي  ملحل3 بج1 ر 

 ملحكم3 - 13200 تيس3  ملغرب. 
ل عين:

ل  رعب1جي    س3د)ة)  دريس 
تيس3   13200 حي   فرح  عن1 نه) ) 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
 ملخابرة ل محل تبل3غ   عق1د ل   1ثائق 

 ملتعلق3 با تصف33 : حي   فرح تيس3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بتالنات   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 128.
218I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE CONFECTION
ZALAGH SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
رفع رأسمال   شرك3

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE CONFECTION
ZALAGH SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقــم 12 
زنـقـ3 زيــري بــن عـطـ3ــ3 ع3ــن قـادلس 

فــاس - 10000 فــاس  ملـغــرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.50909
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بمقت�ضى  و مع   عام 

ماي   10 في   إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال   شرك3  رفع  تم   2022

درهم»   190.000,00» قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   10.000,00» من  أي 

 : طريق  عن  درهم»   300.000,00»

تقدوم حصص نقدو3 أل ع3ن33.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   17 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2628/2022.

219I

kgh consulting maroc

ESTHECARE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

kgh consulting maroc

 1rue Bab El Mansour ESPACE

 PORTE D›ANFA، 20000،

CASABLANCA  ملغرب

ESTHECARE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

سم33 ، بناو3 82 ،   طابق   ر بع ، 

رقم 16 حي   نخ3ل - 20130   د ر 

  ب3ضاء  ململك3  ملغرب33.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.813112

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 28 دجنبر 2021 تم تح1يل 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

،   طابق   82 بناو3   ، «شارع سم33 

  ر بع ، رقم 16 حي   نخ3ل - 20130 

إلى    د ر   ب3ضاء  ململك3  ملغرب33» 

 ، شارع عبد   لط3ف بن قدلر   68»

ر سين   22 شق3  «ج»  عمارة   1فاء 

20100   د ر   ب3ضاء  ململك3   -  .

 ملغرب33».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 23 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

فبر ور 2022 تحت رقم 813112.

220I

FADIFISC

LIONCEAU TRANS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FADIFISC
شارع  ملقالم3 رقم 2   طابق  اللل 

عمارة  مزيل ل   زركدي  كادور 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  كادور  ملغرب
LIONCEAU TRANS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي بل1ك  ل 

رقم 32 حي  ملسيرة - 86000  نزكان 
 وت مل1ل  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
26155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   16
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LIONCEAU TRANS
نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  بضائع ألجل   غير.
بل1ك  ل   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
86000  نزكان   - 32 حي  ملسيرة  رقم 

 وت مل1ل  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   500  :   س3دة مل3ك3 قب3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  : فاطم3   سا 1ي    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة مل3ك3 قب3 عن1 نه) ) رقم 
 86000 حي  ملسيرة  بل1ك  ل   111

 نزكان  وت مل1ل  ملغرب.
فاطم3   سا 1ي    س3دة 
حي   32 رقم  بل1ك  له  عن1 نه) ) 

مل1ل  86000  نزكان  وت   ملسيرة 
 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3دة مل3ك3 قب3 عن1 نه) ) رقم 
 86000 حي  ملسيرة  بل1ك  ل   111

 نزكان  وت مل1ل  ملغرب
فاطم3   سا 1ي    س3دة 
حي   32 رقم  بل1ك  له  عن1 نه) ) 
مل1ل  86000  نزكان  وت   ملسيرة 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بانزكان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1168.
221I

FADIFISC

la palma fish
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FADIFISC
شارع  ملقالم3 رقم 2   طابق  اللل 

عمارة  مزيل ل   زركدي  كادور 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  كادور  ملغرب
la palma fish شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي بل1ك 11 
شارع  نزكان رقم 37 حي  ملحمدي - 

80000  كادور  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

51805
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 la  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.palma fish
غرض   شرك3 بإوجاز : مطعم.

 11 عن1 ن  ملقر  الجتماعي : بل1ك 

 - حي  ملحمدي   37 شارع  نزكان رقم 
80000  كادور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : دوك1    س3د   سع3د 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  دوك1    س3د   سع3د 
 80000 1022   حي  ملحمدي  رقم 

 كادور  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  دوك1    س3د   سع3د 
 80000 1022   حي  ملحمدي  رقم 

 كادور  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110163.
222I

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 ل الستشـار ت 

  قـانـ1ن3ـ3

 SUD MARITIME«
 CONSULTING SERVICES» «

SMCS » S.A.R.L
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 
ل الستشـار ت   قـانـ1ن3ـ3

220 شـارع مكـ3 عمـارة صـ1مأص3ـل 
  طـابق  أللل ص,ب 518   ع3ـ1ن ، 

70000،   ع3ـ1ن  ملغـرب
 SUD MARITIME CONSULTING»

 SERVICES» « SMCS » S.A.R.L
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
  ع3ـ1ن،حـي  ملس3ـرة،   طـابق  أللل 
مـن  مللـك  ملسمـى ‹‹  ملس3ـرة 81» 

حي   ـرسـم   عقـاري عـدد 17-387 - 
70000   ع3ـ1ن  ملغـرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
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11199
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2020 شتنبر   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 SUD» : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 
 MARITIME CONSULTING

.SERVICES» « SMCS » S.A.R.L
 •  : بإوجاز  غرض   شرك3 
مس1حات سبر   سفن،   تحق3قات 

في  ملخابئ؛
عنابر  تفتيش  تأمين   بضائع،   •

  بضائع أل  وخز نات؛
مخازن  أختام  تلف   بضائع،   •

  بضائع؛
مسح  عمل3ات  ت1ريد   سفن،   •
أل  سطح   سف3ن3  )تلف    سفن 

 ملحرك)؛
غير  مشاكل  ملهاجرين  إد رة   •

  شرع3ين؛
. •  وخبرة بعد  الصطد م. 

 : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  ع3ـ1ن،حـي  ملس3ـرة،   طـابق  أللل 
 «81 ’‘  ملس3ـرة  مـن  مللـك  ملسمـى 
 -  387-17 حي   ـرسـم   عقـاري عـدد 

70000   ع3ـ1ن  ملغـرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 20.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
 100  : مكـاللي  حسـن    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 100  : حبيب   كنتـالي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  مكل1ي  حسـن    س3د 
أبت1بكـر   صدوـق  شـارع  حي  ملسيرة 
02   ع3ـ1ن  بـاعيـش   شقـ3  عمـارة 

70000   ع13ن  ملغرب.
  س3د حبيب   كنتـالي عن1 نه) ) 
حـي   شهـد ء   15 رقـم  زريـاب  زنقـ3 

  ع3ـ1ن 70000   ع3ـ1ن  ملغـرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د حب3ـب   كنتـالي عن1 نه) ) 
حـي   شهـد ء   15 رقـم  زريـاب  زنقـ3 

  ع3ـ1ن 70000   ع13ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
06 أكت1بر   البتد ئ33 با ع13ن بتاريخ 

2020 تحت رقم 2160/2020.

221I

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 ل الستشـار ت 

  قـانـ1ن3ـ3

C TRANS
إعالن متعدد   قر ر ت

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 
ل الستشـار ت   قـانـ1ن3ـ3

220 شـارع مكـ3 عمـارة صـ1مأص3ـل 
  طـابق  أللل ص,ب 518   ع3ـ1ن ، 

70000،   ع3ـ1ن  ملغـرب
C TRANS «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة ح ت   شريك   1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: شـارع مكـ3 
عمـارة   ش3عـ3 رقـم 01   ع3ـ1ن - - 

  ع3ــ1ن  ملغـرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري:
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   26 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
حصص  مجمـ1ع  تفـ1يت  ماولي: • 
)1000حصـ3)   س3ـد مـ1ه3ـم مفتـاح 

 فـائـدة مصطفـى شهبـ1ن
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  01:   ذي  رقم  بند 
مبلغ  في  حدد  ماولي:   رأسمال: 
إلى  مقسم3  درهم   100.000،00
درهـم   100 فئ3  من  حص3   1000
مصطفـى  بـا كـامـل   س3ـد  ليملكهـا 

شهبـ1ن 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1813.

223I

KARIMI CONSULTING

سيفيل انجينين اف يونك ليدر
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

KARIMI CONSULTING
 RES.WALILI ABDELMOUMEN

 CASABLANCA ، 37500،
CASABLANCA MAROC

س3ف3ل  نج3نين  ف و1نك  3در 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقام3 
  بدر مجم1ع3 11 عمارة 99 رقم 
7 عين   سبع   د ر   ب3ضاء   د ر 
  ب3ضاء 1213156   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536301
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   18
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 إلقتضاء بمختصر تسم3تها : س3ف3ل 

 نج3نين  ف و1نك  3در.
غرض   شرك3 بإوجاز :  إلستشارة 

في   بناء ل  عقار.
إقام3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
رقم   99 عمارة   11 مجم1ع3    بدر 
عين   سبع   د ر   ب3ضاء   د ر   7
1213156   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د عاتدي محمد : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  : محمد    س3د   صا حي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  محمد  عاتدي    س3د 

تجزئ3   3انس د رنا   58 ل   57   رقم 
  شطر 2 مرحل3 س مهدو3   قن3طرة 

1516   قن3طرة  ملغرب.
  س3د   صا حي محمد عن1 نه) ) 
 17 رقم  حميش  بالد  حي   رياض 

ليسالن 21356 ليسالن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  محمد  عاتدي    س3د 
تجزئ3   3انس د رنا   58 ل   57   رقم 
  شطر 2 مرحل3 س مهدو3   قن3طرة 

1516   قن3طرة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 01 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827156.
225I

FIDUCIAIRE RICH

GREENOUZAL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
GREENOUZAL شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 
ب1خل1ف جماع3 س3دي ع3اد   ريش 

- 52300   ريش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1221

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
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 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
.GREENOUZAL

غرض   شرك3 بإوجاز : - ستغالل 
لرش  لتلح3م ل   تعدون

- شغال مختلف3
-ب3ع  وحطب.

قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ب1خل1ف جماع3 س3دي ع3اد   ريش 

- 52300   ريش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : مصطفى  محني    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محني مصطفى عن1 نه) ) 
حي  ح3ان  جابر  بن  زنق3   11 رقم 
52300   ريش  تاحم3د نت   ريش 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محني مصطفى عن1 نه) ) 
حي  ح3ان  جابر  بن  زنق3   11 رقم 
52300   ريش  تاحم3د نت   ريش 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17  البتد ئ33 بم3د ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 161.
226I

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 ل الستشـار ت 

  قـانـ1ن3ـ3

 CAFE RESTAURANT GOLD
PRESTIGIA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 
ل الستشـار ت   قـانـ1ن3ـ3

220 شـارع مكـ3 عمـارة صـ1مأص3ـل 
  طـابق  أللل ص,ب 518   ع3ـ1ن ، 

70000،   ع3ـ1ن  ملغـرب
 CAFE RESTAURANT GOLD

PRESTIGIA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قـامـ3 
مكـ3 محـج محمـد   سـادس رقـم 161 

  ع3ـ1ن - 70000   ع3ـ1ن  ملغـرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

31301
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   25
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 CAFE RESTAURANT GOLD

.PRESTIGIA
غرض   شرك3 بإوجاز : • 

 نشاء لإد رة لتشغ3ل  ملقاهي لغرف 
لمحالت  ل ملخابز  ل ملطاعم    شاي 

 وحل1يات ل ملع نات؛
لإصالح  ل ستير د  لب3ع  شر ء   •
معد ت  أن1 ع  جم3ع  لص3ان3 
ل ملع نات  لمستلزمات  ملخابز 
تنظ3م  ؛  ل  قه1ة ل ملطابخ ل ملطاعم 
حفالت   ،   تظـاهـر ت  الحتفاالت 
 ، لحفالت   ك1كت3ل   الستقبال 
أل  ،  الحتفاالت  ملحل33   ملؤتمر ت 
 إلقل3م33 أل   1طن33 أل   دل 33 ، إوخ 

... مع أل بدلن تقدوم   طعام ؛ إوخ؛.
:  قـامـ3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مكـ3 محـج محمـد   سـادس رقـم 161 

  ع3ـ1ن - 70000   ع3ـ1ن  ملغـرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د  ملعطـي حنـانـي : 180 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د س3ـدي محمـد ل ـد   ـرش3ـد 
درهم   100 بق3م3  حص3   180  :

 لحص3 .
مـاء  ربـ1  مـرب3ه  فـاضـل    س3د 
  ع3ن3ـن : 80 حص3 بق3م3 100 درهم 

 لحص3 .
محمـد  ملـامـ1ن   ش3ـخ    س3د 

 100 بق3م3  حص3   80  : بـ1ه  سعـد 
درهم  لحص3 .

حص3   80  :   س3د حم3ـد حنـانـي 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  حنـانـي    س3د  ملعطـي 
معطـى   لـه  عمـارة  سـاحـ3   ـدش3ـرة 
70000   ع13ن  10   ع3ـ1ن  رقـم 

 ملغرب.
  س3د س3دي محمـد ل ـد   ـرش3ـد 
شـارع  ل ـد   ـرش3ـد  فـ3ـال  عن1 نه) ) 
70000   ع3ـ1ن  حبـ1هـا   ع3ـ1ن 

 ملغـرب.
مـاء  ربـ1  مـرب3ـه  فـاضـل    س3د 
  ع3ن3ـن عن1 نه) )  قـامـ3 ط3بـا عمـارة 
عبـد  مـ1الي  شـارع  ألم3ـر   1 رقـم  س 
  لـه مر كش 30000 مر كش  ملغرب.

محمد  ملـامـ1ن   ش3ـخ    س3د 
فـردلس  ف3ـال  عن1 نه) )  بـ1ه  سعـد 
بـ1تالم3ـن   ـر ش3ـدوـ3  مكـرر   20 رقـم 

52000   ر ش3دو3  ملغرب.
عن1 نه) )  حنــانــي  حم3ــد    س3د 
عمـارة معطـى   لـه رقـم 10 شـارع مكـ3 
 وحـي  الد ري   ع3ـ1ن 70000   ع3ـ1ن 

 ملغـرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  حنـانـي    س3د  ملعطـي 
معطـى   لـه  عمـارة  سـاحـ3   ـدش3ـرة 
70000   ع13ن  10   ع3ـ1ن  رقـم 

 ملغرب
  س3د س3دي محمـد ل ـد   ـرش3ـد 
شـارع  ل ـد   ـرش3ـد  فـ3ـال  عن1 نه) ) 
70000   ع3ـ1ن  حبـ1هـا   ع3ـ1ن 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   27 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1202/2022.
227I

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 ل الستشـار ت 

  قـانـ1ن3ـ3

 PARAPHARMACIE LA
REGIONALE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 
ل الستشـار ت   قـانـ1ن3ـ3

220 شـارع مكـ3 عمـارة صـ1مأص3ـل 
  طـابق  أللل ص,ب 518   ع3ـ1ن ، 

70000،   ع3ـ1ن  ملغـرب
 PARAPHARMACIE LA

REGIONALE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قـامـ3 
مكـ3 محـج محمـد   سـادس رقـم 161 

  ع3ـ1ن - 70000   ع3ـ1ن  ملغـرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

31305
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   25
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 PARAPHARMACIE LA  :

.REGIONALE
•  ترليج   : غرض   شرك3 بإوجاز 
لت1زيع  ملنتجات  ل  تس1يق   عام 
ل ملكمالت    ص3دالن33 شبه   طب33 

  غذ ئ33 ؛
• ستير د لتصدور أي منتج أل مادة 
شبه  أل  ص3دالن33  أد ة  أل  جهاز  أل 
ص3دالن33 أل جر ح33 أل شبه طب33 ؛

•   ترليج   طبي ل  تجاري بجم3ع 
لشبه  أشكا ه  لمنتجات   طب33 
لال   ،   طب33  كامل  و سم   طبي 
ل  ص3اد 3 ل  ع3اد ت  س3ما:  ألطباء 
ل ملر كز   صح33  ل ملستشف3ات 

  عام3 ل وخاص3 ؛ إوخ……………….؛.
:  قـامـ3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مكـ3 محـج محمـد   سـادس رقـم 161 

  ع3ـ1ن - 70000   ع3ـ1ن  ملغـرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
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  س3د  ملعطـي حنـاني : 300 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د س3ـدي محمـد ل ـد   ـرش3ـد 
درهم   100 بق3م3  حص3   300  :

 لحص3 .
  س3د حم3ـد حنـاني : 200 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  حنـانـي    س3د  ملعطـي 
معطـى   لـه  عمـارة  سـاحـ3   ـدش3ـرة 
70000   ع13ن  10   ع3ـ1ن  رقـم 

 ملغرب.
  س3د س3ـدي محمـد ل ـد   ـرش3ـد 
شـارع  ل ـد   ـرش3ـد  ف3ـال  عن1 نه) ) 
70000   ع3ـ1ن  حبـ1هـا   ع3ـ1ن 

 ملغـرب.
عن1 نه) )  حنـاني  حم3ـد    س3د 
عمـرة معطـى   لـه رقـم 10 شـارع مكـ3 
 وحـي  الد ري   ع3ـ1ن 70000   ع3ـ1ن 

 ملغـرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  حنـانـي    س3د  ملعطـي 
معطـى   لـه  عمـارة  سـاحـ3   ـدش3ـرة 
70000   ع13ن  10   ع3ـ1ن  رقـم 

 ملغرب
  س3د س3ـدي محمـد ل ـد   ـرش3ـد 
شـارع  ل ـد   ـرش3ـد  ف3ـال  عن1 نه) ) 
70000   ع3ـ1ن  حبـ1هـا   ع3ـ1ن 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   27 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 2022/1206.
228I

SAMAA CONSEIL

HAMMAM AL AATI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

SAMAA CONSEIL
11 زنق3 108 حي م1الي عبد هللا 
شارع تازة عين   شق، 20380، 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
HAMMAM AL AATI شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 زنق3 
108 حي م1الي عبد هللا شارع تازة 
عين   شق - 20380   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536667
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAMMAM AL AATI
غرض   شرك3 بإوجاز : حمام.

زنق3   11  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تازة  حي م1الي عبد هللا شارع   108
20380   د ر  ب3ضاء   - عين   شق 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
500 حص3   :   س3د محمد عطى 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 250  : فضلي  م3ل1دي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د محمد حام3ل : 250 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عطى  محمد    س3د 
س3دي عثمان حي   ن1ر  مل م1ع3 س 
رقم 19 20151   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )  فضلي  م3ل1دي    س3د 
20120  ملحمدو3   50 شحالط3 رقم 

 ملغرب.
عن1 نه) )  حام3ل  محمد    س3د 
 20000 87 شارع مصر تجزئ3  وخير 

 بن أحمد  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عطى  محمد    س3د 

س3دي عثمان حي   ن1ر  مل م1ع3 س 
رقم 19 20151   د ر  ب3ضاء  ملغرب
عن1 نه) )  حام3ل  محمد    س3د 
 20000 87 شارع مصر تجزئ3  وخير 

 بن أحمد  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 13 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827759.
229I

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

FEROTHERME
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 CABINET FIDUCIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
FEROTHERME شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي متجر بحي 
5 رقم 23 لفاق باوخ3اط - 10000 

فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
72967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   05
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.FEROTHERME
غرض   شرك3 بإوجاز : - ب3ع م1 د 

  بناء
-  شغال مختلف3  ل   بناء.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : متجر بحي 
 10000  - لفاق باوخ3اط   23 رقم   5

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د محمد سحاق : 100 حص3 

بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  سحاق  محمد    س3د 
حي 5 رقم 23 لفاق باوخ3اط 10000 

فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  سحاق  محمد    س3د 
حي 5 رقم 23 لفاق باوخ3اط 10000 

فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1211.
210I

دو1 ن م1ثق  ألستاح علي   ر لي

LOCATION BELLAKBIR
إعالن متعدد   قر ر ت

دو1 ن م1ثق  ألستاح علي   ر لي
263، شارع   1 زيس، إقام3 

  نرجس،   طابق  اللل، رقم 3، 
  د ر   ب3ضاء،  ملغرب ، 20250، 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
LOCATION BELLAKBIR «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: عبد رح3م 
5 مركز تجاري زلب3دة تجزئ3 زلب3دة 

برش3د - 26100 برش3د  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.510

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   17  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم تغير عن1 ن مقر   شرك3: 
  ذي ونص على ماولي: تغير عن1 ن مقر 
  شرك3 من   عن1 ن 131 تجزئ3 نصر 
هللا طابق ألل برش3د  لى   عن1 ن عبد 
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مركز تجاري زلب3دة تجزئ3   5 رح3م 
زلب3دة برش3د

قر ر رقم تف1يت حصص   شرك3: 
  ذي ونص على ماولي: تف1يت جم3ع 
 LOCATION شرك3  في  حصص 
 5000 عددها  BELLAKBIR   دي 
عبد  ملك   س3د  في  حص3   تي 
محمد  حزيفي  لى   س3د    رحمان 

جالل
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 
تغير عن1 ن مقر   شرك3 من   عن1 ن 
131 تجزئ3 نصر هللا طابق ألل برش3د 
 لى   عن1 ن عبد رح3م 5 مركز تجاري 

زلب3دة تجزئ3 زلب3دة برش3د
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
شرك3  في  حصص  جم3ع  تف1يت 
LOCATION BELLAKBIR   دي 
ملك  في  حص3   تي   5000 عددها 
حزيفي  لى  عبد   رحمان    س3د 

  س3د محمد جالل
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   10 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 529.
211I

SOCIETE MC MATERIAUX 

STE JADE LOCA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

SOCIETE JADE LOCA
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
STE JADE LOCA شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 1 
شارع   فرزدق  ملدون3  و دودة 

فاس - 10000 فاس  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.56091

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  26 و1ن13   ملؤرخ في 
 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
شارع   فرزدق  ملدون3   1 «رقم  من 

فاس   10000  - فاس   و دودة 
تجزئ3   5 رقم  «محل  إلى   ملغرب» 
فض3ل3 طريق عين   شقف - 10000 

فاس  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1157.
212I

دو1 ن م1ثق  ألستاح علي   ر لي

LOCATION BELLAKBIR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

دو1 ن م1ثق  ألستاح علي   ر لي
263، شارع   1 زيس، إقام3 

  نرجس،   طابق  اللل، رقم 3، 
  د ر   ب3ضاء،  ملغرب ، 20250، 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
LOCATION BELLAKBIR شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي طابق 
أر�ضي تجزئ3  3الي 2 رقم 69 برش3د 

 ملغرب - 26100 برش3د  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.507

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2017 و1 13ز   07 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
«300.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
دو1ن  مع  مقاص3  إجر ء   : طريق 
  شرك3  ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
غشت   01 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2017 تحت رقم 2131.
211I

دو1 ن م1ثق  ألستاح علي   ر لي

LOCATION BELLAKBIR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

دو1 ن م1ثق  ألستاح علي   ر لي

263، شارع   1 زيس، إقام3 
  نرجس،   طابق  اللل، رقم 3، 
  د ر   ب3ضاء،  ملغرب ، 20250، 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
LOCATION BELLAKBIR شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي طابق 
أر�ضي تجزئ3  3الي 2 رقم 69 برش3د 

 ملغرب - 26100 برش3د  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.507

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 07 و1 13ز 2017 تم تح1يل 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
رقم   2 تجزئ3  3الي  أر�ضي  «طابق 
برش3د   26100  - برش3د  ملغرب   69
هللا  نصر  تجزئ3   131» إلى   ملغرب» 
 26100  - برش3د  ملغرب  ألل  طابق 

برش3د  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
غشت   01 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2017 تحت رقم 2131.
213I

دو1 ن م1ثق  ألستاح علي   ر لي

LOCATION BELLAKBIR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

دو1 ن م1ثق  ألستاح علي   ر لي
263، شارع   1 زيس، إقام3 

  نرجس،   طابق  اللل، رقم 3، 
  د ر   ب3ضاء،  ملغرب ، 20250، 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
LOCATION BELLAKBIR شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي طابق 
أر�ضي تجزئ3  3الي 2 رقم 69 برش3د 

 ملغرب - 26100 برش3د  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.507

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

 ملؤرخ في 07 و1 13ز 2017 تم تح1يل 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
رقم   2 تجزئ3  3الي  أر�ضي  «طابق 
برش3د   26100  - برش3د  ملغرب   69
هللا  نصر  تجزئ3   131» إلى   ملغرب» 
برش3د   26100  - برش3د  ألل  طابق 

 ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
غشت   01 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2017 تحت رقم 2131.
215I

MANAGEMENT SOLUTIONS HOLDING

 MANAGEMENT
SOLUTIONS HOLDING

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

حل شرك3

 MANAGEMENT SOLUTIONS
HOLDING

زنق3  1يس ف3فيس،   طابق  اللل، 
 ملكتب رقم 2،  قام3  و زيرة، 
طنج3. ، 90000، طنج3  ملغرب

 MANAGEMENT SOLUTIONS
HOLDING شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3  1يس 
ف3فيس،   طابق  أللل،  ملكتب رقم 
2، إقام3  و زيرة - 90000 طنج3 

 ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.102571

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
 MANAGEMENT   شريك   1ح3د 
مبلغ   SOLUTIONS HOLDING
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
زنق3  1يس  مقرها  إلجتماعي 
ف3فيس،   طابق  أللل،  ملكتب رقم 
طنج3   90000  - إقام3  و زيرة   ،2
تصف33 لدو3 قبل   :  ملغرب نت3ج3 ل 

 آلل ن.
زنق3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
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 1يس ف3فيس،   طابق  أللل،  ملكتب 
 90000  - إقام3  و زيرة   ،2 رقم 

طنج3  ملغرب. 
ل عين:

ل    س3د)ة)  ملصطفى  كرم 
عن1 نه) ) زنق3 غرناط3 نفار  90000 

طنج3  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255063.
216I

STE M A T D C

STE S TRAV FEA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE S TRAV FEA
 HAY SALAM 2 RQIA NAGA

 N° 17 TIFLET ، 15400، TIFLET
MAROC

STE S TRAV FEA شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   سالم 
2 تجزئ3 رق33   ناك3 رقم 17 ت3فلت 

- 15300 ت3فلت  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE S  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

. TRAV FEA

: مقالل في  غرض   شرك3 بإوجاز 
مختلف  العمال  النشائ33 / تجارة في 
م1 د   بناء بتقس3ط/مقالل تنظ3ف 

  1 جه3 .محالت.شقق..
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 17 2 تجزئ3 رق33   ناك3 رقم    سالم 

ت3فلت - 15300 ت3فلت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3دة فاطم3   زهر ء عبد وحق 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .
  س3دة فاطم3   زهر ء عبد وحق 

: 1000 بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة فاطم3   زهر ء عبد وحق 
تجزئ3 رق33   2 حي   سالم  عن1 نه) ) 
  ناك3 رقم 17 ت3فلت 15300 ت3فلت 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
2 تجزئ3 رق33    س3دة حي   سالم 
حي  ت3فلت عن1 نه) )   17   ناك3 رقم 
 17 2 تجزئ3 رق33   ناك3 رقم    سالم 

ت3فلت 15300 ت3فلت  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بت3فلت   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 317.
217I

STE M A T D C

STE M A T D C
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

STE M A T D C
 HAY SALAM 2 RQIA NAGA

 N° 17 TIFLET ، 15400، TIFLET
MAROC

STE M A T D C شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   سالم 
2 تجزئ3 رق33   ناك3 رقم 17 ت3فلت 

- 15300 ت3فلت  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   21
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE M : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. A T D C
: مقالل في  غرض   شرك3 بإوجاز 
مختلف  العمال  النشائ33 / تجارة في 
تجهيز صرف   / بتقس3ط  م1 د   بناء 

صحي ل  ملاء ل   كهرباء .
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 17 2 تجزئ3 رق33   ناك3 رقم    سالم 

ت3فلت - 15300 ت3فلت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : عبد وحق  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  : حرشان  نع3م3    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  : عبد وحق  محمد    س3د 

بق3م3 100 درهم.
 500  : حرشان  نع3م3    س3دة 

بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة نع3م3 حرشان عن1 نه) ) 
تجزئ3 رق33   ناك3 رقم 17 حي   سالم 

2 ت3فلت 15300 ت3فلت  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محمد عبد وحق عن1 نه) ) 
2 تجزئ3 رق33   ناك3 رقم  حي   سالم 

17 ت3فلت 15300 ت3فلت  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بت3فلت   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 316.
218I

مكتب  وخبرة في  ملحاسب3

STE ABDO INFO-TRAV
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

ت1س3ع نشاط   شرك3 

مكتب  وخبرة في  ملحاسب3
20 زنق3  بن بط1ط3 ، 52000، 

  ر ش3دو3  ملغرب
STE ABDO INFO-TRAV شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  الجتماعي قصر   كنز 
جماع3 مدغرة - 52000   رش3دو3 

 ملغرب.
ت1س3ع نشاط   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.15031

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 25 ماي 2022 تمت إضاف3 
إلى نشاط   شرك3   ألنشط3   تا 33 

 وحالي :
إنجاز   2- مم1ن  وحفالت.   1-
ترك3ب   طاقات   1- قن1 ت   ري. 

 ملتجددة..
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 06 و1ن13 

2022 تحت رقم 139.

219I

مكتب  وخبرة في  ملحاسب3

 SOCIETE SPIDE LINE
SERVICES MAGHRAOUI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

مكتب  وخبرة في  ملحاسب3
20 زنق3  بن بط1ط3 ، 52000، 

  ر ش3دو3  ملغرب
 SOCIETE SPIDE LINE SERVICES

MAGHRAOUI شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 
  دليرة جماع3 ألف1س - 52051 

  رش3دو3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

15919
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE SPIDE LINE SERVICES

.MAGHRAOUI
نقل   1-  : بإوجاز  غرض   شرك3 
-2   نقل  باوحافل3.   ألشخاص 

  س3احي. -1 نقل   بضائع  لغير..
قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 52051  - ألف1س  جماع3    دليرة 

  رش3دو3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د مغر لي  حمد : 200 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 200  :   س3د مغر لي عبد  وحق 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د مغر لي  و1ب : 200 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 200  : محمد  مغر لي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 200  :   س3د مغر لي عبد   غني 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  مغر لي  حمد    س3د 
قصر   دليرة جماع3 ألف1س 52051 

  رش3دو3  ملغرب.
عبد  وحق  مغر لي    س3د 
جماع3  قصر   دليرة  عن1 نه) ) 

ألف1س 52051   رش3دو3  ملغرب.
عن1 نه) )  مغر لي  و1ب    س3د 
قصر   دليرة جماع3 ألف1س 52051 

  رش3دو3  ملغرب.
عن1 نه) )  محمد  مغر لي    س3د 
قصر   دليرة جماع3 ألف1س 52051 

  رش3دو3  ملغرب.
عبد   غني  مغر لي    س3د 
جماع3  قصر   دليرة  عن1 نه) ) 

ألف1س 52051   رش3دو3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  مغر لي  حمد    س3د 

قصر   دليرة جماع3 ألف1س 52051 

  رش3دو3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

09 ماي   البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 

2022 تحت رقم 572.

230I

STE FIDLAMIAE SARL

GLOBAL PROM

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

GLOBAL PROM شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 36 شارع 

عقب3   طابق  أللل شق3 2 أكد ل - 

10000   رباط  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.133861

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

2022 تم تح1يل  11 و1ن13   ملؤرخ في 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

شارع عقب3   طابق  أللل شق3   36»

10000   رباط  ملغرب»   - أكد ل   2

إلى «21 شارع عالل بن عبد هللا ممر 

 10000  -  1 كر كش1 مدرج ب شق3 

  رباط  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125801.

231I

  ص1يرة مناجمنت

تريتور بن عالل
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

  ص1يرة مناجمنت

شارع محمد  وخامس عمارة جبار 

  طابق  أللل   ص1يرة ، 33000، 

  ص1يرة  ملغرب

تريت1ر بن عالل شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي منزل 

با طابق   سفلي رقم 1191 تجزئ3 

  سقا 3   ص1يرة - 33000   ص1يرة 

 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.3917

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   21 في   ملؤرخ 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

رأسما ها  مبلغ  عالل  بن  تريت1ر 

مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000

با طابق   سفلي  منزل   إلجتماعي 
تجزئ3   سقا 3   ص1يرة   1191 رقم 

- 33000   ص1يرة  ملغرب نت3ج3 ل : 

عدم تحق3ق   هدف.
منزل  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 

تجزئ3   1191 رقم  با طابق   سفلي 

  سقا 3   ص1يرة - 33000   ص1يرة 

 ملغرب. 

ل عين:

ل  عالل  ت1ف3ق  وت    س3د)ة) 
عن1 نه) ) رقم 1071 تجزئ3   سقا 3 

33000   ص1يرة  ملغرب كمصفي )ة) 

 لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با ص1يرة بتاريخ 20 و1ن13 

2022 تحت رقم 228.

232I

CABINET CBA SARL

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE 
LA CITE VERTE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

CABINET CBA SARL
27 زنق3 باب1م، طابق 1، شارع 

محمد  وخامس ، 20250،   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE LA 
CITE VERTE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ب1سك1رة 
ألكس ين C1-T1  ملدون3  وخضر ء 
بلدو3 ب1سك1رة إقل3م   ن1 صر, - 

27182   د رب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537207
 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE LA

.CITE VERTE
تشغ3ل   : بإوجاز  غرض   شرك3 
مدرس3  رلض3  ألطفال٬أي  أي 
ل  تقني٬أي   لتعل3م  ألسا�ضي٬  عام 
تجاري3 ل على  مدرس3 مهن33 خاص٬3 
 ملست1ى   عام ملرحل3 ما قبل  ملدرس3 
، البتد ئي٬   ثان1ي  )دلر  وحضان3) 

ل و امعي..
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : ب1سك1رة 
C1-T1  ملدون3  وخضر ء  ألكس ين 
 - إقل3م   ن1 صر,  ب1سك1رة  بلدو3 

27182   د رب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 600  :   س3د عبد   علي بن3حيى 
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حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 300  :   س3د عالء   دون بن3حيى 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
بن3حيى  عبد   علي    س3د 
 81 رقم   2 تجزئ3 الك1 ين  عن1 نه) ) 
20150   د ر   ب3ضاء  كا ف1رن3ا, 

 ملغرب.
بن3حيى  عالء   دون    س3د 
ف3ال  ب1سك1رة  لكس ين  عن1 نه) ) 
ب1سك1رة  10  ملدون3  وخضر ء 
27182   د ر   ب3ضاء    ن1 صر, 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
بن3حيى  عبد   علي    س3د 
 81 رقم   2 تجزئ3 الك1 ين  عن1 نه) ) 
20150   د ر   ب3ضاء  كا ف1رن3ا, 

 ملغرب
بن3حيى  عالء   دون    س3د 
ف3ال  ب1سك1رة  لكس ين  عن1 نه) ) 
ب1سك1رة  10  ملدون3  وخضر ء 
27182   د ر   ب3ضاء    ن1 صر, 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828511.
231I

جيسط ك1مبطا ش.ح.م.م.ش.ل

TECBA
إعالن متعدد   قر ر ت

جيسط ك1مبطا ش.ح.م.م.ش.ل
شارع  وحسن  أللل، إقام3 باب 

  عقل3 د،   طابق  ألر�ضي، تط1 ن 
تط1 ن، 91000، تط1 ن  ملغرب
TECBA «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة ح ت   شريك   1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: محل بحي 
 غر س بل1ك رقم 28 ل س 7   طابق 
 الر�ضي مرت3ل مرت3ل 91150 مرت3ل-

تط1 ن  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.10619

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2016 فبر ور   22  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
من  تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3 
 7 ل س   28 رقم  بل1ك  حي  غر س 
  طابق  الر�ضي مرت3ل  لى حي  غر س 

بل1ك رقم 16 رقم ب2 مرت3ل
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
ت1س3ع   نشاط  الجتماعي  لشرك3 

 لى  النعاش   عقاري
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
ت1س3ع   نشاط  الجتماعي  لشرك3 

 لى  النعاش   عقاري
بند رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
من  تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3 
 7 ل س   28 رقم  بل1ك  حي  غر س 
  طابق  الر�ضي مرت3ل  لى حي  غر س 

بل1ك رقم 16 رقم ب2 مرت3ل
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
مارس   21  البتد ئ33 بتط1 ن بتاريخ 

2016 تحت رقم 189.
233I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE BOUCHERIE
 CHARCUTERIE LION D›OR

SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

FUTURASCO FIDUCIAIRE
131 شارع محمد  وخامس رقم 5 
  طابق   ثا ث بني مالل ، 21000، 

بني مالل  ملغرب
 STE BOUCHERIE CHARCUTERIE
LION D›OR SARL AU شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 
 ألر�ضي ، د ر عت3ق ، حي   شرف - 

21000 بني مالل  ملغرب .
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.5771
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
رفع  تم   2022 ماي   09 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3 
«200.000 درهم» أي من «200.000 
عن  درهم»   300.000» إلى  درهم» 
دو1ن  مع  مقاص3  إجر ء   : طريق 
  شرك3  ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 ببني مالل بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 921.
235I

CONCILIUM EXPERTISE

 RADIOLOGIE DAR
BOUAZZA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنق3 م1�ضى  بن نصير،   طابق 

 وخامس، شق3 رقم ،18 غ1تيي   د ر 
  ب3ضاء ، 20060،   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
 RADIOLOGIE DAR BOUAZZA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

  ساحل 1 شارع تدرين د ر ب1عزة - 
27221   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.RADIOLOGIE DAR BOUAZZA
مركز   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 الشع3   طب33.
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - شارع تدرين د ر ب1عزة   1   ساحل 

27221   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 500  :   س3د محمد جل3ل ك1هن 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 500  : جمال   هارلش    س3د 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

ك1هن  جل3ل  محمد    س3د 
رقم  ف3ال  عن1 نه) )  قام3  طلنت3ك 
شارع عبد   هادي ب1طا ب   حي   28
 وحسني   د ر   ب3ضاء 20210   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
  س3د جمال   هارلش عن1 نه) ) 
شارع   28 رقم  ف3ال   قام3  طلنت3ك 
ب1طا ب   حي  وحسني  عبد   هادي 
25121   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ك1هن  جل3ل  محمد    س3د 
رقم  ف3ال  عن1 نه) )  قام3  طلنت3ك 
شارع عبد   هادي ب1طا ب   حي   28
 وحسني   د ر   ب3ضاء 20210   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
  س3د جمال   هارلش عن1 نه) ) 
 13 كلم  حمري  حارت  ها 3  رياض 
عزلز   ن1 صر  طريق  زم1ر  لالد 

25121   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تم  إلود ع   قان1ني ب- بتاريخ 27 

و1ن13 2022 تحت رقم 828855.
236I

FLASH ECONOMIE

 RESTAURANT GROSSO
MODO

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 RESTAURANT GROSSO MODO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
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لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 زنق3 
 حمد  مل اطي  قام3  ز  ب   طابق 
1 رقم 08 حي  ملعاريف - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 RESTAURANT GROSSO  :

.MODO
-تقدوم   : بإوجاز  غرض   شرك3 
  طعام   تقل3دي ؛ ت1ص3ل   طلبات 

 لمنازل ل  طلبات  وخارج33.
 - -ب3ع  الطباق  ملطب1خ3 

  سندليشات -   برغر -   سلطات -
ب3ع   ، كريم  ،  آليس   وحل1يات 

 ملشرلبات في  وحال أل في  وخارج
لغير   ملشرلبات   ساخن3 

  كح1 33.
وحفالت  -تقدوم   طعام 

 الستقبال لجم3ع أن1 ع  ملناسبات..
زنق3   11  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 حمد  مل اطي  قام3  ز  ب   طابق 1 
رقم 08 حي  ملعاريف - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ف3صل   قادري  محمد    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   250  :

 لحص3.
  س3د أحمد   يزود   قادري : 250 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة هند   ر يس : 250 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة لجد ن خا د : 250 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

ف3صل   قادري  محمد    س3د 
عن1 نه) ) 33 زنق3  ملهدو3 ز لي3 شارع 
 12 رقم   1 طابق  يعق1ب  ملنص1ر 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أحمد   يزود   قادري    س3د 
 8 شق3  زيز  ل د  زنق3   86 عن1 نه) ) 

 كد ل 10000   رباط  ملغرب.
  س3دة هند   ر يس عن1 نه) ) 08 
زنق3  ب1   1قت تجزئ3   بيرلني  قام3 
ب1رك1ن   3 01   شق3    فتح   طابق 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )  خا د  لجد ن    س3دة 
 03 رقم   05 بل1ك  مارس   1 تجزئ3 

21000 بني مالل  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ف3صل   قادري  محمد    س3د 
عن1 نه) ) 33 زنق3  ملهدو3 ز لي3 شارع 
 12 رقم   1 طابق  يعق1ب  ملنص1ر 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
أحمد   يزود   قادري    س3د 
 8 شق3  زيز  ل د  زنق3   86 عن1 نه) ) 

 كد ل 10000   رباط  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 536229.
237I

إئتمانBKM 33  إلرشاد ت

رياض وينز
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

إئتمانBKM 33  إلرشاد ت
رقم 10 تجزئ3  ملركز لرز ز ت ، 

35000، لرز ز ت  ملغرب
رياض لينز شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي أوت بن 
حدل  وت زينب - 35000 لرز ز ت 

  نغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

11971
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
رياض   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

لينز.
ل  مألى   : بإوجاز  غرض   شرك3 

رياض.
أوت بن   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
لرز ز ت   35000  - زينب  حدل  وت 

  نغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : عبد  لط3ف  لينز ل    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد  لط3ف  لينز ل    س3د 
زينب  حدل  وت  بن  أوت  عن1 نه) ) 

35000 لرز ز ت  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد  لط3ف  لينز ل    س3د 
زينب  حدل  وت  بن  أوت  عن1 نه) ) 

35000 لرز ز ت  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   06  البتد ئ33 ب1رز ز ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 218.
238I

SARL

BROTHERS INVEST GROUP
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 BROTHERS INVEST GROUP
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 35 شارع 
عبد   قادر مفتكر 2 شق3 3   د ر 
  ب3ضاء - 22000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
. 325189

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2021 مارس   03 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة) مل3ك3 عساللي 
أصل  من  حص3  جتماع33   500
1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) عبد 
مارس   03 بتاريخ   ملا ك  ب1حسين 

.2021
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829125.
239I

STE FIDLAMIAE SARL

PRO YARDIM
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
PRO YARDIM شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقام3 
 فق3ه   تط1 ني 21   طابق  أللل 
شارع  و ز ئر - 10000   رباط 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.159881

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 و1ن13   06 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
سع3د   دهبي  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   500
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)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000
 06 بتاريخ  أوت  وحاج  و1نس  شرف 

و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125800.
250I

STE FIDLAMIAE SARL

PRO YARDIM
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
PRO YARDIM شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

ل عن1 ن مقرها  الجتماعي إقام3 
 فق3ه   تط1 ني رقم 21   طابق 

 أللل شارع  و ز ئر - 10000   رباط 
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.159881

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2022 تم تح1يل  06 و1ن13   ملؤرخ في 
  شكل   قان1ني  لشرك3 من «شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  إلى    1ح3د» 

 ملحدلدة».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125800.
251I

STE FIDLAMIAE SARL

PRO YARDIM
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
ت1س3ع نشاط   شرك3 

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

PRO YARDIM شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  الجتماعي إقام3 
 فق3ه   تط1 ني 21   طابق  أللل 
شارع  و ز ئر - 10000   رباط 

 ملغرب.
ت1س3ع نشاط   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.159881

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 و1ن13   06 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضاف3  ألنشط3   تا 33 

  شرك3  وحالي :
مكتب  ثقدوم  إلشتشارة،   -
ل   مل1 كب3،  ملساعدة   قنصل33 

 وخدمات  ملتعددة.
-   تك1ين  ملستمر..

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125800.
252I

NEW CONCEPT SOLUTIONS SARL

 NEW CONCEPT
SOLUTIONS SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

 NEW CONCEPT SOLUTIONS
SARL

تجزئ3  ألمل زنق3 17 رقم 18   طابق 
1 رقم 8 ، 90070، طنج3  ملغرب

 NEW CONCEPT SOLUTIONS
SARL شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

 المل زنق3 17 رقم 18   طابق 1 رقم 
8 - 90070 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
127325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   18
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 NEW  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.CONCEPT SOLUTIONS SARL
 : بإوجاز  غرض   شرك3 
 الستشار ت   ضريب33 ل  الجتماع33 ل 
 وخدمات  الد ري3  لمهن3ين ل   عام3.

تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 المل زنق3 17 رقم 18   طابق 1 رقم 

8 - 90070 طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 50.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3دة زهرة  وخل1في : 300 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 100  : عائش3   سنباك    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  زهرة  وخل1في    س3دة 
 90060  18 رقم   73 زنق3   2 جير ري 

طنج3  ملغرب.
عائش3   سنباك    س3دة 
رقم   32 زنق3  حي   زهر ء  عن1 نه) ) 

10 90080 طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  زهرة  وخل1في    س3دة 
 90060  18 رقم   73 زنق3   2 جير ري 

طنج3  ملغرب
عائش3   سنباك    س3دة 
رقم   32 زنق3  حي   زهر ء  عن1 نه) ) 

10 90080 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 3511.
251I

marrakech finance

GALERIE 225
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
GALERIE 225 شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 225   حي 
  صناعي س3دي غانم - 30000 

مر كش  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.68085

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   02 في   ملؤرخ 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د GALERIE 225 مبلغ 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي 225   حي   صناعي 
س3دي غانم - 30000 مر كش  ملغرب 
بتصف33  قر ر   شريك   : ل  نت3ج3 

  شرك3.
 225 ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
  حي   صناعي س3دي غانم - 30000 

مر كش  ملغرب. 
ل عين:

مارك ج1 3ان دولين ل    س3د)ة) 
عن1 نه) ) عمارة   فض3ل3   شق3 10 
جليز  حي  ملستشفى  عرص3   باشا 
)ة)  30000 مر كش  ملغرب كمصفي 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   11 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 7313.
253I

marrakech finance

EXTRA TASTY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
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 A1 n 15 marrakech، 40000،
Marrakech maroc

EXTRA TASTY شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 
5 ل 6 عمارة 1  م   بنين - 30000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 EXTRA : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.TASTY
:   1جبات  غرض   شرك3 بإوجاز 

  سريع3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : محل رقم 
 30000  - 1  م   بنين  عمارة   6 ل   5

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د ج1 د  ملت1كل : 100 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ج1 د  ملت1كل    س3د 
شق3   3 ط   126 تجزئ3  ملنار عمارة 
مر كش   30000 رياض   سالم   13

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ج1 د  ملت1كل    س3د 
تجزئ3  ملنار عمارة 126 ط 3 شق3 13 
رياض   سالم 30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116862.
255I

FIDUCIAIRE ILIADA

ار كلين
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

FIDUCIAIRE ILIADA
 AV AL AMAL RIAD MEKNES 12

، 50000، MEKNES MAROC
 ر كلين شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 
عمارة 1   طابق 1 رياض  الندتس - 

50000 مكناس  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.18957

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   21  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  ر  شرك3 
درهم   10.000 رأسما ها  مبلغ  كلين 
 11 رقم  مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 

رياض  الندتس   1 1   طابق  عمارة 

 : مكناس  ملغرب نت3ج3 ل   50000  -

 زم3  قتصادو3.

 11 ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 

رياض  الندتس   1 1   طابق  عمارة 

 ملغرب 50000 مكناس  ملغرب. 

ل عين:

ل  عبد   كريم  ن1 ل    س3د)ة) 

عين   سبع   د ر   11 عن1 نه) ) 

20000   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

ل  محمد  وت  وحاج    س3د)ة) 

5 طنج3  عن1 نه) ) حي   عازيف رقم 

)ة)  طنج3  ملغرب كمصفي   90000

 لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 196.

256I

SAGEST

MBM DESIGN
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
MBM DESIGN شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر  لالد 
و1سف جماع3 ل ق3ادة  لالد   ط3ب 
سايس فاس. - 10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 MBM  :  إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.DESIGN
مقالالت   : غرض   شرك3 بإوجاز 

 الشغال مختلف3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : دل ر  لالد 
و1سف جماع3 ل ق3ادة  لالد   ط3ب 
سايس فاس. - 10000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : بلقا�ضي  مل3اء    س3دة 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  بلقا�ضي  مل3اء    س3دة 
 53 6 رقم  بل1ك  ملعلم عبد هللا زنق3 
د ر   ب3ضاء   20000  ال ف3   ب3ضاء 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  بلقا�ضي  مل3اء    س3دة 
 53 6 رقم  بل1ك  ملعلم عبد هللا زنق3 
د ر   ب3ضاء   20000  ال ف3   ب3ضاء 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2711.
257I

HIGH EDGE CONSULTING

DUBAI DIGITAL FACTORY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12  ملغرب
 DUBAI DIGITAL FACTORY

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 
شارع عبد هللا كن1ن ل حي  بن جرير 
  طبري تسن3م بالز   عمارة أ   طابق 
7 رقم 113 - 90000 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
127955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 DUBAI : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.DIGITAL FACTORY
برمج3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

لتط1ير  وحاس1ب.
  تس1يق بكاف3 أشكا ه..
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ز لي3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شارع عبد هللا كن1ن ل حي  بن جرير 
  طبري تسن3م بالز   عمارة أ   طابق 

7 رقم 113 - 90000 طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
كريم  محمد    س3د  وحمز لي 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
كريم  محمد    س3د  وحمز لي 
 95600 ميشل3ه  حي   22 عن1 نه) ) 

إو1ب1ن فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
كريم  محمد    س3د  وحمز لي 
 95600 ميشل3ه  حي   22 عن1 نه) ) 

إو1ب1ن فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253521.
258I

DARAA AUDIT

 HYDRO CONSTRUCT
AFRICA

شرك3   ت1ص33   بس3ط3
تأسيس شرك3

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
20000،   د ر   ب3ضاء  ملغرب

 HYDRO CONSTRUCT AFRICA
شرك3   ت1ص33   بس3ط3

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   حي 
  صناعي   ن1 صر سابين1 تجزئ3 

102-101-103-105 - 20000   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3   ت1ص33   بس3ط3 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536631
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   26

 ألسا�ضي  شرك3   ت1ص33   بس3ط3 
باملميز ت   تا 33:

شرك3   ت1ص33   : شكل   شرك3 
  بس3ط3.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HYDRO CONSTRUCT AFRICA
أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  بناء ل  در س3.
:   حي  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تجزئ3  سابين1    صناعي   ن1 صر 
105-103-101-102 - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 DE GOUTTE A   شرك3 
 GOUTTE ET DE POMPAGE : 600

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  شركURBAGEC : 400 3 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 DE GOUTTE A   شرك3 
 GOUTTE ET DE POMPAGE
عن1 نه) )   حي   صناعي   ن1 صر 
102-101-103- تجزئ3  سابين1 
105  حي   صناعي   ن1 صر سابين1 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )   URBAGEC   شرك3 
 28800 77   حي   صناعي  ملحمدو3 

 ملحمدو3  ملغرب..
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
معماه  و1سف    س3د   س3د 
مجبر  حد ئق  تجزئ3   18 عن1 نه) ) 
20000   د ر   ب3ضاء  كا 3ف1رن3ا 

 ملغرب
  س3د و1نس  ل عبد ن عن1 نه) ) 
إقام3 دريم كاردن 01 رقم 85 س3دي 
20000   د ر   ب3ضاء  عبد   رحمان 

 ملغرب
  س3د حم3د عت3د عن1 نه) ) حي 
18 عين   شق  79 رقم    فضل زنق3 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب

عن1 نه) )  بك1ر  محم1د    س3د 
سان س3تي رقم 15 ب1سك1رة 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 13 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827725.
259I

trainning office and accounting advice

AMADAL SERVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,35
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
AMADAL SERVICES شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 8 

زنق3 31   طابق 1 حي طارق س3دي 
  برن1�ضي - 20600   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMADAL SERVICES
تقدوم   : بإوجاز  غرض   شرك3 

خدمات تكن1 1ج3ا  ملعل1مات;
ل  أجهزة   كمب13تر  لت1زيع  ب3ع 

 مل1 د  الستهالك33  لكمب13تر;
أعمال متن1ع3 أل   بناء;
 نتاج لب3ع م1 د   بناء;

نقل   بضائع;
  تجارة;

 الستير د ل  تصدور؛
إنجاز جم3ع  وخدمات ل ألعمال;

جم3ع  ملعامالت   ، عام  لب1جه 
أل  أل  ملدن33  أل   تجاري3    صناع33 
 ملنق1 3 أل غير  ملنق1 3   تي قد تك1ن 
مرتبط3 بشكل مباشر أل غير مباشر 
بغرض   شرك3 أل بأي أغر ض مماثل3 

أل ح ت صل3.
 8 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
1 حي طارق س3دي  31   طابق  زنق3 
20600   د ر   ب3ضاء   -   برن1�ضي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 :   س3د  سماع3ل   3عق1بي 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  سماع3ل   3عق1بي 
ما�ضي   91100 ما�ضي  عن1 نه) ) 

فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  سماع3ل   3عق1بي 
عن1 نه) ) ما�ضي 91100 ما�ضي فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 17 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828111.
260I

aice compta

DIMACAZ
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
DIMACAZ شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 605 شارع 
محمد  وخامس   طابق 1 - 20551 
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  ب3ضاء  ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537721
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. DIMACAZ
تشغ3ل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

معمل تعبئ3   غاز   سائل.
 605  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  1 محمد  وخامس   طابق  شارع 

20551   ب3ضاء  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 130  :   س3د عبد  رح3م جر دي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 110  : ب1رزقي  عبدهللا    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 110  : قصد لي  فريد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
جر دي  عبد  رح3م    س3د 
96 رقم  عن1 نه) ) حي  ال مريم بل1ك 

17 20670   ب3ضاء  ملغرب .
ب1رزقي عن1 نه) )    س3د عبدهللا 
99   درلة  تجزئ3   ناوت   رقم 

برش3د 2600 برش3د  ملغرب .
  س3د فريد قصد لي عن1 نه) ) 
ق ج   68 رقم   22 درب   كدو3 زنق3 

20350   ب3ضاء  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
جر دي  عبد  رح3م    س3د 
96 رقم  عن1 نه) ) حي  ال مريم بل1ك 

17 20670   ب3ضاء  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 23 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
و1ن13 2022 تحت رقم 828716.

261I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 GEBR HEINEMANN
MAROC

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تع3ين مسير جدود  لشرك3

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنج3  ملغرب

 GEBR HEINEMANN MAROC
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنطق3 

 وحرة قصر  مل از ل د   رمل  ملنص3 
رقم 02  ملكتب رقم 03 - 93152 

طنج3  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.17837

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تع3ين  تم   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة)  قبيب 

محمد سع3د كمسير لح3د
تبعا  1فاة  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255169.
262I

SOFT ALTERNATIVE SARL

ZAKINORD TRANS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنج3  ملغرب

ZAKINORD TRANS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي طريق 
 ملطار مجمع   سالم بل1ك س1 

  طابق  ألر�ضي رقم 15 - 90090 
طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 و1 13ز   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZAKINORD TRANS
:   نقل  بإوجاز  غرض   شرك3 

  بري   1طني ل  دللي  لبضائع .
طريق   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
س1  بل1ك  مجمع   سالم   ملطار 
 90090  -  15 رقم    طابق  ألر�ضي 

طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : زكرياء  و غالي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د زكرياء  و غالي عن1 نه) ) 
5 زنق3   ن3ل إقام3 ن13 سنتر  طابق 6 

  شق3 18 90000 طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د زكرياء  و غالي عن1 نه) ) 
5 زنق3   ن3ل إقام3 ن13 سنتر  طابق 6 

  شق3 18 90000 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253939.

261I

SOFT ALTERNATIVE SARL

ERZAD
إعالن متعدد   قر ر ت

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنج3  ملغرب
ERZAD «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: إقام3 
  عزيزي3 شارع  ململك3   عرب33 
  سع1دو3   طابق 01 رقم 20 - 

90060 طنج3  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.115875

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   16 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
قب1ل  ستقا 3  ملسيرة   س3دة صفاء 
  بري�ضي لتسم33   س3د حمي محمد 
كمسيرون  حمي  ل آلنس3  وناس 
كل  تج1ز  بح3ث  جدودون  لشرك3 

  1ثائق بت1ق3ع أي منهما
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  16:   ذي  رقم  بند 
ماولي: قب1ل  ستقا 3  ملسيرة   س3دة 
صفاء   بري�ضي لتسم33   س3د حمي 
محمد ل آلنس3  وناس حمي كمسيرون 
كل  تج1ز  بح3ث  جدودون  لشرك3 

  1ثائق بت1ق3ع أي منهما
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253872.
263I

SOFT ALTERNATIVE SARL

IMMOBILIERE ALAURIN
إعالن متعدد   قر ر ت

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنج3  ملغرب

IMMOBILIERE ALAURIN «شرك3 
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ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: ملتقى 
زنق3  بنان ل   عر ق إقام3 طار ك1ن3 

  طابق 01 رقم 02 - 90000 طنج3 

 ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.22191

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

تم  تخاح   2022 ماي   17 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

قب1ل ب3ع ما مجم1عه 100 حص3 من 

درهم   تي كانت في ح1زة   100 فئ3 

شرك3  محمد  زجط  فائدة    س3د 

إورز د

قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

قب1ل  ستقا 3  ملسير   1ح3د   س3د 

محمد  زجط لتسم33   س3د محمد 

حمي ل آلنس3  وناس حمي كمسيرون 

كل  تج1ز  بح3ث  جدودون  لشرك3 

  1ثائق بت1ق3ع أي منهما

على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 

ماولي:  مل1 فق3 على   نظام  ألسا�ضي 

إثر   تغير ت  على   و دود  لشرك3 

  نظام33  و دودة

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

على  ونص  6ل7:   ذي  رقم  بند 

 100 مجم1عه  ما  ب3ع  قب1ل  ماولي: 

100 درهم   تي كانت  حص3 من فئ3 

في ح1زة   س3د محمد  زجط  فائدة 

شرك3 إورز د

على  ونص  11:   ذي  رقم  بند 

قب1ل  ستقا 3  ملسير   1ح3د  ماولي: 

  س3د محمد  زجط لتسم33   س3د 

حمي  ل آلنس3  وناس  حمي  محمد 

بح3ث  جدودون  لشرك3  كمسيرون 

تج1ز كل   1ثائق بت1ق3ع أي منهما

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   20 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253953.

265I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

SORAYA›S CAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

SORAYA›S CAR شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 
مرم1ش3 زنق3  سكندري3 - 12000 

 وحس3م3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

1781
 17 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SORAYA’S CAR
كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 12000  - زنق3  سكندري3  مرم1ش3 

 وحس3م3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 500.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 2.500  :   س3د   1صغيري طارق 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 2.500  : رشدي    س3د   ر يس 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   1صغيري طارق عن1 نه) ) 
 12000 شارع محمد  وخامس   123

 وحس3م3  ملغرب.
عن1 نه) )  رشدي    س3د   ر يس 
زياد  طارق  بن  زنق3   08   شق3 

12000  وحس3م3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د   1صغيري طارق عن1 نه) ) 
 12000 شارع محمد  وخامس   123

 وحس3م3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باوحس3م3 بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم 166.
266I

comptasultlta sarl

MOF ISKANE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE BOITE N° 47 DEROUA ،
26202،   درلة  ملغرب

MOF ISKANE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
ماج1ريل مدخل رقم 1 مكتب رقم 
3   طابق 1   درلة   كارة -   درلة - 

26202   درلة  ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

16731
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 MOF  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.ISKANE
منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري.
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مكتب رقم   1 ماج1ريل مدخل رقم 
 - -   درلة  1   درلة   كارة  3   طابق 

26202   درلة  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

حص3   500  :   س3د  حمد   فني 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

حص3   500  :   س3د و1نس مر ح 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )    س3د  حمد   فني 

برش3د  تجزئ3   1فاء  ش   درلة 

26202   درلة  ملغرب.

عن1 نه) )  مر ح  و1نس    س3د 

مدو1ن3   د ر   ب3ضاء  دل ر  هال ت 

29390 مدو1ن3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )    س3د  حمد   فني 

برش3د  تجزئ3   1فاء  ش   درلة 

26202   درلة  ملغرب

عن1 نه) )  مر ح  و1نس    س3د 

مدو1ن3   د ر   ب3ضاء  دل ر  هال ت 

29390 مدو1ن3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 625.

267I

NOTAIRE

 SOCIETE IMMOBILIERE
CHERJA

إعالن متعدد   قر ر ت

NOTAIRE

 N° 37, AVENUE DU 02 MARS,

 RESIDENCE SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE CHERJA

«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 

با د ر  ب3ضاء )أنفا) ،3 ممر 13نار 

ج3ل3ان ، حا 3ا03، زنق3 أب1 عبد هللا 

بلحاج - -   د ر  ب3ضاء  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.531539
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بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 مارس   23  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
محمد   ب1ري  لفاة   س3د  إقر ر 

ل  س3د محمد أمال   ب1ري ؛
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
محمد  لرث3   س3د  بين    ت1زيع 
في  وملكه  كان    ب1ري  لسهم   ذي 

رأسمال   شرك3؛
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
محمد  لرث3   س3د  بين  ت1زيع 
أمال   ب1ري  ألسهم  ململ1ك3  ه في 
من   سهم  رأسمال   شرك3 ل و زء 
قبله  ل  ده  ملت1فى  من  لرثه    ذي 

  س3د محمد   ب1ري
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
تمت  صاوح  با هب3   تي  إقر ر 
دنا  مج3د   ب1ري،   س3دة    س3د 
  ب1ري ل   س3دة سارة   ب1ري ألسهم 
من أسهم   شرك3  مل ه1 3  ل و زء 
 SOCIETE IMMOBILIERE  إلسم 

» «CHERJA
قر ر رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 

تس1ي3   كس1ر
قر ر رقم 6:   ذي ونص على ماولي:
إبر ء حم3 لرث3   س3د محمد أمال 
  ب1ري باعتباره  ملدور   1ح3د  ملت1فى 
ل تأو3د جم3ع  إلجر ء ت   تي قامت 
بها   س3دة رلال بشير أحمد علي ن3اب3 

عن   شرك3؛
قر ر رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
باملقتض3ات   قان1ن33   إلقر ر 
 ملتعلق3 با شركات  مل ه1 3  إلسم ل 
با شركات ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
لضع33   شرك3  تس1ي3  ضرلرة  ل 
مسؤل 33  ح ت  إلى شرك3  تغ3يرها  ل 

محدلدة
قر ر رقم 8:   ذي ونص على ماولي: 
إقر ر   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3 

بشكلها  و دود
قر ر رقم 9:   ذي ونص على ماولي: 
تع3ين ألل مسيرون  لشرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
على  ونص  10:   ذي  رقم  قر ر 

ماولي:  إقر ر   تغ3ير  نهائي  لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  1:   ذي  رقم  بند 

ماولي:  تغ3ير إلى شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2022 تحت رقم 822915.

268I

MAIROUCHE FISC

HAWASS INFORMATIQUE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

MAIROUCHE FISC

155 شارع محمد   سادس  قام3 

سلمى   طابق  اللل رقم 01 كلم3م ، 

81000، كلم3م  ملغرب

 HAWASS INFORMATIQUE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : شارع 

ح1 ص رقم 03   قصب3 كلم3م - 

81000 كلم3م  ملغرب.

قفل   تصف33
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.351

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 و1ن13   07  ملؤرخ في 

 HAWASS INFORMATIQUE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة مبلغ 
لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 

مقرها  إلجتماعي شارع ح1 ص رقم 

كلم3م   81000  - 03   قصب3 كلم3م 

 ملغرب نت3ج3  قر ر   شركاء.

ل عين:

ه1ين  صاوح  محمد    س3د)ة) 

 03 رقم  ح1 ص  شارع  عن1 نه) )  ل 

  قصب3 كلم3م 81000 كلم3م  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.

ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 

شارع  لفي   2022 و1ن13   07 بتاريخ 

 - كلم3م  03   قصب3  رقم  ح1 ص 

81000 كلم3م  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بكلم3م   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 251/2022.

269I

trainning office and accounting advice

AIDOUD
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,35
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
AIDOUD شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 8 

زنق3 31   طابق 1 حي طارق س3دي 
  برن1�ضي - 20600   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
536235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AIDOUD
تس1يق   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ملنتجات   زر ع33 ل  غذ ئ33;
ل  ت1زيع  ملحلي  ل  ب3ع    شر ء 

ل  تصدور ألي منتج;
تشغ3ل لتط1ير أي لحدة زر ع33 
أل صناع33 زر ع33 أل زر ع33 غذ ئ33 ;
منتج  نتاج  أي  لتغل3ف  تك33ف 

لب3ع م1 د   بناء;
إنجاز جم3ع  وخدمات ;

نقل   بضائع;
 الستير د ل  تصدور؛

جم3ع  ملعامالت   ، عام  لب1جه 
أل  أل  ملدن33  أل   تجاري3    صناع33 
 ملنق1 3 أل غير  ملنق1 3   تي قد تك1ن 
مرتبط3 بشكل مباشر أل غير مباشر 

بغرض   شرك3 أل بأي أغر ض مماثل3 
أل ح ت صل3..

 8 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
1 حي طارق س3دي  31   طابق  زنق3 
20600   د ر   ب3ضاء   -   برن1�ضي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د محمد ب1حى : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ب1حى  محمد    س3د 
أمسترد م 1060L أمسترد م ه1 ند .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  ب1حى  محمد    س3د 
أمسترد م 1060L أمسترد م ه1 ند 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827157.
270I

STE FIDU WHITE

BASH FERO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
BASH FERO شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 108 
رقم 2270 حي  ملختار   س1�ضي - 

65800 تالريرت  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.131

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 و1ن13   02  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
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مبلغ   BASH FERO   شريك   1ح3د 
لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 
رقم   108 زنق3  مقرها  إلجتماعي 
 65800  - 2270 حي  ملختار   س1�ضي 
عدم   : ل  نت3ج3  تالريرت  ملغرب 

تحق3ق   هدف  الجتماعي.
ل حدد مقر   تصف33 ب زنق3 108 
 - حي  ملختار   س1�ضي   2270 رقم 

65800 تالريرت  ملغرب. 
ل عين:

ل  ب3�ضي    س3د)ة)   بشير 
حي  مستكمار  زنق3   806 عن1 نه) ) 
تالريرت  ملغرب   65800 غشت   20

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
15 و1ن13   البتد ئ33 بتالريرت بتاريخ 

2022 تحت رقم 136/2022.
271I

HAYTAM CONSEIL

LOLA EVENT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 35
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc

LOLA EVENT شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 
س1م33 عمارة 82   طابق   تاني 

شق3 رقم 3 حي پامليي   د ر  ب3ضاء 
20130   د ر  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   27
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 LOLA  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.EVENT
لكا 3   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 

  فعا 3ات ل التصاالت
- تنظ3م  وحفالت ل   سهر ت .

زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
س1م33 عمارة 82   طابق   تاني شق3 
رقم 3 حي پامليي   د ر  ب3ضاء 20130 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : مزك1ط  سعد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  مزك1ط  سعد    س3د 
رقم 12 زنق3 أركان3 طابق 1   شق3 1 

20250   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  مزك1ط  سعد    س3د 
رقم 12 زنق3 أركان3 طابق 1   شق3 1 

20250   د ر  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828871.
272I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

ASFAR WAIL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

  طابق   ثا ث شارع عالل  بن عبد 
هللا رقم 12   ريش ، 52300،   ريش 

 ملغرب
ASFAR WAIL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 03مكرر 
  زنق3 21 حي ب1 3لي   ريش - 

52300   ريش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

1217
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   07
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 ASFAR : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.WAIL
نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ملسافرين.
03مكرر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  زنق3 21 حي ب1 3لي   ريش - 52300 

  ريش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
500 حص3   :   س3د حد ش زهير 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة بعمتي سميرة : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  زهير  حد ش    س3د 
21 حي ب1 3لي   ريش  03   زنق3  رقم 

52300   ريش  ملغرب.
عن1 نه) )  سميرة  بعمتي    س3دة 
 52300 قصر  وت   غازي  ملش3ل 

  ريش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  زهير  حد ش    س3د 
21 حي ب1 3لي   ريش  03   زنق3  رقم 

52300   ريش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13  البتد ئ33 بم3د ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 156.
271I

auditeexpert

DIKA FOOD
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

auditeexpert
 n 5 Rue Ghassan Kanafani 6

 eme etage fes n 5 Rue Ghassan
 Kanafani 6 eme etage fes،

30000، Fes maroc
DIKA FOOD شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 18  قام3 

  نخ3ل 2 رقم 8 زنق3 بدر شاكر 
  س3اب شارع عالل بن عبد هللا - 

10000 فاس  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.31039

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2021 وناور   02  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«18  قام3   نخ3ل 2 رقم 8 زنق3 بدر 
عبد  بن  شاكر   س3اب شارع عالل 
 15» إلى  10000 فاس  ملغرب»   - هللا 
 1 شارع ال 3 أم3ن3 مكاتب  ريس رقم 

فاس - 10000 فاس  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1166.
273I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

BITAN
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

  طابق   ثا ث شارع عالل  بن عبد 
هللا رقم 12   ريش ، 52300،   ريش 

 ملغرب
BITAN شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 19 زنق3 
درع3 تاحمد نت   ريش - 52300 

  ريش  ملغرب
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تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
.BITAN : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 
:  الشغال  غرض   شرك3 بإوجاز 

 ملختلف3  ل   بناء.
زنق3   19  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 52300  - تاحمد نت   ريش  درع3 

  ريش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : وحسن  طبري    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  وحسن  طبري    س3د 
شارع خريبك3 حي   12 زنق3   01 رقم 
 مازير   ريش 52300   ريش  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  وحسن  طبري    س3د 
شارع خريبك3 حي   12 زنق3   01 رقم 

 مازير   ريش 52300   ريش  ملغرب
تم  إلود ع   قان1ني ب- بتاريخ 13 

و1ن13 2022 تحت رقم 157.
275I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 MIFTAH ALHAYAT
HOLDING

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES
 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
 MIFTAH ALHAYAT HOLDING
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

معرك3 أن1 ل رقم 16   طابق  ألر�ضي 
رقم 1 - 91000 تط1 ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
11797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MIFTAH ALHAYAT HOLDING
:  النعاش  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عقاري.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
معرك3 أن1 ل رقم 16   طابق  ألر�ضي 

رقم 1 - 91000 تط1 ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د عماد مفتاح : 1.000 حص3 

بق3م3 100.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  مفتاح  عماد    س3د 
حي  ط1يل3  بن  عبد   رحمان  شارع 
23000  و دودة   29 رقم   ألمل 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  مفتاح  عماد    س3د 
حي  ط1يل3  بن  عبد   رحمان  شارع 

23000  و دودة   29 رقم   ألمل 
 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1315.
276I

NOTAIRE

 COMPTOIR GENERAL DE
 MATERIEL AGRICOLE ET
INDUSTRIEL COGEMAI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

NOTAIRE
 BD BIR ANZARANE 111

 RESIDENCE RAMZI ETAGE
 3 CASABLANCA ، 20370،

CASABLANCA MAROC
 COMPTOIR GENERAL DE
 MATERIEL AGRICOLE ET

INDUSTRIEL COGEMAI شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 
وحل1ة 1 زنق3   عارف  اللل بن 
واسين محمد   د ر   ب3ضاء - 
20100   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
238795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2011 ن1نبر   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 COMPTOIR GENERAL DE
 MATERIEL AGRICOLE ET

.INDUSTRIEL COGEMAI
تصدور   : بإوجاز  غرض   شرك3 
ل ستير د كل م1 د   فالح3 ل  صناع3.
:  قام3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
وحل1ة 1 زنق3   عارف  اللل بن واسين 
20100   د ر  محمد   د ر   ب3ضاء - 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د عبد  وحق معماه عن1 نه) ) 
 20150 تجزى3  ك1ك1 كا 3ف1رن3ا   27

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
نج3ب   لعبي  محمد    س3د 
زنق3  عن1 نه) )  قام3  ملنص1ر 
20026   د    ب3ضاء  بكر    قا�ضي 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د عبد  وحق معماه عن1 نه) ) 
 20150 تجزى3  ك1ك1 كا 3ف1رن3ا   27

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
نج3ب   لعبي  محمد    س3د 
زنق3  عن1 نه) )  قام3  ملنص1ر 
20026   د    ب3ضاء  بكر    قا�ضي 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با د ر   ب3ضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
277I

ETANCHE KHELSI

ETANCHE KHELSI
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ETANCHE KHELSI
شارع م1الي إسماع3ل، 13 عمارة 
م1الي إسماع3ل   طابق   ثا ث 

 ،tanger، 90000 .3رقم 9 طنج ،
طنج3  ملغرب

ETANCHE KHELSI شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

م1الي إسماع3ل، 13 عمارة م1الي 
إسماع3ل   طابق   ثا ث ، رقم 9 

طنج3. - 90000 طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
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محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128337

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ETANCHE KHELSI

أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 

شر ء    عزل  ملائي ل  عزل  وحر ري، 

نقل  مل1 د  م1 د   عزل  ملائي،  لب3ع 

 ملانع3  لتسرب.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

م1الي  عمارة   13 إسماع3ل،  م1الي 
 9 رقم   ، إسماع3ل   طابق   ثا ث 

طنج3. - 90000 طنج3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د عبد  وحق خل�ضي : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

خل�ضي  عبد  وحق    س3د 

 5 شطر   1 مجمع  من33  عن1 نه) ) 

عمارة د 5 ط   سفلي رقم 26 90000 

طنج3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

خل�ضي  عبد  وحق    س3د 

 5 شطر   1 مجمع  من33  عن1 نه) ) 

عمارة د 5 ط   سفلي رقم 26 90000 

طنج3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6238.

278I

louardi compta

LIBRAIRIE AL BACHIR

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

قفل   تصف33

louardi compta

رقم 26 زنق3 عباس  ملسعدي مكتب 

رقم 5  ملدون3  و دودة فاس ، 

10000، فاس  ملغرب

LIBRAIRIE AL BACHIR شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : تجزئ3 

عصام رقم 27 طريق عين   سمن - 

10020 فاس  ملغرب.

قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.31685

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   18 في   ملؤرخ 

LIBRAIRIE AL BACHIR شرك3 ح ت 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د مبلغ رأسما ها 10.000 درهم 

تجزئ3  مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 

 - طريق عين   سمن   27 عصام رقم 

10020 فاس  ملغرب نت3ج3  صع1ب3 

في   تم1يل.

ل عين:

ل  با عت3ق    س3د)ة)   بشير 

شارع م1الي رش3د تجزئ3  عن1 نه) ) 

 2 1   زه1ر  63   شق3  عمارة   ملاز 

)ة)  كمصفي  فاس  ملغرب   10010

 لشرك3.

ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 

تجزئ3  لفي   2022 ماي   18 بتاريخ 

 - طريق عين   سمن   27 عصام رقم 

10020 فاس  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   08 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1737.

279I

hhamid001@gmail.com

IRCONCEPT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

hhamid001@gmail.com
شارع   قدس  قام3  م3ن3 5  لالد 
طا ب حي   عمري3 تجزئ3   سكن 
 الن3ق عين   شق   طابق  اللل 

  شق3 2 ، 21100،   ب3ضاء  ملغرب
IRCONCEPT شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
رحال  ملسك3ني   طابق 2   شق3 5 - 

21100   ب3ضاء  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.509311

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   01 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
خاجي  رحم3  )ة)  تف1يت   س3د 
100 حص3  جتماع33 من أصل 100 
حص3  فائدة   س3د )ة) عبد  وحف3ظ 

فرحات بتاريخ 01 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 23 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828813.
280I

THK CONSULTING

 UNIVERS MANAGEMENT
SOLUTIONS

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تغ3ير نشاط   شرك3

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
 UNIVERS MANAGEMENT

SOLUTIONS شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  الجتماعي رقم 7 
قطع3 11 تجزئ3 عاطف طريق 

 وم1ز ر فاس - 10000 فاس  ملغرب.
تغ3ير نشاط   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.66117

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تغ3ير   2021 09 غشت   ملؤرخ في 
«إد رة  ملنظمات  نشاط   شرك3 من 
ل الستشارة  ل وخاص3    عام3 
مختلف3  « شغال  إلى   الجتماع33» 

ل  تجارة».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أكت1بر   13 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2021 تحت رقم 3531.
281I

محمد معطى هللا

ADIL HIL SERVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

محمد معطى هللا
 RUE DE FES ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنج3  ملغرب
ADIL HIL SERVICES شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع أبي 
 وحسن   شادلي إقام3 لردة رقم 

1   طابق   سفلي - 90000 طنج3 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 ADIL  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.HIL SERVICES
غرض   شرك3 بإوجاز :  إلنشاء ت 

  ف1الحو3 لأعمال متن1ع3.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
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أبي  وحسن   شادلي إقام3 لردة رقم 
طنج3   90000  - 1   طابق   سفلي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ح3لمي  عادل    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ح3لمي  عادل    س3د 
  عرفان 2 مجم1ع3 7 عمارة 2 طابق 
 90000 طنج3   2   سفلي   رقم 

طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ح3لمي  عادل    س3د 
  عرفان 2 مجم1ع3 7 عمارة 2 طابق 
 90000 طنج3   2   سفلي   رقم 

طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6165.
282I

hhamid001@gmail.com

IRCONCEPT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

hhamid001@gmail.com
شارع   قدس  قام3  م3ن3 5  لالد 
طا ب حي   عمري3 تجزئ3   سكن 
 الن3ق عين   شق   طابق  اللل 

  شق3 2 ، 21100،   ب3ضاء  ملغرب
IRCONCEPT شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
رحال  ملسك3ني   طابق 2   شق3 5 - 

21100   ب3ضاء  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.509311

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   01 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 

«900.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
أل  نقدو3  حصص  تقدوم   : طريق 

ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 23 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828813.
281I

STE FIDU-LIDOU SARL

PARA MED-NAT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
PARA MED-NAT شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي متجر 
رقم 07 عمارة 01 مدخل 05  قام3 
  رحم3 طريق عين   سمن - 10000 

فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   18
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 PARA  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.MED-NAT
: ب3ع  مل1 د  غرض   شرك3 بإوجاز 

  شبه   طب33 با تقس3ط.
متجر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
05  قام3  مدخل   01 عمارة   07 رقم 
 10000  -   رحم3 طريق عين   سمن 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د عبد   رح3م كهم 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د عبد   رح3م كهم عن1 نه) ) 
 17 شق3  بريست3ج3ا  تجزئ3   76
  طابق 6 ملعب  وخ3ل 10000 فاس 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  مل1كي  محمد    س3د 
رقم 697 تجزئ3   قرليين طريق عين 

  شقف 10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   01 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2717/2022.
283I

Advance Center

Abir cosmetic
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
Abir cosmetic شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 15 شارع 
 البطال شق3 رقم 3 أكد ل   رباط 

 APIMO SERVICES( - 10090 عند(
  رباط  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
161252

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 Abir  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.cosmetic
 1-  : بإوجاز  غرض   شرك3 
مستحضر ت   تجم3ل  تس1يق 
لمستحضر ت   تجم3ل  و لدو3 

ل ملكمالت   غذ ئ33
ل الستير د  ل  ت1زيع  -2   تصن3ع 

ل  تصدور
-1 أخذ  ملشارك3.

15 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
أكد ل   رباط   3  البطال شق3 رقم 
 APIMO SERVICES( - 10090 عند(

  رباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3دة  ملكان�ضي عائش3 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 1000  :   س3دة  ملكان�ضي عائش3 

بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عائش3    س3دة  ملكان�ضي 
 2 بل1ك ج رقم   19 قطاع  عن1 نه) ) 

حي   رياض 10100   رباط  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عائش3    س3دة  ملكان�ضي 
 2 بل1ك ج رقم   19 قطاع  عن1 نه) ) 

حي   رياض 10100   رباط  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم -.
285I

حسام   دون

KASR AZOUHOUR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

حسام   دون
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شارع بن عبد   رحمان   طابق  اللل 
رقم 1 قرب ص3د 33 باب   ت1ت ، 

91000، تط1 ن  ملغرب
KASR AZOUHOUR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 25 شارع 

  شريشر 25 شارع   شريشر 91000 
تط1 ن  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.2089

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   09 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
رضا  محمد  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   113   شارف 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   118 أصل 
عصام   شارف بتاريخ 23 ماي 2022.
رضا  محمد  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   103   شارف 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   118 أصل 

كريم   شارف بتاريخ 23 ماي 2022.
)ة)  ن1ر   شارف  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   10
كريم  )ة)  حص3  فائدة   س3د   118

  شارف بتاريخ 23 ماي 2022.
)ة)  ن1ر   شارف  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   113
)ة)  نس  حص3  فائدة   س3د   118

  شارف بتاريخ 23 ماي 2022.
)ة)  ن1ر   شارف  تف1يت   س3د 
 118 حص3  جتماع33 من أصل   83
فاطم3  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

مج1ج بتاريخ 23 ماي 2022.
)ة)  ن1ر   شارف  تف1يت   س3د 
 118 حص3  جتماع33 من أصل   10
حص3  فائدة   س3د )ة)  بنى   شارف 

بتاريخ 23 ماي 2022.
تف1يت   س3د )ة) محسن   شارف 
 118 حص3  جتماع33 من أصل   37
حص3  فائدة   س3د )ة)  بنى   شارف 

بتاريخ 23 ماي 2022.
تف1يت   س3د )ة) محسن   شارف 
 118 حص3  جتماع33 من أصل   57
حص3  فائدة   س3د )ة) نهل3   شارف 

بتاريخ 23 ماي 2022.

تف1يت   س3د )ة) محسن   شارف 
 118 حص3  جتماع33 من أصل   57
هن3دة  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

  شارف بتاريخ 23 ماي 2022.
تف1يت   س3د )ة) محسن   شارف 
 118 حص3  جتماع33 من أصل   57
واسم3ن3  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

  شارف بتاريخ 23 ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1369.
286I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

STEP TO SUCCES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
STEP TO SUCCES شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 وحسن   ثاني عماره 290 طبق 
  ثا ث شقه 5 - 91020 تط1 ن 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

11811
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STEP  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.TO SUCCES
تحم3ص   : غرض   شرك3 بإوجاز 

  بن
باو مله  لشر ء   بن  ب3ع 

ل  تقس3ط.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

طبق   290 عماره   وحسن   ثاني 

تط1 ن   91020  -  5 شقه    ثا ث 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

مبلغ رأسمال   شرك3: 50.000,00 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د واسين   هيش1  وحاج : 125 

حص3 بق3م3 100,00 درهم  لحص3 .

 125  :   س3د  مين   هيش1  وحاج 

حص3 بق3م3 100,00 درهم  لحص3 .

  س3دة سعاد بن   قسم3ه : 200 

حص3 بق3م3 100,00 درهم  لحص3 .

  س3دة منى   طاهري : 50 حص3 

بق3م3 100,00 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

واسين   هيش1  وحاج    س3د 

زنقه  جبل  الطلس  شارع  عن1 نه) ) 

 91030  21 فاطمه    1ئام  قامه 

تط1 ن  ملغرب.

  س3د  مين   هيش1  وحاج 

عن1 نه) ) شارع  و يش  مللكي  قامه 

 م   قرى   طابق  اللل رقم2 91030 

تط1 ن  ملغرب.

بن   قسم3ه  سعاد    س3دة 

عن1 نه) ) شارع  و يش  مللكي  قامه 

 م   قرى   طابق  اللل رقم 2 91030 

تط1 ن  ملغرب.

عن1 نه) )  منى   طاهري    س3دة 
محج ب شقه 19 شارع   علمي   تازي 

م ج 50010 مكناس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

واسين   هيش1  وحاج    س3د 

زنقه  جبل  الطلس  شارع  عن1 نه) ) 

 91030  21 فاطمه    1ئام  قامه 

تط1 ن  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1338.

287I

  ع13ن  ستشار ت

OUVRESUD NEGOCE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

  ع13ن  ستشار ت
رقم 11 شارع  المير م1الي عبد هللا ، 

70000،   ع13ن  ملغرب
OUVRESUD NEGOCE شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ساح3 

 ملغرب   عربي رقم 11   حي  ملحمدي 
- 70000   ع13ن  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUVRESUD NEGOCE
أل  تاجر   : بإوجاز  غرض   شرك3 

لس3ط  الستير د ل  تصدور.
ساح3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ملغرب   عربي رقم 11   حي  ملحمدي 

- 70000   ع13ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : منقاري  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  منقاري  محمد    س3د 
فن3دق   91102 حي ر س  1طا   دمل3 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
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لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  منقاري  محمد    س3د 

فن3دق   91102 حي ر س  1طا   دمل3 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1913.

288I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

CHEFALUM
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع  ملغرب   عربي رقم 2   طابق 

 أللل تط1 ن ، 91000، تط1 ن 

 ملغرب

CHEFALUM شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 19 حي 9 

شارع م1الي رش3د 91150 مرت3ل - 

91150 مرت3ل  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.28507

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 ماي   26 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

عبد   قادر  )ة)  تف1يت   س3د 

ألر م 500 حص3  جتماع33 من أصل 

1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) عمر 

  نالي بتاريخ 26 ماي 2022.

ألر م  ج1 د  )ة)  تف1يت   س3د 

أصل  من  حص3  جتماع33   500

1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) عمر 

  نالي بتاريخ 26 ماي 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   11 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1168.

289I

STE FICOPRO

MT DIGITAL SOLUTIONS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
MT DIGITAL SOLUTIONS شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو1ر 
 ملخزن33 رقم 2ب مكرر م.ج - 

50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

 51125
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2021 مارس   17
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 MT  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIGITAL SOLUTIONS
غرض   شرك3 بإوجاز : -مقالل في 

خدمات  ملعل1م3ات
 - ملتاجرة

دو1ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ملخزن33 رقم 2ب مكرر م.ج - 50000 

مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د محسن  لر غ : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   500  :   س3د لهبي حاتم 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  محسن  لر غ    س3د 
 50000 ج  م  دو1ر  ملخازن33   78

مكناس  ملغرب.
عن1 نه) )  لهبي  حاتم    س3د 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  محسن  لر غ    س3د 
 50000 ج  م  دو1ر  ملخازن33   78

مكناس  ملغرب
عن1 نه) )  لهبي  حاتم    س3د 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   25 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2021 تحت رقم 2539.
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FIKA W SERVICE

FIKA W SEVICE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIKA W SERVICE
 RESIDENCE BOUKRI N 04

 HAY AL QODS BENSLIMANE ،
13000، CASABLANCA MAROC

FIKA W SEVICE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
 RESIDENCE BOUKRI N 04

 HAY AL QODS BENSLIMANE -
13000 BENSLIMANE MAROC
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

7387
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 فبر ور   23
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 FIKA  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.W SEVICE
خدمات   : بإوجاز  غرض   شرك3 

مختلف3.
 : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 RESIDENCE BOUKRI N 03
 HAY AL QODS BENSLIMANE -

.11000 BENSLIMANE MAROC

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 2022 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 500  : سمحمد  لك3ف    س3د 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

500 حص3   :   س3دة ط1يل مريم 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

: نقد  بق3م3    س3دة ط1يل مريم 
50.000 درهم.

نقد    : سمحمد  لك3ف    س3د 
بق3م3 50.000 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د لك3ف سمحمد عن1 نه) ) 
حي   2 رقم   16 إقام3  حي   د خل3 
20000   د ر   ب3ضاء   ملحمدي 

 ملغرب.
  س3دة ط1يل مريم عن1 نه) ) حي 
  د خل3 إقام3 16 رقم 2 حي  ملحمدي 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د لك3ف سمحمد عن1 نه) ) 
حي   2 رقم   16 إقام3  حي   د خل3 
20000   د ر   ب3ضاء   ملحمدي 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 01 بتاريخ  سل3مان  ببن   البتد ئ33 

أبريل 2022 تحت رقم 7387.
291I

EL MARSA CONSEIL

HASSOU SAHARA TANTAN
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

EL MARSA CONSEIL
حي   قدس شارع   بعت ، 70000، 

  ع13ن  ملغرب
 HASSOU SAHARA TANTAN

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 537 
س مدون3   1حدة   ع13ن 70000 

  ع13ن  ملغرب
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تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

31819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HASSOU SAHARA TANTAN

أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 

،   بناء    بناء  ملتخصص3  ألخرى 

أعمال   ، ل ألعمال  ملتن1ع3    عام 

  صرف   صحي.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 537 

 70000 مدون3   1حدة   ع13ن  س 

  ع13ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د عبد  و بار حس1 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د عبد  و بار حس1 عن1 نه) ) 

 70000 طنطان  بئرنزر ن  حي   82

  ع13ن  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د عبد  و بار حس1 عن1 نه) ) 

 70000 طنطان  بئرنزر ن  حي   82

  ع13ن  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

ماي   10 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1521.

292I

شرك3  وحس3م3  الستشار ت ش.م.م

STE AHMED IMPORT-
EXPORT

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

شرك3  وحس3م3  الستشار ت 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA  ملغرب
 STE AHMED IMPORT-EXPORT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 
 زفز فن بني لرياغل  وت قمرة 
 وحس3م3  وحس3م3 12000 

 وحس3م3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AHMED IMPORT-EXPORT
مقالل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

نقل   بضائع وحساب   غير.
دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
قمرة  لرياغل  وت  بني   زفز فن 
 12000  وحس3م3  وحس3م3 

 وحس3م3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 2022 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
STE AHMED IMPORT- 3شرك  

EXPORT : 1.000 حص3 بق3م3 100 
درهم  لحص3 .

STE AHMED IMPORT- 3شرك  

EXPORT : 1000 بق3م3 100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  محمد   زياني    س3د 

 سبان3ا 12000  وحس3م3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  محمد   زياني    س3د 

 سبان3ا 12000  وحس3م3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 باوحس3م3 بتاريخ 09 و1ن13 

2022 تحت رقم 368.

291I

 ملغتي سع3دة

بال بزنس

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

ت1س3ع نشاط   شرك3 

 ملغتي سع3دة

17 زنق3 شنك3ط شق3 3 ص.ب 

261   ر شدو3 ، 52000،   ر شدو3 

 ملغرب

بال بزنس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  الجتماعي شارع 

 المام ما ك قصب3 زياني رقم 36 

  ريصاني عما 3   رش3دو3 - 52350 

  ريصاني  ملغرب.

ت1س3ع نشاط   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.10191

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 و1ن13   12 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضاف3  ألنشط3   تا 33 

  شرك3  وحالي :

 إصالح ل ص3ان3   س3ار ت.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 20 و1ن13 

2022 تحت رقم 171/2022.

293I

 ملغتي سع3دة

شركة افراف
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

ت1س3ع نشاط   شرك3 

 ملغتي سع3دة
17 زنق3 شنك3ط شق3 3 ص.ب 

261   ر شدو3 ، 52000،   ر شدو3 
 ملغرب

شرك3  فر ف شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  الجتماعي قصر 
تغزى   ن3ف تنغير. - 52352   ن3ف 

 ملغرب.
ت1س3ع نشاط   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.5015

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   08 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضاف3  ألنشط3   تا 33 

  شرك3  وحالي :
منعش عقاري.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 13 و1ن13 

2022 تحت رقم 162/2022.
295I

FLASH ECONOMIE

 PROCESS CONTROLS
CONSULTING SARLAU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

ح ت  ملسؤل 33  شرك3  تأسيس 
 ملحدلدة ح ت   شريك   1 حد

بمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ في   -I
تم  إلود ع   قان1ني   2021 ن1نبر   9
و1م  باملحكم3  البتد ئ33  ملحمدو3 
 931 رقم  تحت   2022 ماي   19
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة   شرك3 
 PROCESS ح ت   شريك   1 حد 
 CONTROLS CONSULTING

SARLAU لح ت  ملميز ت   تا 33:
 PROCESS  : *   تسم33 
 CONTROLS CONSULTING

SARLAU
*   نشاط  الجتماعي  لشرك3 : 
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و م3ع  خدمات  ستشاري3 
أوا  أل شبه   عام3    شركات   عام3 

كان ه3كلها   قان1ني.
عمل33  أي  تط1ير  أل  تصم3م 

تدريب33.
 ستير د لتصدور   سلع   غذ ئ33 
أل   غير غذ ئ33 مع تس1يقها لت1زيعها 

، باإلضاف3 ألي أنشط3 ح ت صل3.
تجزئ3 ف3ادي�ضي   :  ملقر  الجتماعي 
 قام3 ر ن33 عمارة ف   طابق  اللل 

رقم 2 عين حرلدة  ملحمدو3.
من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها   نهائي.
:   رأسمال    رأسمال  الجتماعي 
 100.000,00 في  محدد   الجتماعي 

درهم  فائدة :
• م1ن33 كمال 1000 حص3 

  سن3  الجتماع33 : تبتدئ   سن3 
 الجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

11 دجنبر.
تع3ين   س3دة  تم   :   تس3ير 
م1ن33 كمال مسيرة لح3دة ل ملدة غير 

محدلدة.
با س ل  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري  دى  ملحكم3  البتد ئ33 
 2022 ماي   19 بتاريخ   ، باملحمدو3 

تحت رقم 10591.
ملخص قصد   نشر

296I

FLASH ECONOMIE

 MALHATRANS FARA7
SARLAU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة ح ت   شريك   1 حد

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى   -I
تم  إلود ع   2022 في21  بريل 
باملحكم3   تجاري3  لد ر    قان1ني 
تحت   2022 ماي   26 و1م    ب3ضاء 
18065  شرك3 ح ت  ملسؤل 33  رقم 
ح ت   شريك   1 حد   ملحدلدة 
 MALHATRANS FARA7 SARLAU

لح ت  ملميز ت   تا 33:

 MALHATRANS  :   تسم33 

 FARA7 SARLAU

  نشاط  الجتماعي  لشرك3 : 

نقل   بضائع.

 ملر سل3 ل ملهام   سريع3.

نقل  ألمتع3 غير  ملصح1ب3.

تأجير   س3ار ت  نقل   بضائع 

بسائق أل بدلنه.

تأجير معد ت   نقل   بري. 

 وخدمات  ملتعلق3 بعمل3ات   نقل 

  بري. 

ل مل1 د  لب3ع  ملنتجات  شر ء 

ل مللحقات  ملتعلق3  ل إلمد د ت 

بأنشط3   نقل   بري.

في  ملناقصات   عام3   ملشارك3 

ل وخاص3،

لتخزين   ملساعدة   ل1جست33 

  بضائع ل ملساعدة   فن33 في   نقل 

ل  ل1جست3ات

أعمال مختلف3

 ستير د لتصدور

12 شارع ساري3   :  ملقر  الجتماعي 

بامليي   1 1   شق3  بن زلن3م   طابق 

  د ر   ب3ضاء

من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها   نهائي.

 :   رأسمال  الجتماعي 

في  محدد    رأسمال  الجتماعي 

100.000,00درهم  فائدة :

 وحطاب   عثماني 1000 حص3

  سن3  الجتماع33 : تبتدئ   سن3 

 الجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

11 دجنبر.

تع3ين   س3د  تم   :   تس3ير 

 وحطاب   عثماني مسير لح3د ل ملدة 

غير محدلدة.

با س ل  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 

با د ر   ب3ضاء، بتاريخ 26 ماي 2022 

تحت رقم 533161.
ملخص قصد   نشر

297I

FLASH ECONOMIE

 NEW CITY & NEW FARM
SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

بمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ في   -I
23 دجنبر 2022 تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3  البتد ئ33  بنسل3مان و1م 
21 ماي 2022 تحت رقم 276  شرك3 
 NEW ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
CITY & NEW FARM لح ت  ملميز ت 

  تا 33:
 NEW CITY & NEW : 33تسم   *

FARM SARL
*   نشاط  الجتماعي  لشرك3 : 

ل ملباني  لص3ان3  ملباني  تنظ3ف 
لص3ان3  ل  تزج3ج  ل  عام3   ملهن33 

 ملساحات  وخضر ء. 
  ملقر  الجتماعي : دل ر   بصاصل3 

ق3ادة   زياودة  قل3م بنسل3مان.
من تاريخ  سن3  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها   نهائي.
 :   رأسمال  الجتماعي 
في  محدد    رأسمال  الجتماعي 

100.000,00درهم  فائدة :
خدوج3  مل دلبي 1000 حص3

  سن3  الجتماع33 : تبتدئ   سن3 
 الجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

11 دجنبر.
تع3ين   س3دة  تم   :   تس3ير 
ل  لح3دة  مسيرة  خدوج3  مل دلبي 

ملدة غير محدلدة.
با س ل  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري  دى  ملحكم3  البتد ئ33 
 2022 ماي   21 بتاريخ   ، ببنسل3مان 

تحت رقم7577.
ملخص قصد   نشر

298I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ZOHOUR POUR TOUS
 LES TYPES DE GYPSE ET

DES PIERRES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FUDICAIRE ISMAILI
حي   تقدم بل1ك 2 رقم 07   سمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE ZOHOUR POUR TOUS
 LES TYPES DE GYPSE ET DES
PIERRES شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
  1حدة بل1ك س رقم 153 مكرر 
  سمارة - 72000   سمارة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2729
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 STE ZOHOUR POUR TOUS
 LES TYPES DE GYPSE ET DES

.PIERRES
:  الشغال  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عام3.
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مكرر   153 رقم  س  بل1ك    1حدة 

  سمارة - 72000   سمارة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د عبال  كزلم : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عبال  كزلم    س3د 
بل1ك 1 رقم 60 تجزئ3  ملستقبل  وت 

مل1ل 80000   سمارة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عبال  كزلم    س3د 
بل1ك 1 رقم 60 تجزئ3  ملستقبل  وت 

مل1ل 80000   سمارة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   10  البتد ئ33 با سمارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 116/2022.

299I
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ABDO PROMO

SODARKOM
إعالن متعدد   قر ر ت

ABDO PROMO
55 شارع   زرقط1ني فضاء 

  زرقط1ني   طابق 1 رقم 1 حي 
 ملستشف3ات 55 شارع   زرقط1ني 
فضاء   زرقط1ني   طابق 1 رقم 
1 حي  ملستشف3ات، 20000، 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
SODARKOM «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 21 شارع 
عقب3 بن نافع   حي  ملحمدي 21 

شارع عقب3 بن نافع   حي  ملحمدي 
20000   دتر   ب3ضاء  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.302939
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 أبريل   22  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
 500 تف1يت   س3د   دحماني خا د 
 1000 أصل  من  حص3  جتماع33 
حص3  فائدة   س3د م1س3ف حسن 

بتاريخ 21  بريل 2022.
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
 500 تف1يت   س3د   عر �ضي حسن 
 1000 أصل  من  حص3  جتماع33 
حص3  فائدة   س3د م1س3ف حسن 

بتاريخ 21  بريل 2022.
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

قب1ل شريك جدود  لشرك3
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

 ستقا 3 مسيري   شرك3
قر ر رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 

تع3ين مسير جدود  لشرك3
قر ر رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
من  تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 
محدلدة  لى  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1 حد
قر ر رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

تح3ين   نظام  السا�ضي  لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
من  تغير   شكل   قان1ني  لشرك3 
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33  لى شرك3 
د ت   شريك  محدلدة  ملسؤل 33 

  1ح3د
بند رقم 6 :   ذي ونص على ماولي: 

تغير في  سماء ما كي  وحصص
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير في  سماء ما كي   رأس  ملال
على  ونص  31:   ذي  رقم  بند 

ماولي: تغ3ير  مضاء ل مسير   شرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 06 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 826660.
100I

ABDO PROMO

 DAR AL HADDAD
PROMOTION
إعالن متعدد   قر ر ت

ABDO PROMO
55 شارع   زرقط1ني فضاء 

  زرقط1ني   طابق 1 رقم 1 حي 
 ملستشف3ات 55 شارع   زرقط1ني 
فضاء   زرقط1ني   طابق 1 رقم 
1 حي  ملستشف3ات، 20000، 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
 DAR AL HADDAD

PROMOTION «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 55 شارع 
  زرقط1ني فضاء   زرقط1ني 

  طابق 1 رقم 1 حي  ملستشف3ات 55 
شارع   زرقط1ني فضاء   زرقط1ني 
  طابق 1 رقم 1 حي  ملستشف3ات 

20000   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.227835

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 مارس   08  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي: تف1يت   س3د  وحد دي أحمد 
أصل  من  حص3  جتماع33   500

1000 حص3  فائدة   س3د وحم3مي 
مصطفى بتاريخ 08 مارس 2022.

على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 
مريم  بنيس  تف1يت   س3دة  ماولي: 
أصل  من  حص3  جتماع33   500
1000 حص3  فائدة   س3د وحم3مي 

مصطفى بتاريخ 08 مارس 2022.
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

قب1ل شريك جدود  لشرك3
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

 ستقا 3 مسير   شرك3
قر ر رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 

تع3ين مسير جدود  لشرك3
قر ر رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
من  تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 
محدلدة  لى  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1 حد
قر ر رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

تح3ين   نظام  السا�ضي  لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
من  تغير   شكل   قان1ني  لشرك3 
شرك3 محدلدة  ملسؤل 33  لى شرك3 
د ت   شريك  محدلدة  ملسؤل 33 

  1ح3د
بند رقم 6 :   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير في  سماء ما كي  وحصص
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير في  سماء ما كي   رأس  ملال
على  ونص  15:   ذي  رقم  بند 

ماولي: تغ3ير  مضاء ل مسير   شرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 06 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 826659.
101I

FIFCOM

YASSINE JUS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

FIFCOM
 BD EL HRAOUINE BLOC G 197
 CITE DJEMAA CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC
YASSINE JUS شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 510 

شارع غلم3م3 برغ1ن   د ر   ب3ضاء 
20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.329231
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 18 مارس   ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د YASSINE JUS مبلغ 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
510 شارع غلم3م3  مقرها  إلجتماعي 
20000   د ر  برغ1ن   د ر   ب3ضاء 
عدم   : ل  نت3ج3    ب3ضاء  ملغرب 

 وحص1ل على م1 رد ما 33.
 510 ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
شارع غلم3م3 برغ1ن   د ر   ب3ضاء 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل  حارث  بن  واسين    س3د)ة) 
دل  فر نسيس  شارع   109 عن1 نه) ) 
فرنس  ف3ل1ربان   69100 برزلنس 
69100 ف3ل1ربان فرنسا كمصفي )ة) 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 05 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 821285.
102I

درع3  رشاد ت ش.م.م

FADELI FRERES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

درع3  رشاد ت ش.م.م
شارع محمد  وخامس صندلق بريد 
10 تص1معت ، 35000، لرز ز ت 

 ملغرب
FADELI FRERES شرك3 ح ت 
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 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 111 شارع 

محمد  وخامس - 35800 تنغير 
 ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1319
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2022 ماي   27  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«111 شارع محمد  وخامس - 35800 
تجزئ3   153 «رقم  إلى  تنغير  ملغرب» 

 ديس نغير - 35800 تنغير  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بتنغير   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 269.

101I

درع3  رشاد ت ش.م.م

FADELI FRERES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

درع3  رشاد ت ش.م.م
شارع محمد  وخامس صندلق بريد 
10 تص1معت ، 35000، لرز ز ت 

 ملغرب
FADELI FRERES شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 111 شارع 

محمد  وخامس - 35800 تنغير 
 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1319
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
فاضلي  )ة)  حمد  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من أصل   15.000
)ة)  حص3  فائدة   س3د   15.000

فريد فاضلي بتاريخ 27 ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بتنغير   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 269.

103I

درع3  رشاد ت ش.م.م

FADELI FRERES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

درع3  رشاد ت ش.م.م
شارع محمد  وخامس صندلق بريد 
10 تص1معت ، 35000، لرز ز ت 

 ملغرب
FADELI FRERES شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 111 شارع 

محمد  وخامس - 35800 تنغير 
 ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1319
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تع3ين  تم   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

فاضلي ز ود كمسير لح3د
قب1ل  ستقا 3  ملسير   س3د   -

 حمد فاضلي.
تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي   -

 لشرك3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بتنغير   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 269.
105I

SM SOUTH CAPITAL

CITRUS AGRI
إعالن متعدد   قر ر ت

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
CITRUS AGRI «شرك3  ملساهم3»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 52 شارع 
عبد  مل1من - -   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.216965
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 وناور   11  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
خفض رأسمال   شرك3 بمبلغ وقدر 
برفع  ل تباعه  درهم   1.000.000 ب 
 3.000.000 إلى  ر سمال   شرك3 

درهم
على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي:  ستقا 3   سادة محمد عدنان 
دباغ، ف3صل بنعم1ر، و1سف دباغ ل 
من عض1ي3  بنعم1ر  بديع3    س3دة 
مجلس  الد رة لتع3ين   سادة  دريس 
ل  بدر   دون  وحافظ   وحافظ، 
  س3دة فر ح  وحافظ ل   شرك3 باتر 
 ند ك1 ش.م.م كاعضاء جدد مل لس 

 الد رة
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
 ستقا 3   س3دة بديع3 بنعم1ر من 
ل  ستقا 3  مجلس  الد رة  رئاس3 
  س3د محمد عدنان دباغ من منصب 

مدور عام  لشرك3
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
تع3ين   س3د  دريس  وحافظ كرئيس 

ل مدور عام  لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
وقدر رأسمال   شرك3 ب 3.000.000 

درهم
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 13 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827590.
106I

FIDUCIAIRE

SMART INFINITY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
SMART INFINITY شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 98 

تجزئ3   نماء   حي   صناعي بنس1دة 
- 10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

72965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SMART INFINITY

صناع3,   : بإوجاز  غرض   شرك3 

تح1يل ل ب3ع ل شر ء معد ت ل  1 زم 

  بناء ل   عقاقير.
 98 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تجزئ3   نماء   حي   صناعي بنس1دة 

- 10000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

مبلغ رأسمال   شرك3: 3.000.000 

درهم، مقسم كا تالي:

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

 SMART - PARC   شرك3 

حي   صناعي صب3ن1   312 عن1 نه) ) 

22100   د ر   ب3ضاء    ن1 صر 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د محمد   سباعي عن1 نه) ) 

152 تجزئ3 حد ئق   بديع طريق عين 

  شقف 10000 فاس  ملغرب
عز  عرب   طاهري    س3د 
 و 1طي عن1 نه) ) 13 تجزئ3 حد ئق 

 10000 عين   شقف    بديع طريق 

فاس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   20 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2615.

107I
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NOTAIRE

 CHINA BUSINESS 
CORPORATION

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
قفل   تصف33

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc
 CHINA BUSINESS 

CORPORATION شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 
16/13 زنق3  ملحرل�ضي ب1شع3ب، 

  د ر  ب3ضاء - 20100   د ر  ب3ضاء 
 ملغرب.

قفل   تصف33
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.111101
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 2021 دجنبر   11 في   ملؤرخ 
 CHINA BUSINESS حل  تقرر 
ح ت  شرك3   CORPORATION
رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
زنق3  ملحرل�ضي   13/16  إلجتماعي 
 20100  - ب1شع3ب،   د ر  ب3ضاء 
النتهاء  نت3ج3    د ر  ب3ضاء  ملغرب 
  غاو3   غرض   تي قامت من أجله 

  شرك3.
ل عين:

فؤ د وحل1 ل عن1 نه) )    س3د)ة) 
 31 رقم   8 زنق3  تجزئ3كا 3ف1رن3ا 
20100   د ر  ب3ضاء  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.
تم  نعقاد  و مع33  قد  ل 
لفي   2022 وناور   10  وختام33 بتاريخ 
ب1شع3ب،  زنق3  ملحرل�ضي   13/16
20100   د ر  ب3ضاء    د ر  ب3ضاء - 

 ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 16 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828105.

108I

BOILDING ARABI

BOILDING ARABI
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

BOILDING ARABI
57 شارع   درف1في إقام3   دلحي 

  طبق  اللل   شق3 رقم2 57 شارع 
  درف1في إقام3   دلحي   طبق  اللل 
  شق3 رقم2، 60000، لجدة  ملغرب
BOILDING ARABI شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 57 شارع 
  درف1في إقام3   دلحي   طبق  اللل 
  شق3 رقم2. - 60000 لجدة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
19391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOILDING ARABI
:   تط1ير  بإوجاز  غرض   شرك3 

  عقاري.
57 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
  درف1في إقام3   دلحي   طبق  اللل 
  شق3 رقم2. - 60000 لجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : عر بي  وحسين    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عر بي  وحسين    س3د 
216   سع3دو3.  رقم  تجزئ3   صفاء 

61600   سع3دو3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عر بي  وحسين    س3د 
216   سع3دو3.  رقم  تجزئ3   صفاء 

61600   سع3دو3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   11 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 811.
109I

YASSIRCOS

YASSIRCOS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

YASSIRCOS
 ملحل   تجاري   ثاني بعد  ملدخل 
با عمارة رقم 22 حي   1فاق طريق 
عين   سمن فاس ، 10000، فاس 

 ملغرب
YASSIRCOS شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 

  تجاري   ثاني بعد  ملدخل با عمارة 
رقم 22 حي   1فاق طريق عين 
  سمن - 10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
72961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.YASSIRCOS
غرض   شرك3 بإوجاز : 1. 
  تجارة في منتجات   تجم3ل.

مستحضر ت  لتس1يق  إنتاج   .2
  تجم3ل ل مل1 د  مللتعلق3 بها.

1.  الستير د ل  تصدور.
:  ملحل  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  تجاري   ثاني بعد  ملدخل با عمارة 

رقم 22 حي   1فاق طريق عين   سمن 
- 10000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 80.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 
درهم، مقسم كا تالي:

حص3   630  :   س3د  قصبي بدر 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 160  : نسرين    س3دة   عبدي 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

رقم    س3د  قصبي بدر عن1 نه) ) 
 10000 زل غ3  تجزئ3   1فاق   173

فاس  ملغرب.
  س3دة   عبدي نسرين عن1 نه) ) 
زل غ3  تجزئ3   1فاق   173 رقم 

10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
رقم    س3د  قصبي بدر عن1 نه) ) 
 10000 زل غ3  تجزئ3   1فاق   173

فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2611.
110I

karama conseil

 STE HOUDLA ELECTRIQUE
GENERAL SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
رفع رأسمال   شرك3

karama conseil
رقم 11   شق3 رقم 1 زنق3  سام3 
 بن زيد شارع  و يش  مللكي فاس 
رقم 11   شق3 رقم 1 زنق3  سام3 
 بن زيد شارع  و يش  مللكي فاس، 

10000، فاس  ملغرب
 STE HOUDLA ELECTRIQUE
GENERAL SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   قطع3 

رقم 95 ك 3 تجزئ3  وحدوق3 فاس - 
10000 فاس  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3
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رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.15081

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   15 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
 10.000» أي من  درهم»   190.000»
عن  درهم»   300.000» إلى  درهم» 
أل  نقدو3  حصص  تقدوم   : طريق 

ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1282/2022.
111I

fidomek

 SOCIETE NAJEM INVEST
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE NAJEM INVEST SARL
AU شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل 

با طابق   سفلي رقم 208 تجزئ3 
 ملنتزه 2  وت ل الل مكناس - 50000 

مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
56511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE NAJEM INVEST SARL
.AU

منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 
عقاري

 الشغال  ملتن1ع3.
محل   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تجزئ3   208 رقم  با طابق   سفلي 
 ملنتزه 2  وت ل الل مكناس - 50000 

مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : مصطفى  ناجم    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
ناجم مصطفى عن1 نه) )    س3د 
حي  ملسيرة رقم 290 لرز ز ت 35000 

لرز ز ت  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ناجم مصطفى عن1 نه) )    س3د 
حي  ملسيرة رقم 290 لرز ز ت 35000 

لرز ز ت  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2161.
112I

TT COMPTABILITE

BOUFOUS INVEST
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

BOUFOUS INVEST شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي طريق 

س3دي وحيى زنق3 ت1ف3ق رقم 121 
لجدة - 60000 لجدة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

19535
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   03
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. BOUFOUS INVEST
 : بإوجاز  غرض   شرك3 
 CAFETIER OCCUPANT DEUX
 PERSONNES ET PLUS ,SALON

. DE THE ,RESTAURANT
طريق   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 121 رقم  ت1ف3ق  زنق3  وحيى  س3دي 

لجدة - 60000 لجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د بدر ب1ف1س : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
حي    س3د بدر ب1ف1س عن1 نه) ) 
 ألند س زنق3   سخاء 1رقم 3 لجدة 

60000 لجدة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
حي    س3د بدر ب1ف1س عن1 نه) ) 
 ألند س زنق3   سخاء 1رقم 3 لجدة 

60000 لجدة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 886.
111I

KAMAR BENOUNA

DENTSU MOROCCO ش م م 
دات مساهم وحيد
إعالن متعدد   قر ر ت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 13

20160، Casablanca MAROC
DENTSU MOROCCO ش م م 
د ت مساهم لح3د «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 5 ملتقى 
شارع   زرقط1ني ل زنق3 جن3ف - 

20000   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.255535

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   09 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
معاون3  ستقا 3  قرر  و مع   عام 
من  جادلت  كريست3ان  تيري    س3د 

مهام   تس3ير
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 0:   ذي ونص على ماولي: 

0
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 13 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827715.
113I

AAMAR CONSULTING

MARIA IAAMAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
، 70000، LAAYOUNE MAROC
MARIA IAAMAR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 121 
بل1ك D مدون3   1حدة - 70000 

  ع13ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

32181
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
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إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 MARIA : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.IAAMAR
:  النعاش  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عقاري.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 121 
 70000  - مدون3   1حدة   D بل1ك 

  ع13ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  :   س3د صالح   دون م1�ضى 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   500  : عباد  مل3اء    س3دة 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
م1�ضى  صالح   دون    س3د 
عن1 نه) ) زنق3  كن1ل عمارة 11 شق3 

1 حسان 10000   رباط  ملغرب.
رقم  عباد عن1 نه) )    س3دة مل3اء 
9 زنق3 سبت3 شق3 3 حسان 10000 

  رباط  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
م1�ضى  صالح   دون    س3د 
عن1 نه) ) زنق3  كن1ل عمارة 11 شق3 

1 حسان 10000   رباط  ملغرب
رقم  عباد عن1 نه) )    س3دة مل3اء 
9 زنق3 سبت3 شق3 3 حسان 10000 

  رباط  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1810.
115I

 ملغتي سع3دة

املاكس دو سود
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

 ملغتي سع3دة
17 زنق3 شنك3ط شق3 3 ص.ب 

261   ر شدو3 ، 52000،   ر شدو3 
 ملغرب

 ملاكس دل س1د شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : قصب3 
زياني زنق3  مام ما ك رقم 83 
  ريصاني عما 3   رش3دو3 . - 

52350   ريصاني  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.2391

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2021 تقرر حل  22 دجنبر   ملؤرخ في 
 ملاكس دل س1د شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 100.000 رأسما ها  مبلغ   ملحدلدة 
مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن  درهم 
قصب3 زياني زنق3  مام ما ك رقم 83 
  ريصاني عما 3   رش3دو3 . - 52350 
  ريصاني  ملغرب نت3ج3  عدم مز ل ت 

 ي نشاط مند عدة سن1 ت.
ل عين:

ل  رض1 ن  مل1سالي    س3د)ة) 
 272 رقم  تجزئ3  ملسيرة  عن1 نه) ) 
52350   ريصاني  ملغرب    ريصاني 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
لفي قصب3   2021 دجنبر   22 بتاريخ 
 83 رقم  ما ك  زنق3  مام  زياني 
  ريصاني عما 3   رش3دو3 . - 52350 

  ريصاني  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 176/2022.
116I

BIG ACCOUNTING

 SPECIALTY COFFEE
EQUIPEMENT

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
 SPECIALTY COFFEE

EQUIPEMENT شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي بالص 
رلد ني شارع بن عبد هللا   هبطي 
عمارة   قدس رقم 13 - 90000 

طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

86821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2018 وناور   25
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
متب1ع3  تسم33   شرك3 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 SPECIALTY COFFEE  : تسم3تها 

.EQUIPEMENT
تجارة   : بإوجاز  غرض   شرك3 

تصدور  ستير د.
بالص   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
هللا   هبطي  عبد  بن  شارع  رلد ني 
 90000  -  13 رقم  عمارة   قدس 

طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د   عمري  وحسن : 50 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   50  : و1سف  كنيز    س3د 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د   عمري  وحسن : 50 بق3م3 

100 درهم.
بق3م3   50  : و1سف  كنيز    س3د 

100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   عمري  وحسن عن1 نه) ) 

ف3ال فستا 90000 طنج3  ملغرب.
  س3د كنيز و1سف عن1 نه) ) ف3ال 

فستا 90000 طنج3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د   عمري  وحسن عن1 نه) ) 
ف3ال فستا 90000 طنج3  ملغرب

  س3د كنيز و1سف عن1 نه) ) ف3ال 
فستا 90000 طنج3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
فبر ور   12 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2018 تحت رقم 199377.
117I

ف3صل  وخط3ب ل شركاله

EQUIP TEST SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

ف3صل  وخط3ب ل شركاله
مكتب ف3صل  وخط3ب 37 أ إقام3 
إوريس   طابق  ألر�ضي محج محمد 
  سادس ، 90000، طنج3  ملغرب
EQUIP TEST SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع للي 
  عهد  قام3 د ر   فرح 1   طابق2 
  شق3 رقم 63 - 90000 طنج3 

 ملعرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128127
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   26
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 EQUIP : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.TEST SARL
:  ستير د  بإوجاز  غرض   شرك3 
لآالت  الختبار  معد ت  لت1زيع 

  صناع33.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع للي 
1   طابق2  د ر   فرح    عهد  قام3 
طنج3   90000  -  63 رقم    شق3 

 ملعرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
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  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   50  :   س3د زل طان قدر 

بق3م3 5.000 درهم  لحص3 .
حص3   50  : قدر  تشابا    س3د 

بق3م3 5.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  قدر  زل طان    س3د 
1 شنطندري  شارع بارشاي ج3ن1 تير 

2000 شنطندري هنغاريا.
  س3د تشابا قدر عن1 نه) ) شارع 
 2112 فيروزيهاز   29 زنق3  شيباج 

فيروزيهاز هنغاريا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  قدر  زل طان    س3د 
1 شنطندري  شارع بارشاي ج3ن1 تير 

2000 شنطندري هنغاريا
  س3د تشابا قدر عن1 نه) ) شارع 
 2112 فيروزيهاز   29 زنق3  شيباج 

فيروزيهاز هنغاريا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253911.
118I

شرك3  به1ش  لخدمات

ANJAR TRAVEL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

شرك3  به1ش  لخدمات
شارع مك3 عمارة   صا حي   طابق 
 اللل رقم 03   ع13ن ، 70010، 

  ع13ن  ملغرب
ANJAR TRAVEL شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مدون3 25 
مارس بل1ك X رقم 660 - 70000 

  ع13ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

32229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 ANJAR : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.TRAVEL

نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

نقل  وحساب   غير،   ملستخدمين 

وحساب  نقل   بضائع   ملسافرين، 

نقل  ل  لحساب  وخاص.    غير 

نقل  ألسماك  ل   طرلد.    بضائع 

نقل  لجم3ع  ملنتجات   بحري3، 

ل   ف1 كه،   نقل  ملبرد.   وخضر 

تأجير معد ت   نقل لجم3ع معد ت 

  عربات ل آلالت.... .

مدون3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
25 مارس بل1ك X رقم 660 - 70000 

  ع13ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د  وحسين  نجار 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )    س3د  وحسين  نجار 
حي خط   رمل3 01 زنق3 ل رز ز ت رقم 

69 70000   ع13ن  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )    س3د  وحسين  نجار 
حي خط   رمل3 01 زنق3 ل رز ز ت رقم 

69 70000   ع13ن  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1902/2022.

119I

TT COMPTABILITE

 CENTRE ADALA
 D›ARBITRAGE ET DE

MEDIATION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 CENTRE ADALA D›ARBITRAGE
ET DE MEDIATION شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
و1سف إبن تاشفين إقام3 إبن 

تاشفين   طابق 1 مكتب رقم 11 
لجدة - 60000 لجدة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
19557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   15
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 CENTRE ADALA D’ARBITRAGE

. ET DE MEDIATION
:  ملش1رة  بإوجاز  غرض   شرك3 

ل وخدمات   قان1ن33.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
إبن  إقام3  تاشفين  إبن  و1سف 
 11 رقم  مكتب   1 تاشفين   طابق 

لجدة - 60000 لجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : رحاب  مت1ك3ل    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  :   س3دة رميساء   ب1خاري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة مت1ك3ل رحاب عن1 نه) ) 
حي   نهض3  ل  مجم1ع3   83 رقم 
حسان   رباط  10020   رباط  تازة 

 ملغرب.
رميساء   ب1خاري    س3دة 
تجزئ3   فتح  ظهر  ملحل3  عن1 نه) ) 
 63550 لجدة   19 قم   11 ب  زنق3 

جر دة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة مت1ك3ل رحاب عن1 نه) ) 
مجم1ع3 ل حي   نهض3 تازة   83 رقم 
10020   رباط حسان   رباط  ملغرب
رميساء   ب1خاري    س3دة 
تجزئ3   فتح  ظهر  ملحل3  عن1 نه) ) 
 63550 لجدة   19 قم   11 ب  زنق3 

جر دة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 895.
120I

samcompta sarl au

LOGITER
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
LOGITER شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
  كريم  وخطابي عمارة بن م1�ضى 
  ك1 ش طابق 2 - 10000 فاس 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71019
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
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 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LOGITER
غرض   شرك3 بإوجاز :   تأسيس.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
م1�ضى  بن  عمارة    كريم  وخطابي 
فاس   10000  -  2 طابق    ك1 ش 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د ف3صل مرزلق : 500 حص3 

بق3م3 50 درهم  لحص3 .
  س3د محمد ف3صل كرش : 500 

حص3 بق3م3 50 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  مرزلق  ف3صل    س3د 
فاس   1 زنق3   ب1غاز حي   فرح   26

10000 فاس  ملغرب.
كرش  ف3صل  محمد    س3د 
 3 عن1 نه) )  قام3 لس3م أ شق3 رقم 
شارع عبد   رح3م   سقاط حي بدر 

فاس 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  مرزلق  ف3صل    س3د 
فاس   1 زنق3   ب1غاز حي   فرح   26

10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1119.
121I

 لرل  فريك إكسبير

IKL BUSINESS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

 لرل  فريك إكسبير
رقم 256 شارع  إلدري�ضي، تجزئ3 
ص1ف3ا   1ردة، تارك3ـ ـ مر كش ، 

30000، مر كش  ملغرب
IKL BUSINESS شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 55 
شارع محمد  وخامس عمارة جاكار 
شق3 11 ك3ليز - 30000 مر كش 

 ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.118527

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2022 تم تح1يل  07 و1ن13   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
محمد  وخامس  شارع   55 «رقم 
عمارة جاكار شق3 11 ك3ليز - 30000 
رقم   11 «شق3  إلى  مر كش  ملغرب» 
محمد  زنق3   191 فردلس   قام3 
مر كش   30000  - ك3ليز    بقالي 

 ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 6931 .
122I

LOGIFIN

BLC Groupe
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
BLC Groupe شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي طنج3 

با 33 ، 18 ح ر ،   طابق   سادس 
، رقم 9 ، مكتب 01 طنج3 طنج3 

90000 طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
127957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   03
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 
باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 BLC  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. Groupe
غرض   شرك3 بإوجاز : -   تط1ير 

  عقاري.
جم3ع  لتأجير  لتشغ3ل  ح3ازة   2-
لغير  ل وحق1ق  ملنق1 3   وحق1ق 

 ملنق1 3.
تط1ير جم3ع  ألر �ضي ل ملباني   1-
، لال س3ما عن طريق   بناء وحسابها 
ألبن33  بامللك33  ملشترك3  أل   وخاص 
لبجم3ع  و م3ع   1جهات  جدودة 
لجم3ع   قابل33  لح3اة   ،  ألعمال 

لغيرها ؛
-3 تط1ير   عقار ت بكاف3 أشكا ها 
، أل تقس3مها ، أل تجزئتها ، أل تأجيرها 
، أل تأجيرها ، أل تح1يلها ، أل إصالحها 
أل   ، أل إعادة ب3عها كل3ًا أل جزئ3ًا   ،

معد تها بقصد تشي3د  ملباني فيها.
 ، أص1ل   شرك3  إد رة   5-
جزء  أل  جم3ع  ملباني  في  ل  تصرف 
أل  أل   تبادل  طريق   ب3ع  عن  منها 

 ملساهم3 في  مل تمع.
-6 لبشكل أعم ، جم3ع  ملعامالت 
ل ملا 33  ل  صناع33    تجاري3 
ل ملنق1 3 لغير  ملنق1 3   تي قد تك1ن 
مرتبط3 بشكل مباشر أل غير مباشر 
بغرض   شرك3 لأي أغر ض مماثل3 
أل  ت1س3عها  تعزز  قد  صل3  ح ت  أل 

تط1يرها..
طنج3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
،   طابق   سادس  18 ح ر   ، با 33 
طنج3 طنج3   01 مكتب   ،  9 رقم   ،

90000 طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ب1 عيش  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد ب1 عيش عن1 نه) ) 
جامع  جيهان  ف3ال  شارع   3اسمين 

مقر ع 90000 طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محمد ب1 عيش عن1 نه) ) 
جامع  جيهان  ف3ال  شارع   3اسمين 

مقر ع 90000 طنج3  ملغرب
عن1 نه) )  ب1 عيش  أومن    س3د 
ف3ال جيهان   13 طريق   3اسمين رقم 

 و بل 90000 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5311.
121I

mohammed boumzebra

STE ABRADIAM
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE ABRADIAM شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : مر ب 
تجزئ3   هدى   رقم 65 - 21200 

  فق3ه بن صاوح  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.3101

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر   2022 فبر ور   16 في   ملؤرخ 
ح ت  شرك3   STE ABRADIAM حل 
رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000,00
 إلجتماعي مر ب تجزئ3   هدى   رقم 
65 - 21200   فق3ه بن صاوح  ملغرب 
نت3ج3 الالزم3  القتصادو3 ل ك1ف3د 

19
بتاريخ  عنها  رفع   3د  تم  ل قد 
02/06/2022 حسب مرجع   تعرض 
 2022/68 عدد:  ملف   93/2022
في  منخرط3  غير  علما  ن   شرك3 
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  ضمان  الجتماعي ..
ل عين:

ل  جند لي  بلكاسم    س3د)ة) 
عن1 نه) ) حي  ملصلى   زنق3 80   رقم 
21 21200   فق3ه بن صاوح  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
مر ب  لفي   2022 فبر ور   16 بتاريخ 
 21200  -  65 تجزئ3   هدى   رقم 

  فق3ه بن صاوح  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
صاوح  بن  با فق3ه   البتد ئ33 
رقم  تحت   2022 و1ن13   13 بتاريخ 

.162/2022
123I

FIDUCIAIRE MALIKI

JORAS COMPANY
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع  ملس د رقم 20   طابق  اللل 
  شق3 1   رش3دو3 ص ب 188 ، 

52000،   رش3دو3  ملغرب
JORAS COMPANY شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر  زرل 

 وخنك   رش3دو3 ص ب 783 - 
52000   رش3دو3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
2022/16085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 JORAS : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. COMPANY
:  شغال  بإوجاز  غرض   شرك3 

مختلف3
نقل   بضائع  لغير 

كر ء  ال 3ات.

قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  783  زرل  وخنك   رش3دو3 ص ب 

52000   رش3دو3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   500  : نجاح    س3د  نس 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  :   س3د سف3ان  وت  برلك 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
د ر    س3د  نس نجاح عن1 نه) ) 
ع   3 رقم   19 عمارة  ب  بل1ك  ملان 
20000   د ر   ب3ضاء  س   ب3ضاء 

 ملغرب.
سف3ان  وت  برلك    س3د 
 8 س  م  دوار   ضخام3  عن1 نه) ) 
ب1سك1رة   16 30   شق3  عمارة 

20000 ب1سك1رة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
د ر    س3د  نس نجاح عن1 نه) ) 
ع   3 رقم   19 عمارة  ب  بل1ك  ملان 
20000   د ر   ب3ضاء  س   ب3ضاء 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 22 و1ن13 2022.
125I

LEADER FIN

SOTE MUR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

LEADER FIN
زنق3 ش1فالي ب3ارد  إلقام3 فا رلس» 
E»   طابق   ثاني  ملكتب 12   د ر 
ب3ضاء، 20500،   د ر ب3ضاء  ملغرب
SOTE MUR شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

باحمد   طابق 5 رقم 18 ب3لف3دور - 
0000   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

535771
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 SOTE  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.MUR
:   غرض  بإوجاز  غرض   شرك3 

من   شرك3 ه1:
 - أد ء أل تنف3ذ جم3ع أعمال   بناء 
لجم3ع  ملهن   ، أل   هندس3  ملدن33 
ل ألشغال   ، ل ألعمال  إلنشائ33   ،
ن3اب3   ، ل  قطر ن ل  درفل3   ،   عام3 

عنها أل ن3اب3 عن   غير.
عقاري3  مجمعات  إنشاء   -
أل  مخصص3 ألي  ستخد م س3احي 
سكني بكاف3 أن1 عه أل  لب3ع أل  إلوجار 
أل  الستغالل   صناعي أل   تجاري أل 

  ريا�ضي أل   فني.
- تجدود أل ص3ان3 جم3ع  ملباني.

- شر ء أل ب3ع أل  ستبد ل أي أرض.
إنجاز جم3ع أعمال   نجارة من   -
 وخشب ل ملعدن ل ألملن13م وحسابها 

 وخاص أل وحساب   غير.
كاف3  عمال   دهان  تنف3ذ   -

ل  تزج3ج ل  سباك3 ل  كهرباء.
ل  تقس3م  ل وخدمات  -  ملعد ت 
مناطق  جم3ع  لتحسين  ل  تجزئ3 
 ألرض   1 قع3 في  ملناطق  وحضري3 

أل   ريف33.
 ، ل  درفل3   ، أعمال  وحفر   -
لجم3ع   ، ل  رصف   ، ل  تقطير 
أعمال   هندس3  ملدن33 بشكل عام 
إما بمعد ت   شرك3 أل باستخد م   ،
 ملعد ت  وخاص3 باإلد ر ت   عام3 أل 

 وخاص3.
جم3ع  ملعامالت   ، أعم  لبشكل 
أل  أل  ملا 33  أل   صناع33    تجاري3 
 ملنق1 3 أل   عقاري3  ملتعلق3 بتحق3ق 
بأي  وتعلق  ف3ما  أل  غرض   شرك3 
في   ، صل3  ح ت  أل  مماثل3  أغر ض 

من شأنها أن   ،  ملغرب أل في  وخارج 
تعزز تنم33 تر ث   شركات..

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - ب3لف3دور   18 5 رقم  باحمد   طابق 

0000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د حسن هندي : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د محمد هندي : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  هندي  محمد    س3د 
تقس3م جنان   رحم3 مجم1ع3 س 2 
إقام3 11 رقم 20   رحم3 2 د ر ب1عزة 

0000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )  هندي  حسن    س3د 
عمارة   12 مجم1ع3  إقام3   ت1ح3د 
ب1عزة  د ر   2 7   رحم3  رقم   116

0000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  هندي  محمد    س3د 
تقس3م جنان   رحم3 مجم1ع3 س 2 
إقام3 11 رقم 20   رحم3 2 د ر ب1عزة 

0000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
عن1 نه) )  هندي  حسن    س3د 
2 د ر  7   رحم3  116 رقم  12 عمارة 

ب1عزة 0000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 07 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 00826810.
126I

FIDUCIAIREJAD

RIAD BOUNAGA sarl au
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
قفل   تصف33

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 30000، مر كش
RIAD BOUNAGA sarl au شرك3 
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ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : حي بن 
صاوح درب ب1ناك3 رقم 15 - 30000 

مر كش  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.27619

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2018 تقرر حل  27 دجنبر   ملؤرخ في 
شرك3   RIAD BOUNAGA sarl au
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د مبلغ رأسما ها 10.000 درهم 
بن  حي  مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 
صاوح درب ب1ناك3 رقم 15 - 30000 
نت3ج3  ت1قف  مر كش  ملغرب 

  نشاط.
ل عين:

ل  كري  ج1ن  لنت1ني    س3د)ة) 
حي بن صاوح درب ب1ناك3  عن1 نه) ) 
مر كش  ملغرب   30000  15 رقم 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
لفي حي بن   2018 دجنبر   27 بتاريخ 
صاوح درب ب1ناك3 رقم 15 - 30000 

مر كش  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117172.
127I

FINCOSA MARRAKECH

 MOGADOR EXPERTS
GROUP

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
حل شرك3

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد   كريم  وخطابي  قام3 
رق33 عمارة 180 بل1ك B   طابق 

 اللل   شق3 7 ، 30000، مر كش 
 ملغرب

 MOGADOR EXPERTS GROUP
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع  بن 
سينا  قام3   ن1 ة ب رقم 11   طابق 

1   سمال 33 جليز - 30000 مر كش 
 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.103365
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   18 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
 MOGADOR EXPERTS GROUP
درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع  بن 
سينا  قام3   ن1 ة ب رقم 11   طابق 
30000 مر كش   - 1   سمال 33 جليز 

 ملغرب نت3ج3 ل :  نعد م   نشاط.
ل حدد مقر   تصف33 ب شارع  بن 
سينا  قام3   ن1 ة ب رقم 11   طابق 
30000 مر كش   - 1   سمال 33 جليز 

 ملغرب. 
ل عين:

ل  ب1 ع1 ن  حسن    س3د)ة) 
عن1 نه) ) شارع  بن سينا  قام3   ن1 ة 
ب رقم 11   طابق 1   سمال 33 جليز 
)ة)  30000 مر كش  ملغرب كمصفي 

 لشرك3.
  س3د)ة)   ط3ب بر دة   عزيزي ل 
عن1 نه) ) شارع  بن سينا  قام3   ن1 ة 
ب رقم 11   طابق 1   سمال 33 جليز 
)ة)  30000 مر كش  ملغرب كمصفي 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117091.
128I

GESTION ALJANOUB

 ASSURANCES AVENIR DU
SAHARA

إعالن متعدد   قر ر ت

GESTION ALJANOUB
زنق3 تط1 ن حي   سعادة عمارة رقم 
2   طابق   ثا ث   ع13ن ، 70000، 

  ع13ن  ملغرب

 ASSURANCES AVENIR DU
SAHARA «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: زنق3 38 
رقم 02 عمارة  و ماني شارع مك3 
  ع13ن - 70000   ع13ن  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.26821
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2019 مارس   18  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
باالمضاء  ملشترك  قر ر   شركاء 
ل   س3دة  أهض3ض  أحمد   لس3د 
سارة أجر ر و م3ع ت1ق3عات   عق1د 
مع   بن1ك لسحب  ألم1 ل لإود عها 
شبه  أل  لمع  إلد ر ت   عم1م33   ،

  عم1م33 أل  وخاص3.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  16:   ذي  رقم  بند 
ماولي: قر ر   شركاء باالمضاء  ملشترك 
ل   س3دة  أهض3ض  أحمد   لس3د 
سارة أجر ر و م3ع ت1ق3عات   عق1د 
مع   بن1ك لسحب  ألم1 ل لإود عها 
شبه  أل  لمع  إلد ر ت   عم1م33   ،

  عم1م33 أل  وخاص3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
فبر ور   13  البتد ئ33 با ع13ن بتاريخ 

2020 تحت رقم 199/2020.
129I

ISO SMART

SKILLS CENTER PRIVE FES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SKILLS CENTER PRIVE FES
fes ، 30000، fes MAROC

 SKILLS CENTER PRIVE FES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

م1الي رش3د  قام3 مكاتب واسين 
  طابق 1 مكتب رقم 16  الطلس 

فاس - 10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71009

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   19

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 SKILLS : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.CENTER PRIVE FES
مركز   : بإوجاز  غرض   شرك3 

تعل3م   لغات ل مركز تدريب.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
واسين  مكاتب  رش3د  قام3  م1الي 
16  الطلس  رقم  مكتب   1   طابق 

فاس - 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : وخلف  بن  مج3د    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
500 حص3   :   س3د  مين فريدي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د مج3د بن وخلف عن1 نه) ) 
رقم 39 زنق3 ب1جدلر شق3 11 س3دي 

 بر ه3م فاس 10000 فاس  ملغرب.
عن1 نه) )  فريدي    س3د  مين 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  بهاء   بقالي    س3دة 
 11 شق3   39 رقم   قام3  مل1حدون 
فاس  س3دي  بر ه3م  ب1جدلر  زنق3 

10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2702.

110I
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SELECT CONSEIL

IDAR INVEST
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

SELECT CONSEIL
شارع عبد  مل1من عمارة321   طابق 
  ر بع رقم16 ، 20160،   ب3ضاء 

 ملغرب
IDAR INVEST شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 

زنق3  و ز ئر ل زنق3  ب1 بكر   بقالني 
  طابق   ثا ت   شق3 11 - 20100 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537727
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 IDAR  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.INVEST
بناء   : بإوجاز  غرض   شرك3 
كر ء  ملنشات  ل  ,ته3يئ3,  ستغالل 

  تجاري3 ل   صناع33.
ز لي3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
زنق3  و ز ئر ل زنق3  ب1 بكر   بقالني 
 20100  -  11   طابق   ثا ت   شق3 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 700  : ر�ضي  ن1ر   دون    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
مل3اء   زع3م   1دغيري    س3دة 
درهم   100 بق3م3  حص3   100  :

 لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د ن1ر   دون ر�ضي عن1 نه) ) 

و1سف  تجزئ3  زنق3  ملرجان   7 رقم 
 نفا 20000   د ر  ب3ضاء  ملغرب.

مل3اء   زع3م   1دغيري    س3دة 
7 زنق3  ملرجان تجزئ3  عن1 نه) ) رقم 
20000   د ر  ب3ضاء  و1سف  نفا 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د ن1ر   دون ر�ضي عن1 نه) ) 
و1سف  تجزئ3  زنق3  ملرجان   7 رقم 

 نفا 20000   د ر  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 23 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828818.
111I

MEH EXPERTISE

DIZAN SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

MEH EXPERTISE
 BO DE LA GARE ، 25000، 38

KHOURIBGA MAROC
DIZAN SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 167, 
 BD ZERKTOUNI - 20300

.CASABLANCA MAROC
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.121671

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 وناور   23 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
 ZOUHEIR EL تف1يت   س3د )ة) 
حص3  جتماع33   HAMZA 30.000
حص3  فائدة   230.000 أصل  من 
 23 بتاريخ   NOUR ZINE )ة)    س3د 

وناور 2022.
 ZOUHEIR EL تف1يت   س3د )ة) 
حص3  جتماع33   HAMZA 30.000
حص3  فائدة   230.000 أصل  من 
 ABDELALI GBAOUI )ة)    س3د 

بتاريخ 23 وناور 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 08 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

مارس 2022 تحت رقم 8869.
112I

MENARAT REFA

TANJAWAD
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

MENARAT REFA
 HAY EL MOSTAQBAL02
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
TANJAWAD شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
مزل ر زنق3  نزي رقم  ملحل 02 
  ع13ن - 70000   ع13ن  ملغرب .
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.29911

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2022 تم تح1يل  23 و1ن13   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«شارع مزل ر زنق3  نزي رقم  ملحل 02 
  ع13ن - 70000   ع13ن  ملغرب « إلى 
«رقم 537س بل1ك س مدون3   1حدة 

  ع13ن - 70000   ع13ن  ملغرب «.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1901.
111I

MENARAT REFA

EDDAHBI NEGOCE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

MENARAT REFA
 HAY EL MOSTAQBAL02
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
EDDAHBI NEGOCE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 
 وحسني زنق3 تلمزلن رقم 11 

  ع13ن - 70000   ع13ن  ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

31901
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. EDDAHBI NEGOCE
:  شغال  بإوجاز  غرض   شرك3 
  بناء ل  الملن13م ل   سدلر .  تنظ3ف.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 وحسني زنق3 تلمزلن رقم 11   ع13ن 

- 70000   ع13ن  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  :   س3د   د هي   ذهبي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  : الر باس   ذهبي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )    س3د   د هي   ذهبي 
تجزئ3   قدس حي   1فاق بل1ك ل رقم 
879   ع13ن 70000   ع13ن  ملغرب .
  س3د الر باس   ذهبي عن1 نه) ) 
زنق3   فشتالي رقم 19 حي خط   رمل3 

2   ع13ن 70000   ع13ن  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )    س3د   د هي   ذهبي 
تجزئ3   قدس حي   1فاق بل1ك ل رقم 
679   ع13ن 70000   ع13ن  ملغرب 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   02 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 2380.
113I

MENARAT REFA

AZ KALAKAN SETI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
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تأسيس شرك3

MENARAT REFA
 HAY EL MOSTAQBAL02
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
AZ KALAKAN SETI شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي للي 
  عهد زنق3 08 رقم 10   ع13ن - 

70000   ع13ن  ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

32059
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 AZ  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. KALAKAN SETI
:  شغال  بإوجاز  غرض   شرك3 

  بناء .
للي  حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - 10   ع13ن  رقم   08 زنق3    عهد 

70000   ع13ن  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
مبلغ رأسمال   شرك3: 3.000.000 

درهم، مقسم كا تالي:
 30.000  : وحسن    س3د  زالمي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  وحسن    س3د  زالمي 
حي   فد ء   13 رقم  زنق3  وحنصالي 

  ع13ن 70000   ع13ن  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  وحسن    س3د  زالمي 
حي   فد ء   13 رقم  زنق3  وحنصالي 

70000   ع13ن  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   11 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1708/22.
115I

HLZCONSULTING

SUPER NANA
إعالن متعدد   قر ر ت

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er
 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
SUPER NANA «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: حي 

  رياض 3 - 31150 بن جرير  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.2117

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   20  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
 260 على   تح1يل  ماولي:  مل1 فق3 
محمد   عل1ي  حصص   س3د  من 
  عمري ل  س3د عمر   عل1ي   عمري 
مصطفى   عل1ي   صاوح   س3د 

  عمري
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
 100.000.00 زيادة رأس  ملال بمبلغ 
300.000.00  3صبح  بمبلغ 
طريق  عن  درهم   500.000.00

 ملساهم3   نقدو3
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
إز  3 أعمال  ملخب1ز ت من  غر ض 

  شرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
خدمات   •   غرض من   شرك3 ه1: 
 • ل  تم1ين  ل ملطاعم   ملع نات 
إنتاج لب3ع  ملنتجات   • مطعم كاف3ه 
  غذ ئ33 • تصن3ع منتجات  ملع نات 
منتجات  صنع   • ل ألطباق   غذ ئ33 

غذ ئ33 أخرى •   تجارة بشكل عام
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
مقر ن  نع3م3  -   س3دة   :   شركاء 

مصطفى   عل1ي   ل1مري  -   س3د 
 - محمد   عل1ي   ل1مري  -   س3د 
  س3د عمر   عل1ي  1ماري أن تك1ن 
بمبلغ   

ً
نقد  ساهمت  لشرك3  قد 

500.000.00 درهم.
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
 500.000.00 وبلغ رأس مال   شرك3 
لهي  درهم).  أ ف  )خمسمائ3  درهم 
آالف)  )خمس3   5000 إلى  مقسم3 
درهم  لحص3،   100.00 سهم بق3م3 
مدف1ع3  با كامل،  بها  مكتتب 
لجم3عها  با كامل من قبل   شركاء، 
نع3م3  -   س3دة  ملك  لشركاء: 
 2500 أل  درهم   2500.00 مقر ن 
مصطفى   عل1ي  -   س3د  حص3 
أل  درهم   110.000.00   عمري 
-   س3د محمد   عل1ي  1100 حص3 
 600 أل  درهم   60.000.00   عمري 
-   س3د عمر   عل1ي   عمري  حص3 
حص3   600 أل  درهم   60.000.00
درهم   500.000.00 إجمالي:  لهذ  

5.000 حص3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بابن جرير بتاريخ 23 و1ن13 

2022 تحت رقم 110.
116I

fiduciaire koutoubia

: شركة جينيسيس لدراسة 
سوق االتصال

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تف1يت حصص

fiduciaire koutoubia
 rue hasan ben m›barek 13
 gueliz ، 40000، marrakech

maroc
: شرك3 ج3نيسيس  در س3 س1ق 
 التصال شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ألمير م1الي عبد هللا ٳقام3   صفاء 
بل1ك ب   طابق  وخامس رقم 17 - 

30000 مر كش  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.99561

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   10 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة) شارب3ل أل ربش 
حص3   17 ن1كب1كن3كين  زه1ن  أ 
حص3   800 أصل  من   جتماع33 
 فائدة   س3د )ة) أن1أنيسيت ك1 دو1 

بتاريخ 10 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117097.
117I

STE GOLD FOR SARL

GOLD FOR شركة
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

STE GOLD FOR SARL
دل ر  يس1نن باب مرزلق3 تازة، 

15000، تازة  ملغرب
شركGOLD FOR 3 شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

 يس1نن باب مرزلق3 تازة 15000 
تازة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
6561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   09
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
شرك3   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.GOLD FOR
:  الستير د  غرض   شرك3 بإوجاز 
ل   تصدور  مل1 �ضي- الشغال  ملختلف3 

ل  بناء- الشغال   غاب1ي3.
دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 يس1نن باب مرزلق3 تازة 15000 تازة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
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رأسمال   شرك3:  مبلغ 
100.000.000 درهم، مقسم كا تالي:
  س3د محمد  ملل3اني : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة زهرة  بن علي : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  محمد  ملل3اني    س3د 
تازة   15000 كلدمان  دل ر  يس1نن 

 ملغرب.
  س3دة زهرة  بن علي عن1 نه) ) 

تازة 15000 تازة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  محمد  ملل3اني    س3د 
تازة   15000 كلدمان  دل ر  يس1نن 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 270.
118I

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

STE BIFAR LABO DENTAIRE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS
 N°135 BLOC D CITE LA
 RESISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 STE BIFAR LABO DENTAIRE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   حي 

 وحسني كاسط1ر رقم 62   طابق 
 اللل لرز ز ت - 35000 لرز ز ت 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

12001
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BIFAR LABO DENTAIRE

معمل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 السنان  الصطناع33 

نصائح لتدريب على   سير م3ك

شر ء ل ب3ع  الجهزة  الكسس1 ر ت 

معد ت  طباء   الجز ء  الصطناع33 

 السنان ل الطر ف  الصطناع33

مصنع  ترك3بات  السنان   ثابث3 ل 

 ملتنقل3  ملتصل3 ل  ملفصل33

طب  تعدول  جهزة  ل   صالح 

 السنان ل تصح3حها..

:   حي  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

62   طابق  رقم  كاسط1ر   وحسني 

لرز ز ت   35000  - لرز ز ت   اللل 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 510  : فاطم3    س3دة  ري1ك 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 390  : وحسن  هادي  بن    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  فاطم3    س3دة  ري1ك 
حي  دمين  وت مل1ل   3 بل1ك   رقم 

86150  وت مل1ل  ملغرب.

  س3د بن هادي وحسن عن1 نه) ) 

حي   سالم  و دود رقم 181 35000 

لرز ز ت  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  فاطم3    س3دة  ري1ك 
حي  دمين  وت مل1ل   3 بل1ك   رقم 

86150  وت مل1ل  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23  البتد ئ33 ب1رز ز ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 252.

119I

DWELLING

GRIS SERVICE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME ETG APPT
 3 TANGER RESD LA PLAGE،

90000، TANGER MAROC
GRIS SERVICE شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 5 شارع 
و1سف  بن تاشفين   طابق 2 
 القام3 رقم 1 طنج3 - 90000 

طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   15
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 GRIS  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.SERVICE
أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  بناء.
شارع   5  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
و1سف  بن تاشفين   طابق 2  القام3 
رقم 1 طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د محمد بن   غازي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد بن   غازي عن1 نه) ) 

08   قن3طرة  زنق3  بنان   شق3   16
13000   قن3طرة  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د محمد بن   غازي عن1 نه) ) 
08   قن3طرة  زنق3  بنان   شق3   16

13000 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 بطنج3 بتاريخ - تحت رقم -.
130I

DWELLING

PROCU AGILIS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME ETG APPT
 3 TANGER RESD LA PLAGE،

90000، TANGER MAROC
PROCU AGILIS شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 5 شارع 
و1سف  بن تاشفين   طابق 2 
 القام3 رقم 1 طنج3 - 90000 

طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROCU AGILIS
 : بإوجاز  غرض   شرك3 

 الستشار ت  إلد ري3.
شارع   5  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
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و1سف  بن تاشفين   طابق 2  القام3 
رقم 1 طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
100 حص3   :   س3د و1نس  مالح 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  و1نس  مالح    س3د 

فرنسا 91160 ن1يزي فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  و1نس  مالح    س3د 

فرنسا 91160 ن1يزي فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 بطنج3 بتاريخ - تحت رقم -.
131I

GLOBAL PHYTO

أطلس أكرو نكوس
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

GLOBAL PHYTO
 INARA 2 RUE 18 N°34

 CASABLANCA INARA 2 RUE 18
 N°34 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
أطلس أكرل نك1س شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 36 شارع 
  زرقط1ني طابق 5 رقم 17 - 20200 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 وناور   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
أطلس   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

أكرل نك1س.
:  ستير د  بإوجاز  غرض   شرك3 
د ت  الستعمال  لت1زيع  مل1 د 

  فالحي.
36 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
  زرقط1ني طابق 5 رقم 17 - 20200 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د   دمسيري سمير 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   دمسيري سمير عن1 نه) ) 
 235 رياض ص1ف3ا عمارة   ساسف3 
20100   د ر   ب3ضاء   1 طابق 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
رب3ع3    س3دة   دمسيري 
ص1ف3ا  رياض  عن1 نه) )  ساسف3 
20100   د ر   1 طابق   235 عمارة 

  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828366.
132I

FIDUCAIRE MIMOSA

إلدرز كونسولتينع
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCAIRE MIMOSA
  قن3طرة قصب3 مهدو3 رقم 185 ، 

1300،   قن3طرة  ملغرب
إ درز ك1نس1 تينع شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

ن 59 
ّ
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي م1ط

إقام3 م1الي عبد   عزيز شارع م1الي 
عبد   عزيز رقم 3   قن3طرة - 13000 

  قن3طرة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
65751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
إ درز   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

ك1نس1 تينع.
غرض   شرك3 بإوجاز : تدريب

 نصائح   تدبير
در سات.

ن 59 
ّ
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : م1ط

إقام3 م1الي عبد   عزيز شارع م1الي 
عبد   عزيز رقم 3   قن3طرة - 13000 

  قن3طرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 100  : واسين   عماري    س3د 

حص3 بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د واسين   عماري عن1 نه) ) 
د  ملغرب   عربي  بل1ك   297   رقم 
 13000  2   طابق  اللل   شق3 

  قن3طرة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د واسين   عماري عن1 نه) ) 
د  ملغرب   عربي  بل1ك   297   رقم 
 13000  2   طابق  اللل   شق3 

  قن3طرة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 2518.

131I

RA CONSULTING

 STE ARABOPHON
 LANGUAGE SERVICES

PRIVE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC
 STE ARABOPHON LANGUAGE

SERVICES PRIVE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

7،زنق23، ال 3 سك3ن3، زل غ3   عل3ا 
فاس 10000 فاس  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.15107
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   01  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
 STE ARABOPHON LANGUAGE
رأسما ها  مبلغ   SERVICES PRIVE
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
ال 3  7،زنق23،  رقم   إلجتماعي 
 10000 زل غ3   عل3ا فاس  سك3ن3، 
مغادرة   : ل  نت3ج3  فاس  ملغرب 

 ملغرب.
رقم  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
7،زنق23، ال 3 سك3ن3، زل غ3   عل3ا 

فاس 10000 فاس  ملغرب. 
ل عين:

ج1هان جرلين فان د    س3د)ة) 
ور رجست ل عن1 نه) ) 12 زنق3 زهير، 
 10000 فاس  ب1رمان3،  ع1 م   بن 

فاس  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   12 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1961.
133I
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SOUHAL CONSULTING

STE R2H BUSINESS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE R2H BUSINESS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زينيت 

بزنس مركز طريق مسلم تجزئ3 ب1كار 
  طابق 1 شق3 رقم 13 باب دكا 3 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126319

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.R2H BUSINESS
غرض   شرك3 بإوجاز : *  ملستغل3 
منتجات  أ بان-ب3ع  في  وحل3ب:- 

 وحل3ب لمشتقاته-مكعبات ثلج 
* مطعم حسب   طلب

* تقدوم خدمات   تم1ين .
زينيت   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
بزنس مركز طريق مسلم تجزئ3 ب1كار 
دكا 3  باب   13 شق3 رقم   1   طابق 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
رأسمال   شرك3:  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : لباس1  فاطم3    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 1000  : لباس1  فاطم3    س3دة 
بق3م3 100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  لباس1  فاطم3    س3دة 
 31 شق3  ب  عمارة  تجزئ3   1 زيس 
مر كش   30000 مر كش   1   طابق 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  لباس1  فاطم3    س3دة 
 31 شق3  ب  عمارة  تجزئ3   1 زيس 
مر كش   30000 مر كش   1   طابق 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116770.
135I

cofiber sarl

DIAMOND FOOD
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3
cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17
60300، berkane maroc

DIAMOND FOOD شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي )مخزن 
2.1&1)، كلم 3 طريق   سع3دو3 

دل ر   شنن  عثامن3 - 60100 بركان 
 ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.6177
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   21 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 

من  أي  درهم»   2.300.000»

«2.800.000 درهم» إلى «5.200.000 

مقاص3  إجر ء   : طريق  عن  درهم» 

مع دو1ن   شرك3  ملحددة  ملقد ر ل 

 ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 171/2022.

136I

cofiber sarl

DIAMOND FOOD
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

خفض رأسمال   شرك3

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
DIAMOND FOOD شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي )مخزن 

1.2&1) كلم 3 طريق   سع3دو3 دل ر 
  شنن - 60100 بركان  ملغرب.

خفض رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.6177
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   21 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال   شرك3  خفض 
من  أي  درهم»   3.200.000» قدره 
«5.200.000 درهم» إلى «1.000.000 
عدد  تخف3ض   : طريق  عن  درهم» 

 ألسهم.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 171/2022.
137I

cofiber sarl

DIAMOND FOOD
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

مالءم3   نظام  ألسا�ضي  لشرك3

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
DIAMOND FOOD «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: ) مخزن 

1.2&1) كلم 3 طريق   سع3دو3 دل ر 
  شنن - 60100 بركان  ملغرب.

«مالءم3   نظام  ألسا�ضي  لشرك3»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.6177
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 21 و1ن13 2022
مالءم3   نظام  ألسا�ضي  تقرر 
مقتض3ات   قان1ن:  مع   لشرك3 

  سادس ل  سابع ح3ث تقرر ماولي:
من  رأسمال   شرك3  من    رفع 
 5.200.000 إلى  درهم   2.800.000
23.000 حص3  درهم ل ح ك بإصد ر 
100 درهم  لحص3  جدودة من ق3م3 
بأكملها  سددت  ل    1 حدة  كتتبت 
ل  دو1ن جاري3  مع  بمعاد تها  ح ك  ل 

مستحق3 في ح1زة   شركاء.
رأسمال   شرك3  من    تخف3ض 
من 5.200.000 درهم إلى 1.000.000 
 32.000 إ غاء  طريق  عن  درهم، 
المتصاص  ح ك  ل  حص3  لشرك3 

 وخسائر.
رأسمال   شرك3  أصبح  ح ك  إثر 

1.000.000 درهم مقسم3 كا تالي :
حادي م3م1ن : 8.000 حص3

حادي محمد أمين: 2.000 حص3
 مل م1ع : 10.000 حص3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 171/2022.
138I

l3artiste

CAFE CARAMELLA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

l3artiste
 BP904 Marrakech principal

 Marrakech BP904 Marrakech
 principal Marrakech، 40000،

Marrakech Maroc
CAFE CARAMELLA شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 

 Marrakech Marrakech 40 000
Marrakech MARoC

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
121909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2021 دجنبر   02
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
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ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 
باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 CAFE  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.CARAMELLA
 Débits  : بإوجاز  غرض   شرك3 

de boissons
 Milk bar

.Fast food snack
 : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 Marrakech Marrakech 30 000

.Marrakech MARoC
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 CHADLI MINA   س3دة 
 SIDI YOUB DB EL عن1 نه) ) 
 HAMMAM NO 13 MARRAKECH

.30000 MARRAKECH MAROC
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 CHADLI MINA   س3دة 
 SIDI YOUB DB EL عن1 نه) ) 
 HAMMAM NO 13 MARRAKECH

30000 MARRAKECH MAROC
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 بمر كش بتاريخ - تحت رقم-.
139I

ORIEN.COMPTA

FRANCO CAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ORIEN.COMPTA
52 شارع محمد  وخامس حي 

 وحسني بركان ، 60100، بركان 
 ملغرب

FRANCO CAR شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 01 زنق3 

 ملر بطين - 60050  حفير  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

8569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   16

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.FRANCO CAR

كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.

زنق3   01  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 ملر بطين - 60050  حفير  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : محمد    س3د  عزيز 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  محمد    س3د  عزيز 

رمضان   كا�ضي  زنق3  حساون   01

60050  حفير  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  محمد    س3د  عزيز 

رمضان   كا�ضي  زنق3  حساون   01

60050  حفير  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   20 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 153/2022.

150I

ZAHRAOUI NABIL

أركانا هولدين
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ZAHRAOUI NABIL
شارع   سع3دو3 ب.م.ع رقم181 ، 

50000، مكناس  ملغرب
أركانا ه1 دون شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 6 ، 

رقم 13 ،   طابق  أللل ، دو1ر جعفر 
ت1 رڭ3 مكناس 50060 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
56339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   18
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
أركانا   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

ه1 دون.
:   ترليج  بإوجاز  غرض   شرك3 

  عقاري
شي3د  ملباني ل  ألشغال   عام3

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع 6 ، 
رقم 13 ،   طابق  أللل ، دو1ر جعفر 
مكناس   50060 مكناس  ت1 رڭ3 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3دة هاللي حل3م3 : 100 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  حل3م3  هاللي    س3دة 
9  وت  ف3ال رقم  رياض  ملنزه شطر1 

 50022 مكناس  عرم3  عين  لالل 

مكناس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  رق33  هاللي    س3دة 

21 دوار سايس م  عماره   ف   شق3 

ج مكناس 50000 مكناس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   16 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2255.

151I

DAR COMPTABILITE

MAROUAN ASSISTANCE 1

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تف1يت حصص

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC

 MAROUAN ASSISTANCE 1

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

  سعادة سل1 ن - 62702   ناظ1ر 

 ملغرب.

تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.17967

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تمت   2022 و1ن13   06 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

)ة) محمد هرف1ف  تف1يت   س3د 

أصل  من  حص3  جتماع33   1.000

)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000

محمد جل3ط3 بتاريخ 17 ماي 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

15 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1231/2022.

152I
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DAR COMPTABILITE

 PERLAMED PROMOTION
IMMOBILIER

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
 PERLAMED PROMOTION

IMMOBILIER شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
عالل   فا�ضي   عرلي - 62550 

  ناض1ر  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
23269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2021 شتنبر   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 PERLAMED PROMOTION

.IMMOBILIER
:  النعاش  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عقاري ل شغال   بناء .
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 62550  - عالل   فا�ضي   عرلي 

  ناض1ر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
مبلغ رأسمال   شرك3: 1.076.200 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : كريم  قيش1ح    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 29.762  : كريم  قيش1ح    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  كريم  قيش1ح    س3د 

تجزئ3 عالل   فا�ضي   عرلي 62550 

  ناض1ر  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  كريم  قيش1ح    س3د 

تجزئ3 عالل   فا�ضي   عرلي 62550 

  ناض1ر  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

17 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1251.

151I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

SAYO TRAVAUX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

SAYO TRAVAUX شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مدشر 

قن1ع3،  و ماع3   قرلي3 

ح ر  نحل، - 90025 طنج3، 

 ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.63025

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تم تع3ين   2022 و1ن13   08  ملؤرخ في 

مسير جدود  لشرك3   س3د)ة)   عطار 

أسام3 كمسير لح3د

تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

من   س ل   6231 تحت رقم   2022

  ترت3بي.

153I

cabinet jdaini

HAMOU CASH
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
HAMOU CASH شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 
 الطلس رقم 11 حي   سعادة بركان - 

61100 بركان  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
8575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   07
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. HAMOU CASH
*  ب3ع ل   : غرض   شرك3 بإوجاز 

  شر ء
*تح1يل  ألم1 ل.

زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 الطلس رقم 11 حي   سعادة بركان - 

61100 بركان  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د كمال حم1 : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د كمال حم1 عن1 نه) ) زنق3 
حي   سعادة بركان   11  الطلس رقم 

61100 بركان  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د كمال حم1 عن1 نه) ) زنق3 
حي   سعادة بركان   11  الطلس رقم 

61100 بركان  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 160/2022.
155I

 1كسر  لحسابات

SATTEG CONSULTING
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 1كسر  لحسابات
31 شارع بركان   طابق   ثاني رقم 3 

، 60000، لجدة  ملغرب
SATTEG CONSULTING شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 

  ثاني  قام3   نصر عمارة 228 شق3 
15 - 60000 لجدة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
19531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SATTEG CONSULTING
تتب3ت   1  : غرض   شرك3 بإوجاز 
مكتب   1 خدمات  2  صتر د    ريزل 

 ستشاري.
:   طابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  ثاني  قام3   نصر عمارة 228 شق3 

15 - 60000 لجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
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 1.000  : ح ري  فريد    س3د 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 1.000  : ح ري  فريد    س3د 
بق3م3 100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د فريد ح ري عن1 نه) ) خي 
 60000  6   قدس زنق3   سعير رقم 

لجدة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د فريد ح ري عن1 نه) ) خي 
 60000  6   قدس زنق3   سعير رقم 

لجدة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 1838.
156I

cabinet jdaini

 AIT AISSA FOURAGE
LILFILAHA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
رفع رأسمال   شرك3

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
 AIT AISSA FOURAGE LILFILAHA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  هب3ل 
2 تجزئ3 11 مكرر س3دي سل3مان 

شر ع3 بركان - 61100 بركان 
 ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1535
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
رفع  تم   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3 
من  أي  درهم»   1.900.000»
 2.000.000» إلى  درهم»   100.000»
تقدوم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدو3 أل ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 138/2022.

157I

FICOSAGE

STE CASH RAPID ABDO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
قفل   تصف33

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
 Rce Triangle D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes maroc
STE CASH RAPID ABDO شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : متجر 11 
عمارة د مجمع  قام3  الفق بنس1دة 

- 10000 فاس  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.51299

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   21 في   ملؤرخ 
شرك3   STE CASH RAPID ABDO
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د مبلغ رأسما ها 50.000 درهم 
 11 لعن1 ن مقرها  إلجتماعي متجر 
عمارة د مجمع  قام3  الفق بنس1دة 
فاس  ملغرب نت3ج3 الزم3   10000  -

 قتصادو3.
ل عين:

عبد   قدر    س3د)ة)  وذ اجي 
جن3  تجزئ3   91 رقم  عن1 نه) )  ل 
  زيت1ن بنس1دة 10000 فاس  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
 11 لفي متجر   2022 ماي   21 بتاريخ 
عمارة د مجمع  قام3  الفق بنس1دة - 

10000 فاس  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2712/2022.
158I

 التقان  لحسابات

VISITE AL BARAKA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

 التقان  لحسابات

132 شارع مر كش   طابق   ثاني 
رقم 5 ، 62000،   ناظ1ر  ملغرب
VISITE AL BARAKA شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 
  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 132 شارع 
مر كش رقم 5   ناض1ر - 62000 

  ناض1ر  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.15319

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   05 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
VISITE AL BARAKA مبلغ رأسما ها 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
 5 132 شارع مر كش رقم   إلجتماعي 
62000   ناض1ر  ملغرب   -   ناض1ر 

نت3ج3 ل : مشاكل متن1ع3.
ل حدد مقر   تصف33 ب 132 شارع 
 62000  - 5   ناض1ر  رقم  مر كش 

  ناض1ر  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة)  وحسن   ب1زكري 
عبد  شارع  عن1 نه) )  ل   إلدري�ضي 
95   عرلي  رقم    كريم  وخطابي 
62550   ناض1ر  ملغرب    ناض1ر 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   23 بتاريخ  با ناض1ر   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 795.
159I

GLOBE FIDUCIAIRE

C B N JEWELLERY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

GLOBE FIDUCIAIRE
13 شارع   زرقط1ني   طابق 9 رقم 
18 ، 20100،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
C B N JEWELLERY شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 77 زنق3 
محمد سم3ح3   طابق 10   شق3 
رقم 57   د ر   ب3ضاء - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 C B N  :  إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.JEWELLERY
:  ستير د،  غرض   شرك3 بإوجاز 

ب3ع ل شر ء  مل 1هر ت.
زنق3   77  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
10   شق3  سم3ح3   طابق  محمد 
رقم 57   د ر   ب3ضاء - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : شعباني  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )    س3د محمد شعباني 
شق3   01 زنق3 باب   نصر طابق   01
20000   د ر  01  نفا   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )    س3د محمد شعباني 
شق3   01 زنق3 باب   نصر طابق   01
20000   د ر  01  نفا   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب
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باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828919.
160I

GLOBE FIDUCIAIRE

SOFA JEWELLERY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

GLOBE FIDUCIAIRE
13 شارع   زرقط1ني   طابق 9 رقم 
18 ، 20100،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
SOFA JEWELLERY شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 77 زنق3 
محمد سم3ح3   طابق 10   شق3 
رقم 57   د ر   ب3ضاء - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   27
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 SOFA  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.JEWELLERY
:  ستير د،  غرض   شرك3 بإوجاز 

ب3ع ل شر ء  مل 1هر ت.
زنق3   77  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
10   شق3  سم3ح3   طابق  محمد 
رقم 57   د ر   ب3ضاء - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : شعباني  زكرياء    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  شعباني  زكرياء    س3د 
حي  لالد ب1ط3ب سكت1ر ب   ناظ1ر 

62000   ناظ1ر  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  شعباني  زكرياء    س3د 
حي  لالد ب1ط3ب سكت1ر ب   ناظ1ر 

62000   ناظ1ر    ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828935.
161I

FIDPER

JN2Y SERVICES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDPER
 OUISLANE ، 50080، MEKNES

MAROC
JN2Y SERVICES شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 

  كائن ب رب3ع3 تيزك3ت سبت عين 
وحناش - 51003 إفر ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

1757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 مارس   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 JN2Y  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

. SERVICES
نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألفر د وحساب   غير ؛
نقل   بضائع على حساب  آلخرين 

أقل من 1.5 طن
مقالل   نقل   س3احي.

:  ملحل  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تيزك3ت سبت عين    كائن ب رب3ع3 

وحناش - 51003 إفر ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د و1سف أعجي : 250 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   250  : ب3دل  نب3ل    س3د 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د جمال نما�ضي : 250 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 250  : و1سف  طرش    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  أعجي  و1سف    س3د 
رب3ع تزك3تي.   ، أوت وحسن ألبر ه3م 

51003 إفر ن  ملغرب.
  س3د نب3ل ب3دل عن1 نه) ) تجزئ3 
،  وحاجب   51 رقم   ، ع1يد   ذهب 

51000  وحاجب  ملغرب.
عن1 نه) )  نما�ضي  جمال    س3د 
آوت بن سبع آوت حمد ، رب3ع تزك3تي. 

51003 إفر ن  ملغرب.
عن1 نه) )  و1سف  طرش    س3د 
 ، رب3ا تيزغ1يت   ، أوت أمير أل عي�ضى 

إوفر ن. 51003 إفر ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  أعجي  و1سف    س3د 
رب3ع تزك3تي.   ، أوت وحسن ألبر ه3م 

51003 إفر ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   13 بتاريخ  بازرل   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 116.
162I

soconani

عبير روعة خدمات
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

soconani
 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM

 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،
30000، fes maroc

عبير رلع3 خدمات شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 3 زنق3 
  برتقال 2 عمارة 11 طابق 2 شق3 
رقم 3 نرجس فاس - 10000 فاس 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

70507
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2021 ن1نبر   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
عبير   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

رلع3 خدمات.
خدمات   : بإوجاز  غرض   شرك3 

مختلف3  ل بناء.
زنق3   3  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شق3   2 طابق   11 عمارة   2   برتقال 
فاس   10000  - نرجس فاس   3 رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : عبد   نبي    س3د  وذ اجي 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   نبي    س3د  وذ اجي 
 11000 سع3د  ل د  حي  عن1 نه) ) 

تالنات  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   نبي    س3د  وذ اجي 
 11000 سع3د  ل د  حي  عن1 نه) ) 

تالنات  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 بفاس بتاريخ 06 دجنبر 2021 

تحت رقم 30111121025833.

161I
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DEMER CONSULTING

K&N TEAM
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000،   د ر  ب3ضاء 
 ملغرب

K&N TEAM شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 119 شارع 
عبد مل1من طابق 2 رقم 18 - 20000 

  ب3ضاء  ملغرب .
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.376079

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   03 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
نج1ى حرشلي  )ة)  تف1يت   س3د 
500 حص3  جتماع33 من أصل 500 
حص3  فائدة   س3د )ة) جمال م�ضي 

بتاريخ 03 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829179.
163I

 SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET

COMPAGNIES

BERMUNDA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

 SOCIETE DE COMPTABILITE
TAZARHINE ET COMPAGNIES
 ANGLE RUE MED ABDOU ET
 BD DERFOUFI IMMEUBLE

 GHIYOUGHI APPT 04، 60000،
OUJDA MAROC

BERMUNDA شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  لالد 
ب1ط3ب بل1ك c رقم رقم 9 -   ناظ1ر 

62000   ناظ1ر  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.20925

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تم   2021 شتنبر   06 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 

 10.000» أي من  درهم»   390.000»

عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
دو1ن  مع  مقاص3  إجر ء   : طريق 

  شرك3  ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

23 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1598.

165I

aice compta

AARAB BOIS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

AARAB BOIS شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  وحس3م3 

67 زنق3   د خل3 - 12000 

 وحس3م3  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.557

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تم   2016 و1ن13   01 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 

من  أي  درهم»   2.900.000»

 1.000.000» إلى  درهم»   100.000»

مقاص3  إجر ء   : طريق  عن  درهم» 

مع دو1ن   شرك3  ملحددة  ملقد ر ل 

 ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 باوحس3م3 بتاريخ 15 و1ن13 

2016 تحت رقم 161.

166I

FLASH ECONOMIE

MENUISERIE AMAL FARAH 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MENUISERIE AMAL FARAH 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  ألمل 
بل1ك 8 رقم 07 - 71000   د خل3 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   23
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MENUISERIE AMAL FARAH
نشر   : بإوجاز  غرض   شرك3 

لتس1ي3  وخشب
،تغط33  ،   عزل  معاو 3   نجارة 
، ل  عزل  ملائي ، ل  1 جه3 ، لتجدود 

 مل1 ئل ، لت1فير  وخدمات ؛
غير  ملتخصص3  تجارة  و مل3 

)  تجارة بين   شركات) ؛.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي  ألمل 
71000   د خل3   -  07 رقم   8 بل1ك 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : فر ح  س1ف3ان    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  فر ح  س1ف3ان    س3د 
 71000  2 رقم   1 زنق3   1 حي  ملسيرة 

  د خل3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  فر ح  س1ف3ان    س3د 
 71000  2 رقم   1 زنق3   1 حي  ملسيرة 

  د خل3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 23 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 1101.

167I

COMPTAFFAIRES

RAMO DENTAL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

RAMO DENTAL شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ألشاري عماره 2 شق3 29  كد ل 
  رباط - 10080   رباط  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
160831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 RAMO : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. DENTAL
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:  د رة  بإوجاز  غرض   شرك3 
 عمال.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
29  كد ل  شق3   2 عماره   ألشاري 

  رباط - 10080   رباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : عمر    س3د   نمالي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عمر    س3د   نمالي 
م  كا 3ا  شارع  وحسن   ثاني  قام3 
8  ملحمدو3  2   شق3  1   طابق  س 

20800  ملحمدو3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عمر    س3د   نمالي 
م  كا 3ا  شارع  وحسن   ثاني  قام3 
8  ملحمدو3  2   شق3  1   طابق  س 

20800  ملحمدو3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125107.
168I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MENT CHAOUI
 LAIVRAISON ET

TRANSPORT SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FUDICAIRE ISMAILI
حي   تقدم بل1ك 2 رقم 07   سمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE MENT CHAOUI

 LAIVRAISON ET TRANSPORT
SARL AU شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مجمع 
  ع1دة رقم 376 مكرر   سمارة - 

72000   سمارة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2715
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 MENT CHAOUI LAIVRAISON ET

.TRANSPORT SARL AU
نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  بضائع وحساب   غير.
مجمع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - مكرر   سمارة   376 رقم    ع1دة 

72000   سمارة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3دة   شاب3   شالي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة   شاب3   شالي عن1 نه) ) 
 11 رقم  بل1ك  ي   03 حي   سالم 

  سمارة 72000   سمارة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة   شاب3   شالي عن1 نه) ) 
 11 رقم  بل1ك  ي   03 حي   سالم 

  سمارة 72000   سمارة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27  البتد ئ33 با سمارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 121/2022.
169I

شرك3  وحس3م3  الستشار ت ش.م.م

 STE JIBAL RIF LITANQEEB
ALMAE S.A.R.L

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

شرك3  وحس3م3  الستشار ت 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA  ملغرب
 STE JIBAL RIF LITANQEEB
ALMAE S.A.R.L شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  فتيسا 
 مزلرن  وحس3م3  وحس3م3 12000 

 وحس3م3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

1785
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   27
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 JIBAL RIF LITANQEEB ALMAE

.S.A.R.L
حفار بئر   : غرض   شرك3 بإوجاز 

بمحرك م3كان3كي.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 فتيسا  مزلرن  وحس3م3  وحس3م3 

12000  وحس3م3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 2022 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 110  : زكرياء  ححالي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د جمال  زعن1ن : 130 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 110  : فكري  بر ه3مي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 STE JIBAL RIF   شرك3 
 LITANQEEB ALMAE S.A.R. :

1000 بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د زكرياء  ححالي عن1 نه) ) 

 سبان3ا 31001 طرك1ن3  سبان3ا.
عن1 نه) )  جمال  زعن1ن    س3د 
02  مزلرن  وحس3م3  بركم  حي 

12000  وحس3م3  ملغرب.
  س3د فكري  بر ه3مي عن1 نه) ) 
حي مير دلر زنق3 ل ل رقم 203   1ردة 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د زكرياء  ححالي عن1 نه) ) 

 سبان3ا 31001 طرك1ن3  سبان3ا
عن1 نه) )  جمال  زعن1ن    س3د 
02  مزلرن  وحس3م3  بركم  حي 

12000  وحس3م3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باوحس3م3 بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم 513.
170I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 BUREAU D›ETUDES
 TOPOGRAPHIQUES
DARDAK SOUFIYAN

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

11 شارع س3دي محمد ، 15000، 
 وخميسات  ملغرب

 BUREAU D›ETUDES
 TOPOGRAPHIQUES DARDAK
SOUFIYAN شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 18 
زنق3 عين بني متير تد رت - 15000 

 وخميسات  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
29551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
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ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 BUREAU D’ETUDES  :
 TOPOGRAPHIQUES DARDAK

.SOUFIYAN
مساح   : بإوجاز  غرض   شرك3 

خبير أل ط1ب1غر في.
 18 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 15000  - زنق3 عين بني متير تد رت 

 وخميسات  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : درد ك  سف3ان    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  درد ك  سف3ان    س3د 
تد رت  متير  بني  عين  زنق3   18 رقم 

15000  وخميسات  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  درد ك  سف3ان    س3د 
تد رت  متير  بني  عين  زنق3   18 رقم 

15000  وخميسات  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  باوخميسات   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 276.
171I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

LE CREATEUR A SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 BLOC B N 16 APP RDC
 ZERKTOUNI MEDIOUNA
 CASABALANCA ، 20490،

MEDIOUNA MAROC
 LE CREATEUR A SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 61 

 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI 2 EME
 ETAGE N 62 CENTRE RIAD -

20350   د ر  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 LE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CREATEUR A SARL AU
مم1ن   : بإوجاز  غرض   شرك3 
ل  ل ملناسبات  وخاص3   وحفالت 

  عام3 .
 61  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI 2 EME
 ETAGE N 62 CENTRE RIAD -

20350   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 :   س3د   صقلي  وحس3ني  ناس 
1.000 حص3 بق3م3 100.000 درهم 

 لحص3 .
 :   س3د   صقلي  وحس3ني  ناس 

1000 بق3م3 100.000 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   صقلي  وحس3ني  ناس 
تجزئ3  ملام1ن33  قام3  عن1 نه) ) 
طريق صفرل م ج   9 جن3ف   شق3 

فاس 11100 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د   صقلي  وحس3ني  ناس 
تجزئ3  ملام1ن33  قام3  عن1 نه) ) 
طريق صفرل م ج   9 جن3ف   شق3 

فاس 11100 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828911.
172I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

PURE R CAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بناو3 36.37 تجزئ3  ملركز, 
شارع محمد  وخامس لرز ز ت ، 

35000، لرز ز ت  ملغرب
PURE R CAR شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 
 أللل رقم 111 مركب ت3فل3ت 

لرز ز ت - 35000 لرز ز ت  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
12007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 PURE  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.R CAR
كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.
:   طابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ت3فل3ت  مركب   111 رقم   أللل 

لرز ز ت - 35000 لرز ز ت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

  س3د   غاني أمين : 1.000 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د   غاني أمين عن1 نه) ) دل ر 
 35000  غان ترم3كت  هل لرز ز ت 

لرز ز ت  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د   غاني أمين عن1 نه) ) دل ر 
 35000  غان ترم3كت  هل لرز ز ت 

لرز ز ت  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21  البتد ئ33 ب1رز ز ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 250.
171I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

مدرسة هبا الخصوصية 
للطوبوغرافية و االعالميات 
ش.م.م دات الشريك الوحيد

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
مدرس3 هبا  وخص1ص33 

 لط1ب1غر ف33 ل  العالم3ات ش.م.م 
د ت   شريك   1ح3د شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع  بن 
سينا رقم 53 شق3 با طابق  اللل 
-مرت3ل عما 3  ملض3ق -  فن3دق 

91000 مرت3ل  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
11725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   13
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مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 إلقتضاء بمختصر تسم3تها : مدرس3 

ل  هبا  وخص1ص33  لط1ب1غر ف33 

د ت   شريك  ش.م.م   العالم3ات 

  1ح3د .

تق1م   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل  باشغال   طب1غر ف    شرك3 

 العالم3ات ل جم3ع  وحرف  ملرتبط3 

بها .

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع  بن 

با طابق  اللل  شق3   53 رقم  سينا 

-  فن3دق  عما 3  ملض3ق  -مرت3ل 

91000 مرت3ل  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3دة منى ساوح : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

بق3م3   1000  :   س3دة منى ساوح 

100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

حي    س3دة منى ساوح عن1 نه) ) 

 20  الغر س شارع جبل م1�ضى رقم 

مرت3ل 91000 مرت3ل  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

حي    س3دة منى ساوح عن1 نه) ) 

 20  الغر س شارع جبل م1�ضى رقم 

مرت3ل 91000 مرت3ل  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   15 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم -.

173I

FLASH ECONOMIE

S.A.T.M TRADING SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ح ت  ملسؤل 33  شرك3  تأسيس 
 ملحدلدة ح ت   شريك   1 حد

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى   -I
في27  بريل 2022 تم  إلود ع   قان1ني 
باملحكم3   تجاري3  لد ر   ب3ضاء و1م 
 17901 رقم  تحت   2022 ماي   25
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة   شرك3 
 S.A.T.M ح ت   شريك   1 حد 

TRADING لح ت  ملميز ت   تا 33:
 S.A.T.M TRADING : 33تسم   *

SARLAU
*   نشاط  الجتماعي  لشرك3 : 

لتصدور  , ستير د  شر ء  ل  ب3ع   •
معد ت   بناء  ل  لمستلزمات  م1 د 

ل ألشغال   عام3.
لتصدور  شر ء,  ستير د  ل  ب3ع   •

قطع   غ3ار ل 1 زم  ملركبات،
لتصدور  شر ء,  ستير د  ل  ب3ع   •

 ألجهزة ل ملعد ت  ملنز 33.
لتصدور  , ستير د  شر ء  ل  ب3ع   •
 ألثاث  ملنزلي ل  ملكتبي لأدل ت  ملطبخ.
لتصدور  شر ء,  ستير د  ل  ب3ع   •

 عب  ألطفال.
لتصدور  شر ء,  ستير د  ل  ب3ع   •

جم3ع  ملنتجات   غذ ئ33.
لتصدور  شر ء,  ستير د  ل  ب3ع   •

 ملعد ت ل ألدل ت   زر ع33.
لتصدور  شر ء,  ستير د  ل  ب3ع   •

 ألجهزة ل ملستلزمات   طب33.
لتصدور  شر ء,  ستير د  ل  ب3ع   •

مستحضر ت   تجم3ل.
لتصدور  شر ء,  ستير د  ل  ب3ع   •
لأدل ت   ص3ان3   ملنتجات 

ل  تنظ3ف.
لتصدور  شر ء,  ستير د  ل  ب3ع   •

 ملالبس ل ألقمش3. 
*  ملقر  الجتماعي : 12 شارع ساري3 
بامليي   1 1   شق3  بن زلن3م   طابق 

  د ر   ب3ضاء
*  ملدة : 99 سن3  بتد ء من تاريخ 

تأسيسها   نهائي.

 : *   رأسمال  الجتماعي 
في  محدد    رأسمال  الجتماعي 

100.000,00درهم  فائدة :
• صبرون3 بخت3 1000 حص3 

تبتدئ   سن3   : *   سن3  الجتماع33 
 الجتماع33 من فاتح وناور لتنتهي في 

11 دجنبر.
تع3ين   س3دة  تم   : *   تس3ير 
صبرون3 بخت3 مسيرة لح3دة ل ملدة غير 

محدلدة.
با س ل  تم  إلود ع   قان1ني   -II
  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 
با د ر   ب3ضاء، بتاريخ 25 ماي 2022 

تحت رقم 533239.
ملخص قصد   نشر

175I

إئتمانBKM 33  إلرشاد ت

شركة ماي تور
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص
إئتمانBKM 33  إلرشاد ت

رقم 10 تجزئ3  ملركز لرز ز ت ، 
35000، لرز ز ت  ملغرب

شرك3 ماي ت1ر شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 69 
شارع  و يش تجزئ3  ملركز - 35000 

لرز ز ت  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.8015

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   13 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
وحسن م3م1ن  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   500
عبد  )ة)  حص3  فائدة   س3د   500
  رحمان  وت بم1�ضى بتاريخ 13 و1ن13 

.2022
عدي  كزلل  )ة)  تف1يت   س3د 
500 حص3  جتماع33 من أصل 500 
حمزة  وت  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

بم1�ضى بتاريخ 13 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   20  البتد ئ33 ب1رز ز ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 235.

176I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AGRI TECHNO
TAFILALET

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°39
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE AGRI TECHNO TAFILALET

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 

  ز لي3   بكري3 مدغرة   ر ش3دو3 
52000   ر ش3دو3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
16065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGRI TECHNO TAFILALET
مقالل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 شغال متن1ع3 
ل   ري  مقالل  ال ت   سقي 

  زر عي.
قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مدغرة   ر ش3دو3    ز لي3   بكري3 

52000   ر ش3دو3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
محمد  مين  الدري�ضي    س3د 
تجزئ3 ب1تالمين   128 رقم  عن1 نه) ) 
52000   ر ش3دو3    ر ش3دو3 

 ملغرب.
عن1 نه) )  محمد  ملر بط    س3د 
 50000 مكناس   03 مرجان   331
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مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
محمد  مين  الدري�ضي    س3د 
تجزئ3 ب1تالمين   128 رقم  عن1 نه) ) 

52000   ر ش3دو3  ملغرب
عن1 نه) )  محمد  ملر بط    س3د 
مكناس   50000  03 مرجان   331

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 20 و1ن13 

2022 تحت رقم 792.
177I

عادل   زم3ت3 - محاسب-

TAZAGREEN
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

عادل   زم3ت3 - محاسب-
250 حي  الد رس3 بل1ك 2 تازة ، 

15000، تازة  ملغرب
TAZAGREEN شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 
ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملسيرة 2 
مج 1 رقم 20 - 15000 تازة  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.5369
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   17 في   ملؤرخ 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د TAZAGREEN مبلغ 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي  ملسيرة 2 مج 1 رقم 
 : تازة  ملغرب نت3ج3 ل   15000  -  20

- نعد م  ملردلدو3.
ل حدد مقر   تصف33 ب  ملسيرة 2 

مج 1 رقم 20 - 15000 تازة  ملغرب. 
ل عين:

ل  مح 1بي  واسين    س3د)ة) 
 20 رقم   1 مج   2 عن1 نه) )  ملسيرة 
)ة)  كمصفي  تازة  ملغرب   15000

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 283/2022.
178I

TARGET PARTNERS

TARGET PARTNERS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

TARGET PARTNERS شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 71، شارع 
أنفا، ز لي3 1، زنق3 كل1 دل برلفانس 
  طابق 1 ،رقم 106 ، - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.322631

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2022 ماي   26  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
زنق3 كل1   ،1 ز لي3  شارع أنفا،   ،71»
 106 ،رقم   1 برلفانس   طابق  دل 
20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب»   -  ،
 (Guynemer(تجزئ3 ج3نمر  35» إلى 
 - ،   طابق   سفلي،   حي  وحسني 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828738.
179I

LAMAIZI

ROCHSAKANE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE
 20 B06 MARCHE MOSQUEE

 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،
CASABLANCA MAROC

ROCHSAKANE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12زنق3 
صبري ب1جمع3   طابق 1 رقم 6 درب 
عمر-  د ر   ب3ضاء - 20090   د ر 

  بضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537771
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ROCHSAKANE
. ممارس3   : غرض   شرك3 بإوجاز 
ف3ه  ل التجار  أشغال   بناء  جم3ع 

لكد  ك منعش عقاري..
12زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
صبري ب1جمع3   طابق 1 رقم 6 درب 
20090   د ر   - عمر-  د ر   ب3ضاء 

  بضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د محمد  مل1مني : 130 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 110  :   س3د  بر ه3م  مل1مني 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د حسن  مل1مني : 110 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  محمد  مل1مني    س3د 
عين   26 رقم   9 زنق3   1 حي  النارة 
20380   د ر    شق   د ر   ب3ضاء 

 ب3ضاء  ملغرب.
  س3د  بر ه3م  مل1مني عن1 نه) ) 
عين   26 رقم   9 زنق3   1 حي  النارة 

20380   د ر    شق   د ر   ب3ضاء 
  ب3ضاء  ملغرب.

عن1 نه) )  حسن  مل1مني    س3د 
عين   26 رقم   9 زنق3   1 حي  النارة 
20380   د ر    شق   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  محمد  مل1مني    س3د 
عين   26 رقم   9 زنق3   1 حي  النارة 
20380   د ر    شق   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب
  س3د  بر ه3م  مل1مني عن1 نه) ) 
عين   26 رقم   9 زنق3   1 حي  النارة 
20380   د ر    شق   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب
عن1 نه) )  حسن  مل1مني    س3د 
عين   26 رقم   9 زنق3   1 حي  النارة 
20380   د ر    شق   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829120.
180I

MOORISH

 FOX OSCAR X-RAY
SERVICES

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

MOORISH
19 شارع  ال واق1ت   طابق 5 شق3 د 

، 20080،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
 FOX OSCAR X-RAY SERVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 عبد 
  كريم  وخطابي إقام3 ج1 د   عمارة 

109   شق3 31   طابق 1 كليز 
مر كش 30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
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إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   26

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 FOX  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. OSCAR X-RAY SERVICES

مقدم   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 وخدم3 

جم3ع   عمل3ات  في  لس3ط 

)  1ساط3)

  نقل   1طني ل  دللي  لبضائع.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : زنق3 عبد 

  كريم  وخطابي إقام3 ج1 د   عمارة 

109   شق3 31   طابق 1 كليز مر كش 

30000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 :  ملغرب سن3 .

 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د رينارد ست3فان ب3ير  1يس 

درهم   100 بق3م3  حص3   100  :

 لحص3.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د رينارد ست3فان ب3ير  1يس 

س3دي  درب  عب3د   11 عن1 نه) ) 

 30000 مر كش  عمارة  ملشالر 

مر كش  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د رينارد ست3فان ب3ير  1يس 

س3دي  درب  عب3د   11 عن1 نه) ) 

 30000 مر كش  عمارة  ملشالر 

مر كش  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   17 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116919.

181I

  ص1يرة مناجمنت

اوالفسن كونسولتينك
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

  ص1يرة مناجمنت
شارع محمد  وخامس عمارة جبار 
  طابق  أللل   ص1يرة ، 33000، 

  ص1يرة  ملغرب
 لالفسن ك1نس1 تينك شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 

في   طابق   سفلي رقم 38 تجزئ3 
  رلنق - 33000   ص1يرة  ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.3595
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   27  ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) الف1ت 

 ل 3فيي ميشال ب1ل كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با ص1يرة بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 212.
182I

NORD SUD MANAGEMENT

B.E.T - INTERNATIONAL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O Centre d’affaires ebusiness,

lot 43 b  ملنطق3   صناع33، 
90000، طنج3  ملغرب

B.E.T - INTERNATIONAL شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
م1الي إسماع3ل ، سكن م1الي 

إسماع3ل رقم 22 ،   طابق  وخامس 
رقم 19 - 90000 طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128199
في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   13

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 B.E.T - : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.INTERNATIONAL

 bureau  : بإوجاز  غرض   شرك3 

.d’études techniques

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

م1الي  سكن   ، إسماع3ل  م1الي 

إسماع3ل رقم 22 ،   طابق  وخامس 

رقم 19 - 90000 طنج3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 Karim MESLEM : 510   س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 Mohammed TAMIMY   س3د 

درهم   100 بق3م3  حص3   : 490

 لحص3  ألسماء   شخص33 ل  عائل33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

 Karim MESLEM   س3د 

طنج3   90000 طنج3  عن1 نه) ) 

 ملغرب.

 Mohammed TAMIMY   س3د 

طنج3   90000 طنج3  عن1 نه) ) 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

 Karim MESLEM   س3د 

طنج3   90000 طنج3  عن1 نه) ) 

 ملغرب

 Mohammed TAMIMY   س3د 

طنج3   90000 طنج3  عن1 نه) ) 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253989.

181I

TARGA WORK CLUB

TARGA WORK CLUB
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

TARGA WORK CLUB
ص1 ني  ملكتب   طابق  اللل ل   ثاني 

 لمركز   تجاري   نخ3ل تارك3 ، 
30000، مر كش  ملغرب

TARGA WORK CLUB شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ص1 ني 
 ملكتب   طابق  اللل ل   ثاني  لمركز 

  تجاري   نخ3ل تارك3 - 30000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   27
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 TARGA : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.WORK CLUB
كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 لشقق أل جزئ من   شقق لمختلف 
  بناوات أل جزء من   بناوات بتأجير 

  باطن.
ص1 ني   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ملكتب   طابق  اللل ل   ثاني  لمركز 
 30000  - تارك3    تجاري   نخ3ل 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 510  :   س3د مصطفى  وخشالي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 390  : بن1ر  عبد   كريم    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
مصطفى  وخشالي    س3د 
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 512 رقم  تجزئ3   نخ3ل  عن1 نه) ) 
30000 مر كش  ملغرب.

  س3د عبد   كريم بن1ر عن1 نه) ) 
62750  1س  59 طريق سيت1ن  رقم 

إن ك1ه3ل فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
مصطفى  وخشالي    س3د 
 512 رقم  تجزئ3   نخ3ل  عن1 نه) ) 

30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117131.
183I

CABINET HOURMANEK

GITE ANEZI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 115
 HASSAN II AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
GITE ANEZI شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 
تمر غت جماع3  لرير  كادور - 

80000  كادور  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

51887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 GITE  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.ANEZI
* إلقام3   : غرض   شرك3 بإوجاز 
  س3اح33 لغيرها من أماكن  إلقام3 

  س3اح33   قصيرة  ملدة.
لجم3ع  مفرلش3  إقامات  *تأجير 

 وخدمات   س3اح33  الخرى.

دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - جماع3  لرير  كادور  تمر غت 

80000  كادور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د كشطا  حمد : 600 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 300  :   س3د   عمر ني   عربي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  كشطا  حمد    س3د 
152 زنق3 كابريال بيري ج1نتيي فرنسا 

93250 ج1نتيي فرنسا.
  س3د   عمر ني   عربي عن1 نه) ) 
 85000 دل ر  وت عمر ن  نزي تزنيت 

تزنيت  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د   عمر ني   عربي عن1 نه) ) 
 85000 دل ر  وت عمر ن  نزي تزنيت 

تزنيت  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110356.
185I

EL MARSA CONSEIL

PRETTY SKIN
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

EL MARSA CONSEIL
شارع  دريس  اللل رقم   د ر 191 ، 

70000،   ع13ن  ملغرب
PRETTY SKIN شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
عالل بن عبد هللا رقم ب 11   ع13ن 

- 70000   ع13ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

31355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   29

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRETTY SKIN

تصف3ف   : غرض   شرك3 بإوجاز 

ـْجِم3ل,شر ء 
َ
ت ُمْسَتْحَضَر ُت    شعر, 

لب3ع مستحضر ت   تجم3ل, ستير د 

ل تصدور,  تجارة   عام3.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
عالل بن عبد هللا رقم ب 11   ع13ن 

- 70000   ع13ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : جب3ل1  كم3ل33    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 1000  : جب3ل1  كم3ل33    س3دة 

بق3م3 100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة كم3ل33 جب3ل1 عن1 نه) ) 

18  حي  شارع عالل بن عبد هللا رقم 
70000   ع13ن   وحسني   ع13ن 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3دة كم3ل33 جب3ل1 عن1 نه) ) 

18  حي  شارع عالل بن عبد هللا رقم 
70000   ع13ن   وحسني   ع13ن 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

أبريل   29 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1231/2022.

186I

  ص1يرة مناجمنت

اوالفسن كونسولتينك
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

ت1س3ع نشاط   شرك3 

  ص1يرة مناجمنت
شارع محمد  وخامس عمارة جبار 
  طابق  أللل   ص1يرة ، 33000، 

  ص1يرة  ملغرب
 لالفسن ك1نس1 تينك شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  الجتماعي شق3 

في   طابق   سفلي رقم 38 تجزئ3 
  رلنق   ص1يرة 33000   ص1يرة 

 ملغرب.
ت1س3ع نشاط   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.3595

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2021 و1 13ز   12 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضاف3  ألنشط3   تا 33 

  شرك3  وحالي :
فندق.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با ص1يرة بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 212.
187I

2A CONSEIL

M.M.QUALITY
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC
M.M.QUALITY شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 سم33 

 إلقام3 82   طابق 2 رقم 3 حي 
  نخ3ل   د ر   ب3ضاء   د ر   ب3ضاء 

20130   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
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رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537887

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.M.M.QUALITY
:   غرض  بإوجاز  غرض   شرك3 
من  كل  في  ه1   ق3ام  من   شرك3 
عن  باألصا 3  إما  ل وخارج،   ملغرب 

نفسها أل ن3اب3 عن أطر ف ثا ث3:
 خر ط3 م3كان3ك33

 تج1يف؛
تمرين؛

ك1نت1ر  ب1 سط3  تح1ل  د خل   
ناجي؛

 إز  3   رماو3،  ألخادود؛
   تنصت، إنتاج خ3ط د خلي؛

 تق1س؛
 إنتاج   دلر ن   ط1لي ألسط1 ن3؛
 إلدر ك  ملستعرض  ل1جه 

ل  كتف؛
أل     تح1ل عن طريق   تنم3ط 
  كنت1ر،   ذي وتم عن طريق   نسخ 

أل باستخد م عنصر تحكم رقمي؛
 تح1ل  ألخادود ،  وخل1ص ؛
خ13ط، تحق3ق خ3ط برغي؛

قطع.
أعمال مختلف3؛

 ستير د ل تصدور؛
تقدوم  وخدمات؛

لبشكل أعم، فإن مشارك3   شرك3 
 ملباشرة في جم3ع  ملعامالت   تجاري3 
أل   صناع33 أل  ملا 33 أل  ملنق1 3 أل 
مباشر  بشكل  غير  ملنق1 3  ملتعلق3 
أل غير مباشر، كل3ًا أل جزئ3ًا، ب1 حدة 
إ يها  من  ملعامالت  ملشار  أخرى  أل 
أعاله لح ك  تسه3ل أل تعزيز أل تط1ير 

نشاط   شرك3..
زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
سم33  إلقام3 82   طابق 2 رقم 3 حي 
  نخ3ل   د ر   ب3ضاء   د ر   ب3ضاء 

20130   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د مج1ري محمد : 33 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 22  : كام3ل3ا  مج1ري    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
22 حص3   :   س3دة مج1ري مل3اء 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة   رطبي حسناء : 12 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د مج1ري محمد عن1 نه) ) 
 6 3 قَّ

َ
19 زنق3 نز ر   عابدي طابق 2 ش

20520   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 
 ملغرب.

  س3دة مج1ري كام3ل3ا عن1 نه) ) 
م 99 س3دي معرلف 

ْ
تجزئ3 بشرى َرق

20520   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 
 ملغرب.

عن1 نه) )  مل3اء  مج1ري    س3دة 
م 99 س3دي معرلف 

ْ
تجزئ3 بشرى َرق

20520   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 
 ملغرب.

  س3دة   رطبي حسناء عن1 نه) ) 
م 99 س3دي معرلف 

ْ
تجزئ3 بشرى َرق

20520   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 
 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د مج1ري محمد عن1 نه) ) 
 6 3 قَّ

َ
19 زنق3 نز ر   عابدي طابق 2 ش

20520   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 
 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829181.
188I

عادل   زم3ت3 - محاسب-

DALLETEKNOLOGIES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

قفل   تصف33

عادل   زم3ت3 - محاسب-
250 حي  الد رس3 بل1ك 2 تازة ، 

15000، تازة  ملغرب
DALLETEKNOLOGIES شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : تجزئ3 
  1فاق رقم 159 - 15000 تازة 

 ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.5861

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 28 مارس   ملؤرخ في 
DALLETEKNOLOGIES شرك3 ح ت 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
 100.000 رأسما ها  مبلغ    1ح3د 
مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن  درهم 
تجزئ3   1فاق رقم 159 - 15000 تازة 

 ملغرب نت3ج3 ل- نعد م  ملردلدو3.
ل عين:

ل  جالل  وخشني    س3د)ة) 
 15000 حي   زيت1ن   396 عن1 نه) ) 

تازة  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
تجزئ3  لفي   2022 ماي   20 بتاريخ 
تازة   15000  -  159 رقم    1فاق 

 ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   15 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 271/2022.
189I

CABINET HOURMANEK

WEST MARITIMES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 115
 HASSAN II AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
WEST MARITIMES شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي بل1ك 

13 زنق3 12 رقم 18 تك1ين  كادور - 

80000  كادور  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.32051

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد   قادر  )ة)  تف1يت   س3د 
  ك1حالني 500 حص3  جتماع33 من 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   500 أصل 
ماي   10 م1الي حسن ب1كري بتاريخ 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110310.
190I

THK CONSULTING

WAJEDWEB
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
WAJEDWEB شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 31 زنق3 

 وحس3م3  قام3 بنز ك1ر شق3 رقم 1 
 ألطلس - 10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

63311
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2020 شتنبر   07
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.WAJEDWEB
 : بإوجاز  غرض   شرك3 
تصم3م   -  إلستر ت3ج33   رقم33 
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تط1ير   - لتط1ير  ملنصات   رقم33 
ل  تس1يق  تكن1 1ج3ا  ملعل1مات 
ل الستشار ت  إلد ري3    رقمي 

ل  تدريب ل  دعم..
زنق3   31  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 1  وحس3م3  قام3 بنز ك1ر شق3 رقم 

 ألطلس - 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د  دريس  دي�ضي كتاني : 900 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة  بتسام هز ز : 100 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
كتاني    س3د  دريس  دي�ضي 
أحمد  1ك3لي  شارع   12 عن1 نه) ) 
فاس   10000 م.ج   3 رقم    طابق 

 ملغرب.
  س3دة  بتسام هز ز عن1 نه) ) 12 
 18 شارع أحمد  1ك3لي   شق3 رقم 

م.ج 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
كتاني    س3د  دريس  دي�ضي 
أحمد  1ك3لي  شارع   12 عن1 نه) ) 
فاس   10000 م.ج   3 رقم    طابق 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أكت1بر   22 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2020 تحت رقم 2812.
191I

hhamid001@gmail.com

IRCONCEPT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تغ3ير تسم33   شرك3

hhamid001@gmail.com
شارع   قدس  قام3  م3ن3 5  لالد 
طا ب حي   عمري3 تجزئ3   سكن 
 الن3ق عين   شق   طابق  اللل 

  شق3 2 ، 21100،   ب3ضاء  ملغرب
IRCONCEPT شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  الجتماعي 10 شارع 
رحال  ملسك3ني   طابق 2   شق3 5 - 

21100   ب3ضاء  ملغرب.
تغ3ير تسم33   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري -
بمقت�ضى  و مع   عام 
و1ن13   01 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
تم تغ3ير تسم33   شرك3 من   2022
 IRCONCEPT» إلى   «IRCONCEPT»

.«CASABLANCA
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 23 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828813.
192I

fam consulting

R.A HOLDING
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc
R.A HOLDING شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
 ألعمال زينيث شارع مسلم ب1كار 
  طابق   ثا ت شق3 13 باب دكا 3 
مر كش - 30000 مر كش  ملغرب 

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
125737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   03
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 R.A  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. HOLDING

منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 
عقاري .

مركز   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ب1كار  مسلم  شارع  زينيث   ألعمال 
باب دكا 3   13   طابق   ثا ت شق3 

مر كش - 30000 مر كش  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عبادي  رياض    س3د 

فرنسا 30000 فرنسا فرنسا .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عبادي  رياض    س3د 

فرنسا 30000 مر كش  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116031.
191I

hhamid001@gmail.com

IRCONCEPT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

hhamid001@gmail.com
شارع   قدس  قام3  م3ن3 5  لالد 
طا ب حي   عمري3 تجزئ3   سكن 
 الن3ق عين   شق   طابق  اللل 

  شق3 2 ، 21100،   ب3ضاء  ملغرب
IRCONCEPT شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
رحال  ملسك3ني   طابق 2   شق3 5 - 

21100   ب3ضاء  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.509311

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

فرحات عبد  وحف3ظ كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 23 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
و1ن13 2022 تحت رقم 828813.

193I

PRESCOF

DISNEY HOME
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
DISNEY HOME شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 
زنق3  بنان ل بن بط1ط3 مكتب 2 - 

13000   قن3طرة  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.16737

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2022 ماي   25  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«ز لي3 زنق3  بنان ل بن بط1ط3 مكتب 
2 - 13000   قن3طرة  ملغرب» إلى «3 
 -  1 زنق3 س1س  قام3 مرلة مكتب 

13000   قن3طرة  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم 91838.
195I

NUMERIC WAY

Numeric Way
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

NUMERIC WAY
 Rue d’Azila ، 20000، ,58

Casablanca Maroc
Numeric Way شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

 à 58, لعن1 ن مقرها  إلجتماعي
 rue d›azila - 20000 Casablanca
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Maroc
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
236901

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2011 أكت1بر   19
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.Numeric Way
 Edition  : بإوجاز  غرض   شرك3 

des sites internet
Conception de logiciels

 Conseil de system
d’informatique

 Conseil en événementiel et
en édition

Organisation d’évènement
 Conseil en stratégies

d’entreprises
 Vente de tous matériel

informatique
 à 58,  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 rue d’azila - 20000 Casablanca

.Maroc
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شركindéterminé : 3 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
 YOUSSEF BOUBIA   س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   : 300

 لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 YOUSSEF BOUBIA   س3د 
 à 11, Rue d’Arménie عن1 نه) ) 
 Res Ibtissam. etg03. Ept09. Qu
 des hôpitaux 20225 Casablanca

.Maroc
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 YOUSSEF BOUBIA   س3د 
 à 11, Rue d’Arménie عن1 نه) ) 
 Res Ibtissam. etg03. Ept09. Qu
 des hôpitaux 20250 Casablanca

Maroc
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 25 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أكت1بر 2011 تحت رقم -.
196I

GESTION ALJANOUB

NAJIAA EKHOAN
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

GESTION ALJANOUB
زنق3 تط1 ن حي   سعادة عمارة رقم 
2   طابق   ثا ث   ع13ن ، 70000، 

  ع13ن  ملغرب
NAJIAA EKHOAN شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 213 
بل1ك D تجزئ3   1حدة   ع13ن - 

70000   ع13ن  ملغرب .
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.1705

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2022 و1ن13   17 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   1.700.000»
 3.000.000» إلى  درهم»   100.000»
تقدوم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدو3 أل ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1911/2022.
197I

عادل   زم3ت3 - محاسب-

LARSEN FOR DES TRAVAUX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

عادل   زم3ت3 - محاسب-
250 حي  الد رس3 بل1ك 2 تازة ، 

15000، تازة  ملغرب
 LARSEN FOR DES TRAVAUX

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
فاطم3   زهر ء   طابق  أللل رقم 51 

- 15000 تازة  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.5967

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 مارس   22 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد  ال اله  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من   1.000 ط1 ش 
أصل 1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) 

عادل مختار بتاريخ 21 مارس 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 296/2022.
198I

عادل   زم3ت3 - محاسب-

LARSEN FOR DES TRAVAUX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

عادل   زم3ت3 - محاسب-
250 حي  الد رس3 بل1ك 2 تازة ، 

15000، تازة  ملغرب
 LARSEN FOR DES TRAVAUX

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
فاطم3   زهر ء   طابق  أللل رقم 51 

- 15000 تازة  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.5967

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 مارس   22  ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) مختار 

عادل كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 296/2022.
199I

PRESCOF

DISNEY HOME
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
DISNEY HOME شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 
زنق3  بنان ل بن بط1ط3 مكتب 2 - 

13000   قن3طرة  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.16737

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
رفع  تم   2022 ماي   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3 
 10.000» أي من  درهم»   790.000»
عن  درهم»   800.000» إلى  درهم» 
إدماج  حت3اطي أل أرباح أل   : طريق 

عالل ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم 91838.
300I

PME CONSULTING GROUP

SMA CAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

PME CONSULTING GROUP
رقم 66،  ملكتب 11،   طابق   ثاني، 

مركب  و 1 هر، شارع   ساللي، 
 ملدون3  و دودة، فاس ، 10000، 

فاس  ملغرب
SMA CAR شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
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لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملتجر 2 
رقم 86 شارع   تضح33 نرجس - 

10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 SMA  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.CAR
مكري   : بإوجاز  غرض   شرك3 
سائق  بدلن  ل  س3ار ت    عربات 
لبصف3 عام3 كل   عمل3ات   تجاري3 
ل ملا 33  لغير   عقاري3  ل  عقاري3 
 ملتعلق3 بصف3 مباشرة أل غير مباشرة 

با هدف  ملذك1ر أعاله.
:  ملتجر  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - شارع   تضح33 نرجس   86 رقم   2

10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 500.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 5.000  : فاطم3   رشد    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة فاطم3   رشد عن1 نه) ) 
رقم 82 شارع   تضح33   طابق  أللل 

نرجس 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

 13 عن1 نه) )  ز فط  عمر    س3د 
زنق3   صفصاف   نرجس ب 10000 

فاس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   27 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2735.

301I

STE FIACCOF 

STE LOCAMELTA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE LOCAMELTA شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
فريش3 مركز تمزكان3 غفساي - 

31100 تالنات  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
2117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   15
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LOCAMELTA
ب3ع م1 د   : غرض   شرك3 بإوجاز 

  بناء كر ء  ال 3ات تجارة عام3.
مركز   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - غفساي  تمزكان3  مركز  فريش3 

31100 تالنات  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : تجاني  قل3لش    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  تجاني  قل3لش    س3دة 
 1000 55   دكر ت  رقم  ه  عمارة 

فاس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  تجاني  قل3لش    س3دة 
 10000 55   دكر ت  رقم  ه  عمارة 

فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بتالنات   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 151.
302I

STE FIACCOF 

 STE LOCATIONS DES
ENGINS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تع3ين مسير جدود  لشرك3

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE LOCATIONS DES ENGINS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
فريش3 مركز تمزكان3 غفساي - 

31100 تالتات  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.2097

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   22  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

ق1صيري نب3ل3 كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بتالنات   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 152.
301I

STE FIACCOF 

 STE LOCATIONS DES
ENGINS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE LOCATIONS DES ENGINS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
فريش3 مركز تمزكان3 غفساي - 

31100 تالنات  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.2097

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 و1ن13   22 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة)  ملختار   زهاري 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.000
1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) نب3ل3 

ق1صيري بتاريخ 21 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بتالنات   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 152.
303I

ASMAA MEDIA GROUP

 GLOBE HEALTHCARE
EQUIPEMENT

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

حل شرك3

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صه3ب   رلمي بل1ك 19   رقم 

20   برن1�ضي   ب3ضاء، 20000، 
  ب3ضاء  ملغرب

 GLOBE HEALTHCARE
EQUIPEMENT شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 
مرس   سلطان طابق 1   شق3 1 - - 

  ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.367269

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر   2022 فبر ور   21 في   ملؤرخ 
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ح ت مسؤل 33 محدلدة  حل شرك3 
 GLOBE ح ت   شريك   1ح3د 
 HEALTHCARE EQUIPEMENT
درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
شارع   26 مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 
 1 1   شق3  طابق  مرس   سلطان 
عدم   : -   ب3ضاء  ملغرب نت3ج3 ل   -

 الشتغال.
ل حدد مقر   تصف33 ب 26 شارع 
 - - 1 1   شق3  مرس   سلطان طابق 

  ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) مل3اء ه3نالي ل عن1 نه) ) 
 2 شق3  زنق3   نحاس   نح1ي   57
-   ب3ضاء  ملغرب كمصفي   ملعاريف 

)ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : 26 شارع 
 1 1   شق3  طابق  مرس   سلطان 

  ب3ضاء
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 01 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2022 تحت رقم 819939.
305I

OUR EXPERT

 LE COMPTOIR DE
MONNAIE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 LE COMPTOIR DE MONNAIE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11   طابق 
 الر�ضي رقم 111 شارع عبد   كريم 

 وخطابي جليز مر كش - 30000 
مر كش  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.65515

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2020 فبر ور   01 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة) فاطم3 بنعزيزة 
حص3  جتماع33 من أصل   10.000
)ة)  حص3  فائدة   س3د   10.000
فبر ور   01 محمد  وت عاو1ي بتاريخ 

.2020
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ن1نبر   09 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2021 تحت رقم 129123.
306I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE 2T ELEC SARL
إعالن متعدد   قر ر ت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°39
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE 2T ELEC SARL «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: قصر 
قط   1 د فركل3   سفلى تنجد د 
  ر ش3دو3 - 52000   ر ش3دو3 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   20  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تف1يت حصص
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
حصص:   ذي  تف1يت  رقم  بند 
ونص على ماولي: تف1يت حصص من 
  س3د محمد طاللي  لى   س3د عبد 

  عزيز طاهري 
تغ3ير   شكل   قان1ني  رقم  بند 
 لشرك3 :   ذي ونص على ماولي: تغ3ير 
 SARL   شكل   قان1ني  لشرك3 من 

SARL AU لى 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 26 و1ن13 

2022 تحت رقم 181.

307I

  شرك3  ملدن33  ملهن33  لمحاماة «بك1�ضي ل حب�ضي»

 OMNIPRESENT
CONSULSTING MOROCCO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

  شرك3  ملدن33  ملهن33  لمحاماة 
«بك1�ضي ل حب�ضي»

6 زنق3   فر بي، شارع   ر شدي، 
إقام3 ت1بقال،   طابق   ثاني، 

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6 ك1تيي
 Résidence Toubkal, 2ème étage،

20110،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
 OMNIPRESENT CONSULSTING
MOROCCO شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
 n°10, لعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 Rue Washington, RDC, appt 4 -
20000 Casablanca Maroc

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537919

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   16
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 OMNIPRESENT CONSULSTING

. MOROCCO
 : بإوجاز  غرض   شرك3 
 إلستشار ت في مجال  مل1 رد   بشري3 

ل تدبير   3د   عامل3.
 n°10,  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 Rue Washington, RDC, appt 3 -

.20000 Casablanca Maroc
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
 Omnipresent   شرك3 

 Consulting Group Limited : 100
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

 Omnipresent   شرك3 
 Consulting Group Limited
 n°7 Bell Yard WC2A 2JR ( (عن1 نه

.London United Kingdom
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )   Eldan URIEL   س3د 
 Flat A, 320 St John Street, EC1V
 3NJ, EC1V 3NJ London United

Kingdom
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828971.
308I

D&C COMPANY

BOUAZZA AUTO SERVICE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

D&C COMPANY
  شق3 رقم 01 شارع محمد  وخامس 

عمارة مضر ن   طابق   ثاني ، 
61100، بركان  ملغرب

 BOUAZZA AUTO SERVICE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 10 
زنق3 مل3ل33 حي   د خل3 بركان - 

61100 بركان  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
8565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
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عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUAZZA AUTO SERVICE

كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 
  سير ت بدلن سائق.

 10 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - بركان  حي   د خل3  مل3ل33  زنق3 

61100 بركان  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د ب1عزة طارق : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د ب1عزة طارق عن1 نه) ) دل ر 
تامال ت  كل3م 61250  كل3م  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  يعق1بي  ل 3د    س3د 
بركان  جابر  حي  زنق3   بغد دي   28

61100 بركان  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 152/2022.
309I

STE FIDMEK

FIGONIS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

FIGONIS شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   شق3 2 

  طابق   ثاني عمارة 11 مرجان 2 

مكناس - 50000 مكناس  ململك3 

 ملغرب33

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

56557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.FIGONIS

 : بإوجاز  غرض   شرك3 

- الستغالل   فالحي.

:   شق3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

مرجان   11 عمارة  2   طابق   ثاني 

مكناس  ململك3   50000  - مكناس   2

 ملغرب33.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 660  : حمزة  لنينيس    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

130 حص3   :   س3د عالء   علمي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د حمزة  لنينيس عن1 نه) ) 

مرجان 1 عمارة 63  ي   طابق  اللل 

 وت لالل عين عرم3 مكناس 50000 

مكناس  ململك3  ملغرب33.

عن1 نه) )  عالء   علمي    س3د 

81 حد ئق رياض ت1الل مكناس  رقم 

50000 مكناس  ململك3  ملغرب33.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د حمزة  لنينيس عن1 نه) ) 

مرجان 1 عمارة 63  ي   طابق  اللل 

 وت لالل عين عرم3 مكناس 50000 

مكناس  ململك3  ملغرب33

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2303.

310I

BURCICA

 MAISON DE MAA
MOROCCO

إعالن متعدد   قر ر ت

MAISON DE MAA MOROCCO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

بشريك لح3د
  رأسمال 0,0000 100 درهم 

 ملقر  الجتماعي
18/16 شارع ألد و3   د ر   ب3ضاء. 
  س ل   تجاري: 191707   تعريف 

  ضريبي: 25017197
بمقت�ضى   عقد   عرفي  ل مع   .I
ماي   25   عام  إلستثنائي  ملؤرخ ب 
 MAISON DE» 2022،  شرك3 
MAA MOROCCO» تم تقرير ما ولي: 
عبد   عل3م  •  ستقا 3   س3د 
  ط1يل ل  س3د أومن و1نس مرزلق 

و1نس من إد رة   شرك3.
من  ل33   31 تعدول   بندون   •

  نظام  ألسا�ضي  لشرك3.
من  تم  إلود ع   قان1ني   .II
با د ر  طرف  ملحكم3   تجاري3 
  ب3ضاء بتاريخ 13 و1ن13 2022 تحت 

رقم 827702.
311I

YES MEDIA

 PRÉSENTE TRAVAIL
MAROC

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

YES MEDIA
 boulevard Zerktouni ,36
 au 2 ème étage Bureau
 n°6, Casablanca 20002
 46 Boulevard Mohamed

 Zerktouni, Casablanca 20002،
20002، CASABLANCA MAROC
 PRÉSENTE TRAVAIL MAROC

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

 RUE لعن1 ن مقرها  إلجتماعي
 3 LOT AL MOUAHIDINE

 ESC A ETG 2 APPT 6

 IBNOU TOUMART 1 HAY
 MOHAMMADI CASABLANCA -

20570   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
535677

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   26
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRÉSENTE TRAVAIL MAROC
ب3ع م1 د   : غرض   شرك3 بإوجاز 

  بناء ، أعمال   بناء ، تجارة.
 RUE 1  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 LOT AL MOUAHIDINE ESC A
 ETG 2 APPT 6 IBNOU TOUMART
 1 HAY MOHAMMADI
CASABLANCA - 20570   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  شكير   عبد    س3د 
 8 طابق  أللل   رقم  مريم  تجزئ3 
26175   د ر   ب3ضاء  س3دي رحال 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  شكير   عبد    س3د 
 8 طابق  أللل   رقم  مريم  تجزئ3 
26175   د ر   ب3ضاء  س3دي رحال 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 07 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 826515.
312I
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JABER AHMED

نصر- ميديكال
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

JABER AHMED
 RUE IBN TOUMART RES 1
 HIKMAT N4 TANGER ، 0،

TANGER MAROC
نصر- م3دوكال شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 22 شارع 
م1الي علي ب1غا ب قصر   كبير - 

92150 قصر   كبير  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.2159

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   07 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   2.300.000»
 2.500.000» إلى  درهم»   100.000»
تقدوم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدو3 أل ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با قصر   كبير   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 197.
311I

COFISCONSULT

دا سيستيم
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

COFISCONSULT
219 زنق3 مصطفى  ملعاني   طابق 1 

، 20110،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
د  سيست3م شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 زنق3 
 3بيرتي   طابق 1 رقم 5 - 20110 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
د    : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

سيست3م.
غرض   شرك3 بإوجاز : ب3ع ل شر ء 

 ألدل ت  ملنز 33 ل  ال كترلن33.
زنق3   10  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 20110  -  5 رقم   1  3بيرتي   طابق 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : دلجاجي  عالء   دون    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
دلجاجي  عالء   دون    س3د 
عن1 نه) ) حي سمارة زنق3 6 عمارة 29 
20250   د ر  عين   سبع   2   طابق 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
دلجاجي  عالء   دون    س3د 
عن1 نه) ) حي سمارة زنق3 6 عمارة 29 
20250   د ر  عين   سبع   2   طابق 

  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829186.
313I

COFISCONSULT

موروكين
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

COFISCONSULT
219 زنق3 مصطفى  ملعاني   طابق 1 

، 20110،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
م1رلكين شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 زنق3 
 3بيرتي   طابق 1 رقم 5 - 20110 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

م1رلكين.
لكا 3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 تصاالت،   تس1يق   رقمي.
زنق3   10  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 20110  -  5 رقم   1  3بيرتي   طابق 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ف1هام  عدنان    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د عدنان فهام عن1 نه) ) د ر 
ملان بل1ك إي عمارة 371 رقم 1 عين 
  سبع 20250   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د عدنان فهام عن1 نه) ) د ر 
ملان بل1ك إي عمارة 371 رقم 1 عين 
  سبع 20250   د ر   ب3ضاء  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829183.
315I

مكتب  ملحاسب3

ALESTPO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

مكتب  ملحاسب3
16 زنق3 سال   سعادة 2 ، 15000، 

 وخميسات  ملغرب
ALESTPO شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 15 زنق3 
 بن   1نان حي   1حدة 2 - 15000 

 وخميسات  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

29559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALESTPO
:  الستير د  غرض   شرك3 بإوجاز 

ل  تصدور.
زنق3   15  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 15000  -  2  بن   1نان حي   1حدة 

 وخميسات  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : عبد  وحق  ز ودي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د زند قي و1سف : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د ز ودي عبد  وحق عن1 نه) ) 
حي   1حدة  زنق3  بن   1نان   15

15000  وخميسات  ملغرب.
عن1 نه) )  و1سف  زند قي    س3د 
حي   1حدة  زنق3  بن   1نان   15

15000  وخميسات  ملغرب.
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ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د ز ودي عبد  وحق عن1 نه) ) 
حي   1حدة  زنق3  بن   1نان   15

15000  وخميسات  ملغرب
عن1 نه) )  و1سف  زند قي    س3د 
حي   1حدة  زنق3  بن   1نان   15

15000  وخميسات  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  باوخميسات   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم -.
316I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

MAMY›S FAST FOOD طعام 
مامي السريع

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3
FIDUCIAIRE 2RT SARL

 IM 11, APT 4, AVENUE
 MOHAMED EL KORRI, VN IM

 11, APT 4, AVENUE MOHAMED
 EL KORRI, VN، 30000، FES

MAROC
MAMY›S FAST FOOD طعام 

مامي   سريع شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 29 شارع 
خا د  بن   1 3د ب1رمان3 ،   دكان 

رقم 1 - 10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
MAMY’S FAST FOOD طعام مامي 

  سريع.
خدمات   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  تم1ين ل  تم1ين  ملتنقل.

29 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
،   دكان  ب1رمان3  خا د  بن   1 3د 

رقم 1 - 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 MAMY’S FAST FOOD   شرك3 
درهم   100 بق3م3  حص3   : 1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 18   س3د خرلب3 ع3اد عن1 نه) ) 
فاس   10000 باتريس  1م1با  شارع 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 18   س3د خرلب3 ع3اد عن1 نه) ) 
فاس   10000 باتريس  1م1با  شارع 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1132.
317I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

SOHAMDFR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنق3 1 حي   سالم ، أحد ف 
AZROU MAROC ،51100 ، أزرل ،
SOHAMDFR شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 
ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   حي 
 الد ري عين   ل1ح  زرل - 51100 

 زرل  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.211

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 و1ن13   02  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د SOHAMDFR مبلغ 

لعن1 ن  درهم   98.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي   حي  الد ري عين 
51100  زرل  ملغرب   -   ل1ح  زرل 
نشاط  لج1د  عدم   : ل  نت3ج3 

 قتصادي  لشرك3.
ب   حي  مقر   تصف33  حدد  ل 
 الد ري عين   ل1ح  زرل - 51100  زرل 

 ملغرب. 
ل عين:

ل  حمد لي  نجاة    س3د)ة) 
عين   ل1ح  عن1 نه) )   حي  الد ري 
كمصفي  أزرل  ملغرب   51100  زرل 

)ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   15 بتاريخ  بازرل   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 210.
318I

م1ثق3

نجمة بوسكرة II ش.م.م
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

م1ثق3
12 زنق3   صق1ر ريف3ير  ل زيس ، 

20310،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
نجم3 ب1سكرة II ش.م.م شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 112 شارع 
إبر ه3م   رلد ني،   طابق  وخامس، 

شق3 21، إقام3 ريحان، حي 
 ملعاريف،   د ر   ب3ضاء - 20110 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536695
في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
نجم3   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

ب1سكرة II ش.م.م.
شر ء   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 
ل بناء جم3ع  ملمتلكات من منق1ل ل 

عقار بغرض  ستغال ها. 
ممتلكات   شرك3  - ستغالل 
أ  كر ء  مباشرة  غير  مباشرة  بصف 
-بناء  طرق  الستغالل  من  غيرها  ل 
بصف3 مباشرة أل عن طر ق   تف1يت 

منشئات.
كل  ملعامالت  عام3  بصف3  ل 
ح ت  ل  ملا 33    صناع33   تجاري3 
  عالق3  ملباشرة أل غير  ملباشرة   تي 

ومكنها  ملساهم3 في تط1ير   شرك3..
 112  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
إبر ه3م   رلد ني،   طابق  شارع 
ريحان،  إقام3   ،21 شق3   وخامس، 
حي  ملعاريف،   د ر   ب3ضاء - 20110 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 100  :   س3دة ن1فيس3   عر �ضي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   100  :   س3دة  مال  جانا 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
100 حص3   :   س3دة زينب  جانا 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د محمد و1سف  جانا : 100 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 600  :   س3د عبد   سالم  جانا 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
ن1فيس3   عر �ضي    س3دة 
فر نكالن  شارع   37 عن1 نه) ) 
20170   د ر   ب3ضاء  رلزف3لت  نفا 

 ملغرب.
  س3دة  مال  جانا عن1 نه) ) رقم 
20170   د ر  01 شارع ك3ن3دي  نفا 

  ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )  زينب  جانا    س3دة 
شارع  3ب3ا  نفا 20170   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
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و1سف  جانا  محمد    س3د 
عن1 نه) ) زنق3 شاط3ني ف3ال   كر وب 

 نفا 20170   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
عبد   سالم  جانا    س3د 
رلزف3لت  نفا  شارع   37 عن1 نه) ) 

20170   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   سالم  جانا    س3د 
رلزف3لت  نفا  شارع   37 عن1 نه) ) 

20170   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 13 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم -.
319I

م1ثق3

نجمة بوسكرة III ش.م.م
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

م1ثق3
12 زنق3   صق1ر ريف3ير  ل زيس ، 

20310،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
نجم3 ب1سكرة III ش.م.م شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 112 شارع 
إبر ه3م   رلد ني،   طابق  وخامس، 

شق3 21، إقام3 ريحان، حي 
 ملعاريف،   د ر   ب3ضاء. - 20110 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536519
في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
نجم3   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

ب1سكرة III ش.م.م.
غرض   شرك3 بإوجاز : 

ممتلكات   شرك3  - ستغالل 
كر ء  مباشرة  غير  ل  مباشرة  بصف3 

بناء   - أل غيرها من طرق  الستغالل 
بصف3 مباشرة أل عن طر ق   تف1يت 

منشئات.
كل  ملعامالت  عام3  لبصف3 
ح ت  ل  ملا 33    صناع33   تجاري3 
  عالق3  ملباشرة أل غير  ملباشرة   تي 

ومكنها  ملساهم3 في تط1ير   شرك3.
 112  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
إبر ه3م   رلد ني،   طابق  شارع 
ريحان،  إقام3   ،21 شق3   وخامس، 
 - حي  ملعاريف،   د ر   ب3ضاء. 

20110   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 100  :   س3دة ن1فيس3   عر �ضي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   100  :   س3دة  مال  جانا 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
100 حص3   :   س3دة زينب  جانا 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د محمد و1سف  جانا : 100 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 600  :   س3د عبد   سالم  جانا 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
ن1فيس3   عر �ضي    س3دة 
فر نكالن  شارع   37 عن1 نه) ) 
20170   د ر   ب3ضاء  رلزف3لت  نفا 

 ملغرب.
  س3دة  مال  جانا عن1 نه) ) رقم 
20170   د ر  01 شارع ك3ن3دي  نفا 

  ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )  زينب  جانا    س3دة 
شارع  3ب3ا  نفا 20170   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
و1سف  جانا  محمد    س3د 
عن1 نه) ) زنق3 شاط3ني ف3ال   كر وب 

 نفا 20170   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
عبد   سالم  جانا    س3د 
رلزف3لت  نفا  شارع   37 عن1 نه) ) 

20170   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عبد   سالم  جانا    س3د 
رلزف3لت  نفا  شارع   37 عن1 نه) ) 

20170   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 11 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم -.
320I

DARAA AUDIT

 HYDRO CONSTRUCT
AFRICA

شرك3   ت1ص33   بس3ط3
تأسيس شرك3

 HYDRO CONSTRUCT AFRICA
شرك3   ت1ص33   بس3ط3

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   حي 
  صناعي   ن1 صر سابين1 تجزئ3 

102-101-103-105 - 20000   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3   ت1ص33   بس3ط3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536631
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   26
 ألسا�ضي  شرك3   ت1ص33   بس3ط3 

باملميز ت   تا 33:
شرك3   ت1ص33   : شكل   شرك3 

  بس3ط3.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HYDRO CONSTRUCT AFRICA
أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  بناء ل  در س3. 
:   حي  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تجزئ3  سابين1    صناعي   ن1 صر 
105-103-101-102 - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 COMPAGNIE   شرك3 
 MAROCAINE DE GOUTTE A

 : GOUTTE ET DE POMPAGE
درهم   100 بق3م3  حص3   600

 لحص3 .

 : URBAGEC 3شرك  
درهم   100 بق3م3  حص3   300

 لحص3 .
ل  عائل33  -  ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 COMPAGNIE   شرك3 
 MAROCAINE DE GOUTTE A
 GOUTTE ET DE POMPAGE
عن1 نه) )   حي   صناعي   ن1 صر 
102-101-103- تجزئ3  سابين1 
105  حي   صناعي   ن1 صر سابين1 
 20000  102-101-103-105 تجزئ3 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )   URBAGEC   شرك3 
 28800 77   حي   صناعي  ملحمدو3 

 ملحمدو3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  معماه  و1سف    س3د 
كا 3ف1رن3ا  مجبر  حد ئق  تجزئ3   18

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
  س3د و1نس  ل عبد ن عن1 نه) ) 
إقام3 دريم كاردن 01 رقم 85 س3دي 
20000   د ر   ب3ضاء  عبد   رحمان 

 ملغرب
  س3د حم3د عت3د عن1 نه) ) حي 
18 عين   شق  79 رقم    فضل زنق3 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
عن1 نه) )  بك1ر  محم1د    س3د 
سان س3تي رقم 15 ب1سك1رة 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 13 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827725.
321I

BUREAU ESSOUFYANI

AKDIM FISH
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
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AKDIM FISH شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 707 
رقم 319 شق3 1   طابق   ثا ث - 

70000   ع13ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   27
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AKDIM FISH
:   نقل  بإوجاز  غرض   شرك3 
و م3ع   بضائع  ل  دللي   ملحلي 

 فائدة   غير.
و م3ع  ل  دللي     نقل  ملحلي 

  بضائع  لحساب  وخاص.
ل ألش3اء     نقل   بري  لبضائع 
،   نقل  أن1 عها  بجم3ع  ل  بضائع 

  دللي.
 - بري  أصنافه:  بجم3ع     نقل 

سكك حدود - ج1ي - بحري.
   نقل   عام  ألشخاص.

لبين  ملدن     نقل  وحضري 
 ألشخاص ل  بضائع.

   نقل با برود   سريع.
   نقل وحساب   غير.

   نقل  ملبرد.
نقل  ألفر د.

   نقل  ملدر�ضي.
 نقل بحري.

لو م3ع  أن1 عه  بجم3ع     نقل 
 التجاهات.

 ستير د لتصدور ؛   تجارة   عام3  
عمل3ات   نقل   بري  بجم3ع    ق3ام 

ل  بحري ل و 1ي.
ل  شحنات  با شاحنات    نقل 

 و مرك33 ل  تخزين.

 ح3ازة جم3ع لسائل   نقل   برو3 
أل  تأجيرها  أل  ل و 1ي3  ل  بحري3 

 ستئجارها
كل  ألعمال   ، أعم  لبشكل 
  تجاري3 ل  صناع33 ل ملا 33 ل أللر ق 

 ملا 33 ل
تعزز  أن  ومكن    عقار ت   تي 

أعمال   شرك3.....
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
707 رقم 319 شق3 1   طابق   ثا ث 

- 70000   ع13ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : عبد   رحمان  قدوم    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
 : عبد   رحمان  قدوم    س3د 

1000 بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   رحمان  قدوم    س3د 
عن1 نه) ) حي   سالم زنق3   ن3جر رقم 

18 70000  ملر�ضى-  ع13ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   رحمان  قدوم    س3د 
عن1 نه) ) حي   سالم زنق3   ن3جر رقم 

18 70000  ملر�ضى-  ع13ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1932.
322I

miz expert

DAR KHALISSA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
 DAR KHALISSA

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زينيت 
بزنس مركز زنق3 مسلم تجزئ3 بكار 
  طابق   ثا ت   شق3 رقم ١٤ باب 

دكا 3 مر كش
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

125381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   29

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33 :

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

.DAR KHALISSA 3تسم33   شرك

د ر  إد رة  بإوجاز  غرض   شرك3 

  ض3اف3

زينيت  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

بزنس مركز زنق3 مسلم تجزئ3 بكار 

باب   ١٤   طابق   ثا ت   شق3 رقم 

دكا 3 مر كش

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:

 50   س3د ج1ن فغنس1  باسك1 : 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 50  : باسك1  سندرين    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33  -  ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د ج1ن فغنس1  باسك1 شارع 

ف1ش 93120 ف1نتناي س1 ب1  فرنسا 

عن1 نها  باسك1  سندرين    س3دة 

93120 ف1نتناي س1 ب1   شارع ف1ش 

فرنسا

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

باسك1  فغنس1   ج1ن    س3د 

 93120 ف1ش  شارع   32 عن1 نه 

ف1نتناي س1 ب1  فرنسا

عن1 نها  باسك1  سندرين    س3دة 

32 شارع ف1ش 93120 ف1نتناي س1 

ب1  فرنسا 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

ماي   17 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 115769. 

321I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

AL REEM CAPITAL
إعالن متعدد   قر ر ت

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنق3 1 حي   سالم ، أحد ف 
AZROU MAROC ،51100 ، أزرل ،
AL REEM CAPITAL «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: رقم 02 
ساح3  ب1 بكر   صدوق   شق3 رقم 

06  كد ل - -   رباط  ملغرب .
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.126291

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   18 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم   قر ر  اللل:   ذي ونص 
على ماولي: نقل مقر   شرك3 من رقم 
بكر   صدوق   شق3  ساح3  ب1   02
 19 رقم  06  كد ل   رباط  لى  رقم 

 الطلس 1  فر ن 
قر ر رقم   قر ر   ثاني:   ذي ونص 
ت1س3ع   هدف  الجتماعي  على ماولي: 

بزيادة حفر  البار ل غرس  الش ار 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
1:   ذي ونص  بند رقم بند رقم 
02 ساح3  ب1  على ماولي:  ملقر : رقم 
06  كد ل  بكر   صدوق   شق3 رقم 

  رباط
2:   ذي ونص  بند رقم بند رقم 
-  شغال  منعش عقاري  ماولي:  على 

متن1ع3 -  عمال تجزئ3 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   09 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 5118.
323I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ALLIENNE CASH
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 EL FRKACHI ZAKARIAA
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((CABINET COMPTABLE C.C.N
شارع  مل1حدون تجزئ3  الميرة 

  طابق  اللل رقم 02،  فن3دق ، 
91100،   فن3دق  ملغرب

ALLIENNE CASH شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي جماع3 
  عل3ين   طابق  الر�ضي رقم 73 - 

91055  ملض3ق  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

11809
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALLIENNE CASH
تح1يل   -  : غرض   شرك3 بإوجاز 

 ألم1 ل،
-   1ساط3  ملا 33.

جماع3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  73 رقم    عل3ين   طابق  الر�ضي 

91055  ملض3ق  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د خا د  ملا كي  وحالوبي : 50 

حص3 بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
 50  : أب1 عيش  فت3ح3    س3دة 

حص3 بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
خا د  ملا كي  وحالوبي    س3د 
جماع3  عين  ين  دل ر  عن1 نه) ) 

  عل3ين 91055  ملض3ق  ملغرب.
أب1 عيش  فت3ح3    س3دة 
كدو3   سل3  زمزم  جبل  عن1 نه) ) 

91200  ملض3ق  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

خا د  ملا كي  وحالوبي    س3د 
جماع3  عين  ين  دل ر  عن1 نه) ) 

  عل3ين 91055  ملض3ق  ملغرب
أب1 عيش  فت3ح3    س3دة 
كدو3   سل3  زمزم  جبل  عن1 نه) ) 

91200  ملض3ق  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1337.
325I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

FNIDEQ SHOES
إعالن متعدد   قر ر ت

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع  مل1حدون تجزئ3  الميرة 
  طابق  اللل رقم 02،  فن3دق ، 

91100،   فن3دق  ملغرب
FNIDEQ SHOES «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: حي 

كنديس3   1سطى زنق3 19 أ رقم 10 
- 91100   فن3دق  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.12505

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 أبريل   18  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
وقرر  الجتماع   عام  لشركاء  ماولي: 
إلى  «  ع1ج»  تغ3ير  السم   عائلي من 
محمد  «زعر لي»  لشريك   س3د 
في   نظام  ألسا�ضي   1عج،   ظاهر 

إلنشاء   شرك3.
على  ونص  02:   ذي  رقم  قر ر 
تعدول   قان1ن  السا�ضي  ماولي: 
تعدوالت  بادخال  لح ك   لشرك3 
وقتض3ه  ملا  للفقا    سا ف3   ذكر 

  قان1ن.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
06،07،14:   ذي ونص  بند رقم 
 ، نت3ج3  هذ    تغ3ير  ماولي:  على 

 السم   عائلي  لس3د. «  ع1ج» محمد 
«زعر لي»  س3ك1ن على   نح1   تالي: 

محمد.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   02 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1118.
326I

FADIFISC

SUDCAM
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

FADIFISC
شارع  ملقالم3 رقم 2   طابق  اللل 

عمارة  مزيل ل   زركدي  كادور 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  كادور  ملغرب
SUDCAM شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ت1طين /

مكتب رقم 51   طابق   ر بع عمارة 
 FH ملام1ن33 شارع حسن ب1نعامي 

د خل3 80000  كادور  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري -.
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   13 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
«300.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
أل  نقدو3  حصص  تقدوم   : طريق 

ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110327.
327I

FADIFISC

SUDCAM
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

FADIFISC
شارع  ملقالم3 رقم 2   طابق  اللل 

عمارة  مزيل ل   زركدي  كادور 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI
AGADIR، 80000،  كادور  ملغرب
SUDCAM شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ت1طين /

مكتب رقم 51   طابق   ر بع عمارة 
 FH ملام1ن33 شارع حسن ب1نعامي 

  د خل3 80000  كادور  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري -.
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   13  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

  شباني عبد   عظ3م كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110327.
328I

CHEIKHNA TRANS

CENTRE MICHWAR
إعالن متعدد   قر ر ت

CENTRE MICHWAR
حي  وحسني   طابق   سفلي رقم 
1371 ، 71000،   د خل3  ملغرب

CENTRE MICHWAR «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: حي 
 وحسني   طابق   سفلي رقم 1371 

- -   د خل3  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.19919

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   20  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
حص3   س3د   130 تف1يت  ماولي: 
بطاق3   1طن33  عصام   سعدي 
OD50360  فائدة   س3دة  رقم 
مريم   كا�ضي رقم   بطاق3   1طن33 

JM16911
على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 
حص3   س3د   130 تف1يت  ماولي: 
بطاق3   1طن33  عصام   سعدي 
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OD50360  فائدة   س3د  رقم 

رقم   بطاق3  نج3د  عبد وحل3م 

OD38187 331طن  

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

عصام   سعدي   ستقا 3   س3د 

من   OD50360 بطاق3   1طن33 رقم 

مسير   شرك3

على  ونص  3:   ذي  رقم  قر ر 

مريم   كا�ضي  تع3ين   س3دة  ماولي: 

ل   JM16911 رقم   بطاق3   1طن33 

  س3د عبد وحل3م نج3د رقم   بطاق3 

  1طنOD38187 33 مسيري  لشرك3 

ملدة غير محدلدة بت1ق3ع منفصل ل 

با نسب3  ل1ثائق  ملا 33 بت1ق3ع لح3د 

 لس3د عبد وحل3م نج3د رقم   بطاق3 

OD38187 331طن  

قر ر رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 

ل د  حي  من  مقر   شرك3  تح1يل 

حي  137   د خل3  لى  رقم    ش3اف 

 1371  وحسني   طابق   سفلي رقم 

  د خل3

قر ر رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

ت1س3ع نشاط   شرك3 

قر ر رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

في   قان1ن  في   بن1د    تعدوالت 

 السا�ضي  ملتعلق3 بهذه   قر ر ت

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

نشاط  لشرك3 

بند رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

مقر  الجتماعي  لشرك3

بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

مساهمي رأس  ملال   شرك3 

بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

رأس  ملال   شرك3 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 27 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 1111/2022.

329I

BOULANGERIE ASSALSABIL SARL

 BOULANGERIE ASSALSABIL
SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

 BOULANGERIE ASSALSABIL
SARL

 QUARTIER AOUAMA LOCAL
 N° 6 ARRONDISSEMENT BENI
 MAKADA ، 90080، TANGER

MAROC
 BOULANGERIE ASSALSABIL

SARL شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
جنان 1   طابق  ألر�ضي  عزيب 

 وحاج قدلر - 90100 طنج3  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.60217

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2018 تم تح1يل  27 و1ن13   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
1   طابق  ألر�ضي  جنان  «عمارة 
90100 طنج3   -  عزيب  وحاج قدلر 
 ملغرب» إلى «حي   ع1 م3 محل رقم 6 
طنج3   90080  - مقاطع3 بني مكادة 

 ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253992.
310I

unifiscom

الروفارم
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

unifiscom
 RES MIAMAR IMM C RDC N9
 CALIFORNIE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

الرلفارم شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26 محج 
مرس   سلطان   طابق 1 رقم 1 أنفا 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
531835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   16
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

الرلفارم.
تصن3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 
ل ستير د لتصدور  ملنتجات   صح33.
26 محج   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مرس   سلطان   طابق 1 رقم 1 أنفا 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
500 حص3   :   س3د منير رش3دي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة ص1ف33   عل1ي  ملحمدي 
درهم   100 بق3م3  حص3   500  :

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  رش3دي  منير    س3د 
 63 رقم   1 زنق3  فيرم1ن  تجزئ3 
ب1 1كا 3ف1رن3ا 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
  س3دة ص1ف33   عل1ي  ملحمدي 
عن1 نه) ) ممر سرنكاص أنفا 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عادل   غز لي    س3د 
بان3ني  ز لي3 زنق3 سيرونكاس ل زنق3 

أنفا 20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2022 تحت رقم 822657.

311I

unifiscom

طوطيم بيت فود
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

unifiscom
 RES MIAMAR IMM C RDC N9
 CALIFORNIE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

ط1ط3م بيت ف1د شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 6 محج 
مرس   سلطان   طابق 1 رقم 1 أنفا 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

531837
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   20
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 إلقتضاء بمختصر تسم3تها : ط1ط3م 

بيت ف1د.
:  ستير د  بإوجاز  غرض   شرك3 

لتصدور  ألعالف  وح13 ن33.
محج   6  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مرس   سلطان   طابق 1 رقم 1 أنفا 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
500 حص3   :   س3د منير رش3دي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د فض3ل ص1 1 : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  رش3دي  منير    س3د 
 63 رقم   1 زنق3  فيرم1ن  تجزئ3 
ب1 1كا 3ف1رن3ا 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
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عن1 نه) )  ص1 1  فض3ل    س3د 
إقام3 فاطم3   زهر ء عمارة 05   رقم 
مدو1ن3   02 أ   طابق  ك  مج   111

2000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  رش3دي  منير    س3د 
 63 رقم   1 زنق3  فيرم1ن  تجزئ3 
ب1 1كا 3ف1رن3ا 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
عن1 نه) )  ص1 1  فض3ل    س3د 
إقام3 فاطم3   زهر ء عمارة 05   رقم 
مدو1ن3   02 أ   طابق  ك  مج   111

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2022 تحت رقم 822656.
312I

PREMIUM FINANCE

 STE HDACH PIÈCES ET
)SERVICES (SHPS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 STE HDACH PIÈCES ET

SERVICES (SHPS) شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 رقم 
1   طابق   ثاني رقم 951 تجزئ3 

 ملسار طريق آسفي - 30000 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

 HDACH PIÈCES ET SERVICES

. ((SHPS

إصالح   : بإوجاز  غرض   شرك3 

م3كان3كي.

• تاجر  إلطار ت.

)تاجر  كسيس1 ر ت أل  • س3ار ت 

قطع غ3ار  لس3ار ت).

• كهربائي س3ار ت..

شق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

رقم 1   طابق   ثاني رقم 951 تجزئ3 

 ملسار طريق آسفي - 30000 مر كش 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 : عبد   رح3م  حد ش    س3د 

درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عبد   رح3م  حد ش    س3د 

عن1 نه) ) ح م ش بل1ك 139 رقم 06 

30000 مر كش  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عبد   رح3م  حد ش    س3د 

عن1 نه) ) ح م ش بل1ك 139 رقم 06 

30000 مر كش  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   27 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117211.

311I

 Majalat Consulting SARL مجاالت  الستشار ت

AU

HARCHITECH SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 Majalat مجاالت  الستشار ت
Consulting SARL AU

رقم 23   طابق   ثاني، عمارة 17، 
تجزئ3  ملسيرة، شارع   رياض، 
 ملحمدو3 ، 28810،  ملحمدو3 

 ملغرب
HARCHITECH SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 23، 
  طابق   ثاني، عمارة 17 شارع 
  رياض، تجزءة  ملسيرة 28820 

 ملحمدو3  ململك3  ملغرب33
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

10827
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   20
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HARCHITECH SARL
لر ق3،   : بإوجاز  غرض   شرك3 
إعد د ل ملتاجرة في أدل ت لمنتجات 
ل ستشار ت  در سات    طباع3، 
في  مل ال   تقني  ل ملتاجرة 

ل إل كترلني،   ص3ان3 ل  تنظ3ف..
 ،23  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شارع   17 عمارة    طابق   ثاني، 
 28820 تجزءة  ملسيرة    رياض، 

 ملحمدو3  ململك3  ملغرب33.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د حسن حر�ضي : 300 حص3 

بق3م3 30.000 درهم  لحص3 .
 200  : بنهدي  حل3م3    س3دة 

حص3 بق3م3 20.000 درهم  لحص3 .
  س3د زكرياء حر�ضي : 200 حص3 

بق3م3 20.000 درهم  لحص3 .
  س3دة مريم حر�ضي : 200 حص3 

بق3م3 20.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  حر�ضي  حسن    س3د 
 11000 16 حي   قدس، ت1س3ع رقم 

بنسل3مان  ململك3  ملغرب33.
عن1 نه) )  بنهدي  حل3م3    س3دة 
 11000 16 حي   قدس، ت1س3ع رقم 

بنسل3مان  ململك3  ملغرب33.
عن1 نه) )  حر�ضي  زكرياء    س3د 
رقم   ،36 زنق3  هللا  عبد  م1الي  حي 
20151   د ر   ب3ضاء  ململك3   76

 ملغرب33.
عن1 نه) )  حر�ضي  مريم    س3دة 
حي م1الي عبد هللا زنق3 36، رقم 76، 
20151   د ر   ب3ضاء  عين   شق 

 ململك3  ملغرب33.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  حر�ضي  حسن    س3د 
 11000 16 حي   قدس، ت1س3ع رقم 

بنسل3مان  ململك3  ملغرب33
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باملحمدو3 بتاريخ 13 و1ن13 

2022 تحت رقم 1172.
313I

MOUSSAOUI HAJJI

HOTEL CAFE SOUTH STAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 HOTEL CAFE SOUTH STAR

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
محمد  وخامس   طابق  ألر�ضي رقم 
133 جماع3  رف1د - 52200 أرف1د 
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 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

16091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HOTEL CAFE SOUTH STAR

غرض   شرك3 بإوجاز : فندق

مقهى

مطعم.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

محمد  وخامس   طابق  ألر�ضي رقم 

أرف1د   52200  - جماع3  رف1د   133

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : باقي عبد   عزيز    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د باقي عبد   عزيز عن1 نه) ) 
شارع  ملهدي  ملنجرة تجزئ3   36 رقم 

  نخ3ل  رف1د 52200  رف1د  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د باقي عبد   عزيز عن1 نه) ) 
شارع  ملهدي  ملنجرة تجزئ3   36 رقم 

  نخ3ل  رف1د 52200  رف1د  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم 820.

315I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

.RAYANE MED TRANS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 71ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

RAYANE MED TRANS. شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي فرس13ة 
  قصر   صغير فحص  نجرة - 

93152 طنج3  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.105201

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   13 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
«200.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   100.000» إلى  درهم» 
أل  نقدو3  حصص  تقدوم   : طريق 

ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6033.
316I

مكتب  ملحاسب3

 SERVIGOLF SARL A 
ASSOCIE UNIQUE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

حل شرك3

مكتب  ملحاسب3
11 شارع يعق1ب  ملنص1ر رقم 

13/11 تط1 ن ، 91000، تط1 ن 
 ملغرب

 SERVIGOLF SARL A ASSOCIE 
UNIQUE شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  وحر ق  قام3   رياض   طابق 

 اللل رقم 3 - 91000 تط1 ن 
 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.21369
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر   2021 دجنبر   29 في   ملؤرخ 
ح ت مسؤل 33 محدلدة  حل شرك3 
 SERVIGOLF ح ت   شريك   1ح3د 
مبلغ   SARL A ASSOCIE UNIQUE
لعن1 ن  درهم   80.000 رأسما ها 
محمد  شارع  مقرها  إلجتماعي 
 وحر ق  قام3   رياض   طابق  اللل 
رقم 3 - 91000 تط1 ن  ملغرب نت3ج3 
ل : عدم   قدرة على مساور  ملنافس3.
شارع  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
محمد  وحر ق  قام3   رياض   طابق 
 اللل رقم 3 - 91000 تط1 ن  ملغرب. 

ل عين:
  س3د)ة) هاللي  ط3ف3 ل عن1 نه) ) 
شارع محمد  وحر ق  قام3   رياض 
تط1 ن   91000  3   طابق  اللل رقم 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
شارع   : با تصف33    1ثائق  ملتعلق3 
محمد  وحر ق  قام3   رياض   طابق 

 اللل رقم 3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
وناور   12 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 122.
317I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

DELSA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DELSA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : ط1يح3ن3 

جماع3  لالد حس1ن د ئرة   ب1ر 
مر كش 31176 مر كش  ملغرب.

قفل   تصف33
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.39901
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   03 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3   DELSA
 10.000 رأسما ها  مبلغ   ملحدلدة 
مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن  درهم 
ط1يح3ن3 جماع3  لالد حس1ن د ئرة 
  ب1ر مر كش 31176 مر كش  ملغرب 

نت3ج3  ت1قف نشاط   شرك3.
ل عين:

 LAUREN MAEVE MC (س3د)ة  
EVATT ل عن1 نه) ) 1تجزئ3 ب1عمري3 
حي أس3ف C 30000 مر كش  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
تجزئ3   1 لفي   2022 ماي   09 بتاريخ 
 C - 30000 أس3ف  حي  ب1عمري3 

مر كش  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   11 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116293.
318I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

ABARILAND
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لفاة شريك

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ABARILAND شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 1 باب 
جدود زنق3 حمان   فط1 كي - 

30000 مر كش  ملغرب.
لفاة شريك

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.66087

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2020 تم  إلعالم  وناور   13  ملؤرخ في 
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ب1فاة   شريك أباري عائش3 ل ت1زيع 
  رسم 

ً
تبعا على   1رث3  حصصه 

 2019 شتنبر   18 في   إلر ث3  ملؤرخ 
با شكل  ألتي :

 30  ، ب1صمر    س3د)ة)  بر ه3م 
حص3 .

 32  ، ب1صمر  جمال    س3د)ة) 
حص3 .

 32  ،   س3د)ة) مصطفى ب1صمر 
حص3 .

 21  ، ب1صمر  فاطم3    س3د)ة) 
حص3 .

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   01 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116155.
319I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 HOME TRAVAUX
CREATION

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 HOME TRAVAUX CREATION

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 
أسماء 10   طابق   ثا ث تكن3 
  غ1ل 30000 مر كش  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.119239

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  01 و1ن13   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
10   طابق   ثا ث  أسماء  « قام3 
تكن3   غ1ل 30000 مر كش  ملغرب» 
إلى « قام3 أسماء 10   طابق  وخامس 
 30000 تكن3   غ1ل   39   شق3 

مر كش  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117201.

330I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

WED3V
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
WED1V شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 55 عمارة 
جكار شارع محمد  وخامس   شق3 

11   طابق  وخامس - 30000 
مر كش  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.96617
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تح1يل   2022 ماي   27  ملؤرخ في 
 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
محمد  شارع  جكار  عمارة   55» من 
 وخامس   شق3 11   طابق  وخامس 
- 30000 مر كش  ملغرب» إلى « قام3 
 22 أسماء   طابق   ثا ث   شق3 
تكن3   غ1ل 30000 مر كش  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117250.
331I

IMP SAHARA

 ERAFGHA COMMERCE ET
TRANSPORT

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

IMP SAHARA
حي م1الي رش3د بل1ك 13 رقم 1 
مكرر   ع13ن، 70000،   ع13ن 

 ملغرب
 ERAFGHA COMMERCE ET

TRANSPORT شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

  شريف  مزيان رقم 66 حي   قدس 
تجزئ3 707 70000   ع13ن  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 ERAFGHA COMMERCE ET

.TRANSPORT
تجارة   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 

عام3.
و م3ع  أشكا ه  بجم3ع  -   نقل 

 ملنتجات.
- أعمال متن1ع3 ،.

زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
66 حي   قدس    شريف  مزيان رقم 

تجزئ3 707 70000   ع13ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : عل1 ت    س3د  وحاجي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عل1 ت عن1 نه) )    س3د  وحاجي 
حي م1الي رش3د   شطر  اللل بل1ك 

19 رقم 11 70000   ع13ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عل1 ت عن1 نه) )    س3د  وحاجي 
حي م1الي رش3د   شطر  اللل بل1ك 

19 رقم 11 70000   ع13ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1828/2022.
332I

CABINET NETFIDEXPERTISE

VERTICAL LOGE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
VERTICAL LOGE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 زنق3 

  قصر   طابق 5 شق3 رقم 10 
 ملعاريف   ب3ضاء - 20200   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536501
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.VERTICAL LOGE
مقالل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  عقار ت.
 11  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 10 5 شق3 رقم  زنق3   قصر   طابق 
20200   د ر   -  ملعاريف   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : بلكريض3  رش3د    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
عبد   رحمان  هش3مي    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   500  :

 لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د رش3د بلكريض3 عن1 نه) ) 
20200   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
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عبد   رحمان  هش3مي    س3د 

عن1 نه) )   د ر   ب3ضاء 20200   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د رش3د بلكريض3 عن1 نه) ) 

20200   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب

عبد   رحمان  هش3مي    س3د 

عن1 نه) )   د ر   ب3ضاء 20200   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 11 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم -.

331I

sofoget

KENI BAY
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

KENI BAY شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   قن3طرة 

  13نس د رنا مهدو3 رقم 633 - 

13000   قن3طرة  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.63981

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تمت   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

عز  دون مزلز  )ة)  تف1يت   س3د 

أصل  من  حص3  جتماع33   500

1.000 حص3  فائدة   س3د )ة)  حمد 

خرباش بتاريخ 10 ماي 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 91812.

333I

sofoget

KENI BAY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
KENI BAY شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   قن3طرة 

  13نس د رنا مهدو3 رقم 633 - 
13000   قن3طرة  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.63981

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تع3ين  تم   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

خرباش  حمد كمسير آخر
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 91812.
335I

sofoget

ENGHIR BOIS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ENGHIR BOIS شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   قن3طرة 
59 إقام3 م1الي عبد   عزيز شارع 
م1الي عبد   عزيزرقم 3 - 13000 

  قن3طرة مغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

65797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   18

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ENGHIR BOIS

ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 وخشب

 عمال نجارة  وخشب

  1من13م.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي :   قن3طرة 

شارع  عبد   عزيز  م1الي  إقام3   59

 13000  -  3 عبد   عزيزرقم  م1الي 

  قن3طرة مغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د  و1ب حمزة   نغير : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د  و1ب حمزة   نغير : 1000 

بق3م3 100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

حمزة   نغير    س3د  و1ب 

عن1 نه) )   قن3طرة 13000   قن3طرة 

مغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

حمزة   نغير    س3د  و1ب 

عن1 نه) )   قن3طرة 13000   قن3طرة 

مغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 91810.

336I

BCMF

نوتراكروب
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

BCMF
زنق3 إبن عائش3 عمارة ثمان نخالت 
رقم   شق3 1 كليز مر كش، 30000، 

مر كش  ملغرب
ن1تر كرلب شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حدوق3 
 وفيرناج زنق3 كام3ل كبانا عمارة 7 
شق3 18 - 30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

ن1تر كرلب.
غرض   شرك3 بإوجاز :  الستير د ل 

  تصدور )  تاجر أل   1س3ط)
لس3ط  ملنتجات   غد ئ33  ل 

  فالح33
بر ءة  إلختر ع )  ب3ع ل   شر ء).

حدوق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 7 عمارة  كبانا  كام3ل  زنق3   وفيرناج 

شق3 18 - 30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د حساني  حمد رضا : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
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رضا  حساني  حمد    س3د 

زنق3  حدوق3  وفيرناج  عن1 نه) ) 

كام3ل كبانا عمارة 7 شق3 18 30000 

مر كش  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

رضا  حساني  حمد    س3د 

زنق3  حدوق3  وفيرناج  عن1 نه) ) 

كام3ل كبانا عمارة 7 شق3 18 30000 

مر كش  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117018.

337I

AL HISBA FISC 

جزيرة الفواكه
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

جزيرة   ف1 كه شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

قطاع   1ئام رقم 167   ع3اودة - 

11000 سال  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.537769

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

2022 تم تح1يل  15 أبريل   ملؤرخ في 

 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

 167 رقم  قطاع   1ئام  «تجزئ3  من 

إلى  سال  ملغرب»   11000  -   ع3اودة 
ز لي3،حي   فرح ل شارع  وحز م   71»

  كبير،  زنق3 رقم 10   طابق   ثاني - 

20510   د ر   ب3ضاء  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829111.

338I

FDG SARLAU

ISNGAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FDG SARLAU
 ,(I( إقام3  إلمام   سه3لي, عمارة ي
شق3 رقم 1,  ملحام3د 7  سكج1ر ، 

30000، مر كش  ملغرب
ISNGAR شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
109   قصب3 طاطا - 83000 طاطا 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   15
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ISNGAR
أشغال   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  بناء.
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
طاطا   83000  - 109   قصب3 طاطا 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : زكرياء    س3د   قدلري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   قدلري زكرياء عن1 نه) ) 
 83000 حي   قصب3   08 بل1ك   23

طاطا  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د   قدلري زكرياء عن1 نه) ) 
 83000 حي   قصب3   08 بل1ك   23

طاطا  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   19 بتاريخ  بطاطا   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 151.
339I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LARA B.S
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
LARA B.S شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

 ملغرب  و دود   طابق  الر�ضي رقم 
2267 - 92000   عر ئش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
6915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 LARA  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.B.S
نقل   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ملستخدمين
- نقل   بضائع 

-  إلنشاء,   تس3ير,  الستغالل, 
و م3ع  ألص1ل    كر ء,   شر ء, 

  تجاري3
جم3ع   عمل3ات  عم1ما  ل 

  تجاري3,   صناع33,  ملا 33,   عقاري3, 
أل غير   عقاري3   تي  ها عال قه مباشرة 
باألهد ف أعاله ل   تي بإمكانها تط1ير 
أهد ف   شرك3, ل كذ ك كل مساهم3 
مباشرة أل غير مباشرة تحت أي صف3 
في   شركات   تي  ها أهد ف مماثل3...

تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ملغرب  و دود   طابق  الر�ضي رقم 

2267 - 92000   عر ئش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3دة سه3ل3 ب1 ع13ن 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة سه3ل3 ب1 ع13ن عن1 نه) ) 
 2267 رقم  تجزئ3  ملغرب  و دود 

92000   عر ئش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة سه3ل3 ب1 ع13ن عن1 نه) ) 
 2267 رقم  تجزئ3  ملغرب  و دود 

92000   عر ئش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با عر ئش بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم 705.
350I

MACOSIS CONSULTING

 STE SELAOUI MOUNTAJAE
BOUADEL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

قفل   تصف33

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
 STE SELAOUI MOUNTAJAE

BOUADEL شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : باب 
ب1غ3ات دل ر  عزيب ب1عادل - 
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10000 فاس  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.1359

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   21 في   ملؤرخ 
 STE SELAOUI MOUNTAJAE
مسؤل 33  ح ت  شرك3   BOUADEL
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د مبلغ 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي باب ب1غ3ات دل ر 
 عزيب ب1عادل - 10000 فاس  ملغرب 

نت3ج3  صع1بات ما 33.
ل عين:

ل  حم3د   سل1ي    س3د)ة) 
زنق3   13 شارع   كر م3  عن1 نه) ) 
فاس   10000  1 فريطالن   زه1ر 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
بتاريخ 21 ماي 2022 لفي باب ب1غ3ات 
فاس   10000  - دل ر  عزيب ب1عادل 

 ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بتالنات   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 61/2022.

351I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE TRANS YOTMI
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE TRANS YOTMI شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر ل د 
بن س3دهم ل د  و دودة - 50000 

مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
56575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE TRANS YOTMI
نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  بضائع وحساب   غير.
دل ر ل د   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 50000  - ل د  و دودة  بن س3دهم 

مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : و1نس    س3د  وحمري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  و1نس    س3د  وحمري 
ل د  و دودة  س3دهم  بن  ل د  دل ر 

50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  و1نس    س3د  وحمري 
ل د  و دودة  س3دهم  بن  ل د  دل ر 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2317.
352I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 JAAFAR.INTERNATIONAL
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

حل شرك3

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 « RAHMA
 1 « N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
 JAAFAR.INTERNATIONAL SARL
AU شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د)في ط1ر 
  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 رق33 
مكتب رقم 01 شارع  بن ت1مرت 
طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.115119
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر   2022 و1ن13   11 في   ملؤرخ 
ح ت مسؤل 33 محدلدة  حل شرك3 
JAAFAR. ح ت   شريك   1ح3د 

 INTERNATIONAL SARL AU
درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 رق33 
ت1مرت  شارع  بن   01 رقم  مكتب 
طنج3  ملغرب   90000  - طنج3 
تحقق  ي  :   شرك3  م  ل  نت3ج3 
قرر  ل   2021 تاسيسها  مند  نت3ج3 
و1م  حل   شرك3    شريك   1ح3د 

.11/06/2022
ب  قام3  مقر   تصف33  حدد  ل 
رق33 مكتب رقم 01 شارع  بن ت1مرت 

طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب. 
ل عين:

ل  جعفر  عبد   غني    س3د)ة) 
شارع م1الي رش3د  قام3  عن1 نه) ) 
شق3 رقم   1 س   طابق   1   شاطئ 
طنج3  ملغرب   90000 طنج3   51

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6506.

351I

FLASH ECONOMIE

AGROPLUS
إعالن متعدد   قر ر ت

AGROPLUS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسما ها:201.750000 درهم

مقرها  الجتماعي:  د ر   ب3ضاء 
رقم 8 زنق3 صفاقس شارع بنعي�ضى 
  كرل ني 1   طابق   سفلي   حي 

  صناعي عين   سبع
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

66271:
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
قرر   2022 و1ن13   09 بتاريخ   ملؤرخ 

  شركاء ما ولي :
جدود  لشرك3  مسير  تع3ين 
  س3دون محمد عادل   شرقي ل ناصر 
 ب1 تابت مكان   س3د و1سف  ملر بط
و1سف  ملر بط  تف1يت   س3د 
 لس3د محمد عادل   شرقي ل ناصر 
 ب1 تابت مل13ن لثالثمائ3 لخمس1ن 
لتسع3  لخمسمائ3  لخمس3  أ ف 
وملكها  )1،350،519حص3)  عشر 
با نسب   ،  «AGROPLUS» في شرك3 

  تا 33:
عادل   شرقي  محمد    س3د 

685.118 حص3
 665.181 تابت  ناصر  ب1    س3د 

حص3
 مل م1ع 1.150.519 حص3

 مل1 فق3 على تف1يت  ألسهم بين 
  س3د ل   س3د

  تقس3م  و دود  لحصص :
عادل   شرقي  محمد    س3د 

685.118 حص3
 665.181 تابت  ناصر  ب1    س3د 

حص3
و1سف  ملر بط    س3د 

665.181حص3
 مل م1ع 2.015700 حص3

من   13 ل   7 تعدول   فص1ل 
  نظام  ألسا�ضي  لشرك3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828616.
353I
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FLASH ECONOMIE

ESPACE EAGLE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

ESPACE EAGLE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رأسما ها:100000 درهم

مقرها  الجتماعي:  طابق  ألر�ضي 
رقم 139 حي   1حدة   عا 33 

 ملحمدو3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

25967
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
 ملؤرخ بتاريخ 15 مارس 2022 قرر ما 

ولي :
من  مال   شرك3  رأس  رفع 

100000 درهم إلى 1300000 درهم
7 من   نظام  ل   6 تعدول   فصل 

 ألسا�ضي  لشرك3
  فصل 6: ملساهمات

مال   شرك3  رأس  وبلغ 
)مل13ن  درهم   1،400،000.00
له1 مقسم   ، لأربعمائ3 أ ف درهم) 
إلى 13000 )أربع3 عشر أ ف ) حص3 
درهم مشترك  )مائ3)   100 بق3م3 

لمدف1ع با كامل ،كا تالي:
 1،400،000.00 أحمد  أحّم1 

درهم
:  رأسمال  الجتماعي-   فصل7 

 وحصص  الجتماعي
بمبلغ  رأس  ملال  تحدود  تم 
)مل13ن  درهم   1،400،000.00
له1 مقسم   ، لأربعمائ3 أ ف درهم) 
13000 )أربع3 عشر أ ف) حص3  إلى 
مكتتب   ، درهم  )مائ3)   100 بق3م3 
على  لمخصص  با كامل  لمدف1ع 

  نح1   تالي :
 13000   س3د أحّم1 أحمد ما ك 

حص3 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باملحمدو3 بتاريخ 13 و1ن13 

2022 تحت رقم 1113

355I

FLASH ECONOMIE

OBEL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

«OBEL »
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

رأسما ها 100.000 درهم 
مقرها  الجتماعي   د ر   ب3ضاء 
زنق3   نحاس  ز لي3  حي  ملعاريف   -

  نهالي ل  بن نفيس
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

268665
 9  و مع   عام غير   عادي بتاريخ 

و1ن13 2022 قرر ما ولي 
هذ   من   وحل  ملبكر  لشرك3 

  تاريخ- 
سع3د  -تع3ين   س3د   عارف 

مصفي 
تم  إلود ع   قان1ني  دى  ملحكم3 
27 و1ن13    تجاري3 با د ر   ب3ضاء في 

2022 برقم 829118
356I

EXACO

NIELLE SERVICES

عقد تس3ير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعن1ي1ن)

 NIELLE SERVICES
عقد تس3ير حر

مؤرخ  عرفـي  عقـــد  بمقتضــــى 
مس ـــل   ،2020 ن1نبــر   21 بتاريـخ 
شركــــ3  ن1نبـــر2020،   10 بتاريـــخ 

 «NIELLE SERVICES»
بــا د ر  با س ل   تجاري   ملق3دة 
  ب3ضاء تحت رقم 366225،  ملا ك3 

 ألصل   تجاري 
 ،59 بــا د ر   ب3ضاء،    كائن 
زنق3 أب1 إسحاق  ملارلني،  ملعاريف، 
أمحيرة  بمسيرتها   س3دة   ملمثل3 
سب3ل   تسي3ــر  على  ومنـح  فاضم3، 
 ALMA» 3وحـر أصلـه   تجـــاري  شركــ 
 ،  «IMPRESSION SERVICE
شارع   ،75 بــا د ر   ب3ضــاء،    كائنــــ3 
 ،169 1   شق3  وناور،   طابــق   11
بــا د ر  با س ــل   تجاري   ملق3دة 

  ب3ضأ ء تحت رقم 366225، حسب 
 ملقتض3ات   تا 33: 

ومارس  ملسير  وحر  ألصل   1
عمل3اته  لينظم  نشاطه،    تجاري 

بحري3 
2 مدة   عقد محددة في 6 سن1 ت، 

 بتد ء من تاريخ   عقد. 
357I

CDH AUDIT ET CONSEILS

ARD EL HADNA
إعالن متعدد   قر ر ت

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ARD EL HADNA «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 52 شارع 
  زرقط1ني   طابق   ثا ث - 20130 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.169995

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 مارس   03  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
- تس 3ل لفاة  ملسير   سابق  ملرح1م 

شك3ب بناني بتاريخ 09 غشت2021
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
- تس 3ل لفاة  ملسير   سابق  ملرح1م 

عبد   سالم بناني 18 وناور 2022
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تعدول في  ملادة 7 من   قان1ن.
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

تع3ين مسيرون جدد
على  ونص  5:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي:  ملصادق3 على  ح ب3   قان1ن 

 السا�ضي  لشرك3 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
- تس 3ل لفاة  ملسير   سابق  ملرح1م 

شك3ب بناني بتاريخ 09 غشت2021
بند رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
- تس 3ل لفاة  ملسير   سابق  ملرح1م 

عبد   سالم بناني 18 وناور 2022
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

 صبح ر س  ملال م1زعا كاالتي - 
 2000 مق3ت  عبد  ملنتقم    س3د 
 1200 بناني  محمد  -  س3د  حص3 
 1200 بناني  غالي  -  س3د  حص3 
 600 بناني  هدى  حص3 -   س3د 
بناني1250  محمد  حص3 -   س3د 
حص3 -   س3د عدنان بناني 1250 
 625 حص3 -   س3دة  ط3ف3 بناني 
بناني625  هند  حص3 -   س3دة 
 625 بناني  نريمان  -   س3دة  حص3 
 625 بناني  مدوح3  -  س3دة  حص3 

حص3
بند رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
محدلدة  ملسيرون:  غير  ملدة  تع3ين 
بتاريخ  بناني  ملزد د  محمد  -  س3د 
با د ر   ب3ضاء،   1975 و1 13ز   21
حامل  لبطاق3  مغرب33،  جنسيته 
BK 115375   ساكن    1طن33 رقم 
تجزئ3  مشيش33   11 با د ر   ب3ضاء 
 عين   ذواب ك1كناس3ير  دي  زنق3 

بصفته مسير   لـشـركـ3. - 
بتاريخ  بناني  ملزد د  محمد    س3د 
با د ر   ب3ضاء،   1966 غشت   18
حامل  لبطاق3  مغرب33،  جنسيته 
BK 25272   ساكن  رقم    1طن33 
با د ر   ب3ضاء عبد هللا  ملاك1دي رقم 

1  نفا بصفته مسير   لـشـركـ3.
على  ونص  5:   ذي  رقم  بند 
ماولي:  ملصادق3 على  ح ب3   قان1ن 

 السا�ضي  لشرك3 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 823590.
358I

STE AGEFICO SARL

L & K PACKAGING
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر  وخ3ام   طابق   ثاني 

رقم 3 ، 90000، طنج3  ملغرب
L & K PACKAGING شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
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لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مسنان3 
تجزئ3  ملنارة زنق3 56 - 90000 

طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

127731
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 L & K  :  إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.PACKAGING
تغل3ف   : بإوجاز  غرض   شرك3 
لت1زيع منتجات   تنظ3ف ل  تجم3ل.
مسنان3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 90000  -  56 زنق3  تجزئ3  ملنارة 

طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 50  : بل1قي    س3د  سان   دون 

حص3 بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
حص3   50  : بل1قي  كمال    س3د 

بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
بل1قي    س3د  سان   دون 
 12 زنق3 أحمد ش1قي رقم  عن1 نه) ) 
  طابق 2 شق3 رقم 7 90000 طنج3 

 ملغرب.
عن1 نه) )  بل1قي  كمال    س3د 
 56  مل اهدون  قام3 أقبيب س رقم 

90000 طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
بل1قي    س3د  سان   دون 
 12 زنق3 أحمد ش1قي رقم  عن1 نه) ) 
  طابق 2 شق3 رقم 7 90000 طنج3 

 ملغرب
عن1 نه) )  بل1قي  كمال    س3د 
 56  مل اهدون  قام3 أقبيب س رقم 

90000 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   01 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253293.
359I

STE AGEFICO SARL

BOUIRIG GAZ
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر  وخ3ام   طابق   ثاني 

رقم 3 ، 90000، طنج3  ملغرب
BOUIRIG GAZ شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ع1 م3 
سالليين تجزئ3 303 - 90000 طنج3 

 ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11605

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
رفع  تم   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3 
«800.000 درهم» أي من «200.000 
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
إدماج  حت3اطي أل أرباح أل   : طريق 

عالل ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   02 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253112.
360I

CYH

PALATINO CAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
PALATINO CAR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : طريق 
مغنى3 تجزئ3   تازي رقم 71 س3دي 

  قا�ضي لجدة - 60000 لجدة 
 ملغرب.

قفل   تصف33
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.19871
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر   2022 فبر ور   08 في   ملؤرخ 
ح ت  شرك3   PALATINO CAR حل 
رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
 إلجتماعي طريق مغنى3 تجزئ3   تازي 
 - لجدة  س3دي   قا�ضي   71 رقم 
نت3ج3  قفل  لجدة  ملغرب   60000

  تصف33.
ل عين:

  س3د)ة) ناجم لهابي ل عن1 نه) ) 
لجدة   60000 بألخضر  محمد  حي 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
طريق  لفي   2022 فبر ور   08 بتاريخ 
س3دي   71 مغنى3 تجزئ3   تازي رقم 
لجدة   60000  - لجدة    قا�ضي 

 ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   02 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 773.
361I

RA CONSULTING

SICIETE SAKISOFT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC
SICIETE SAKISOFT شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مكتب 8 
زنق3 199   طابق   تاني تجزئ3 جن3 

  زيت1ن 1 بنس1دة فاس 10000 
فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

72627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   22

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SICIETE SAKISOFT

غرض   شرك3 بإوجاز :  ملعل1م3ات 

  برمج3 محلل مصمم

 الستير د ل   تصدور.

 8 : مكتب  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

199   طابق   تاني تجزئ3 جن3  زنق3 

 10000 فاس  بنس1دة   1   زيت1ن 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : هفات  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  هفات  محمد    س3د 
فاس  زنق3   هري   نرجس   01 رقم 

10000 فاس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  هفات  محمد    س3د 
فاس  زنق3   هري   نرجس   01 رقم 

10000 فاس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري3 بفاس بتاريخ 19 ماي 2022 

تحت رقم 2628.

362I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MURA PROTECT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

MURA PROTECT شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 
 وحرف3ين رقم 105   حي   صناعي 

أوت مل1ل - 86150 أوت مل1ل 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
26039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   15
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 MURA : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.PROTECT
ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 

طفاوات  وحر ئق..
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
105   حي   صناعي  رقم   وحرف3ين 
مل1ل  أوت   86150  - مل1ل  أوت 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
800 حص3   :   س3د رش3د  عر ب 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 200  : مصطفى  عر ب    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  رش3د  عر ب    س3د 

شق3   17 عمارة  س1س  فال   قام3 
11 حي بنسركال  كادور 80000  كادور 

 ملغرب.
  س3د مصطفى  عر ب عن1 نه) ) 
 قام3 فال س1س عمارة 17 شق3 11 
أكادور   80000 بنسركال  كادور  حي 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  رش3د  عر ب    س3د 
شق3   17 عمارة  س1س  فال   قام3 
11 حي بنسركال  كادور 80000  كادور 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   28 بتاريخ  بانزكان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 818.
361I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

VALLA VEGETABLES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

VALLA VEGETABLES شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : محل 
  كائن بشارع  وحاج  وحبيب رقم 12 
  دشيرة  و هادو3  نزكان - 86160 

 نزكان  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.23215

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 وناور   23  ملؤرخ في 
ح ت  شرك3   VALLA VEGETABLES
رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
 إلجتماعي محل   كائن بشارع  وحاج 
12   دشيرة  و هادو3  رقم   وحبيب 
 نزكان - 86160  نزكان  ملغرب نت3ج3 

 قفل   شرك3.

ل عين:

ل  كريم   شاون    س3د)ة) 
عن1 نه) ) مركز مير  لفت س3دي  فني 
85500 س3دي  فني  ملغرب كمصفي 

)ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
محل  لفي   2022 أبريل   03 بتاريخ 
  كائن بشارع  وحاج  وحبيب رقم 12 
 86160  -   دشيرة  و هادو3  نزكان 

 نزكان  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   27 بتاريخ  بانزكان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1012.
363I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KM FRUIT PRODUCTION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 KM FRUIT PRODUCTION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

  ب1يبات جماع3  نشادن بلفاع - 
87272 ب13كرة  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.22781
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  28 أبريل   ملؤرخ في 
 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 من « 
دل ر   ب1يبات جماع3  نشادن بلفاع 
- 87272 ب13كرة  ملغرب» إلى «تجزئ3 
 وقبال محمد 02 محل رقم 38 بمركز 
ب3بي  س3دي  جماع3  ب3بي  س3دي 
ب13كرة   87272  - باها   شت1ك3  وت 

 ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   11 بتاريخ  بانزكان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1027.

365I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 TRANSOUTH
TOURISTIQUE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تف1يت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 TRANSOUTH TOURISTIQUE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
رقم51شارع 11وناور حي   د خل3 

 كادور - 80000  كادور  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11915

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
)ة)  مال  وخطفي  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   800
800 حص3  فائدة   س3د )ة) محمد 

 وخطفي بتاريخ 27 ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   10 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110180.
366I

  شرك3  ملغرب33  لخدمات  الجتماع33

NASNASSI SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

  شرك3  ملغرب33  لخدمات 
 الجتماع33

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
NASNASSI SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

بنع الت  جزناو3 طنج3 - 90100 
 RUE CARNOT 21 طنج3  ملغرب
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 4EME ETAGE N 2 90000

TANGER  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.102731

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 وناور   26 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

محمد  )ة)  تف1يت   س3د 

حص3  جتماع33 من   31   نسنا�ضي 

)ة)  حص3  فائدة   س3د   100 أصل 

ن1ر   دون   نسنا�ضي بتاريخ 11 مارس 
.2022

محمد  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من   32   نسنا�ضي 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   100 أصل 
مارس   11 بتاريخ  محمد   نسنا�ضي 

.2022
محمد  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من   31   نسنا�ضي 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   100 أصل 
 11 بتاريخ  عبد  و م3د   نسنا�ضي 

مارس 2022.
محمد  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من   31   نسنا�ضي 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   100 أصل 
مارس   11 بتاريخ  رح3م1   نسنا�ضي 

.2022
محمد  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من   31   نسنا�ضي 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   100 أصل 
مارس   11 بتاريخ  فاطم3   نسنا�ضي 

.2022
محمد  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من   31   نسنا�ضي 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   100 أصل 
مارس   11 ع1يش3   نسنا�ضي بتاريخ 

.2022
محمد  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من   31   نسنا�ضي 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   100 أصل 
مصطفى   نسنا�ضي بتاريخ 11 مارس 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   25 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 251121.

367I

AG CHTOUKA

AG CHTOUKA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

AG CHTOUKA
 ANG BD LALLA YACOUT ET

 RUE EL ARAAR RES GALIS IMM
 9 4E ETG APP 17 ، 22000،

CASABLANCA MAROC
AG CHTOUKA شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارغ ال 3 
  3اق1ت زنق3   عرعار  قام3 كا يس 
9   طابق رقم 3   شق3 17 - 22000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
510919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2021 و1ن13   17
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 AG  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHTOUKA
إد رة   : بإوجاز  غرض   شرك3 
) ستغالل   الستغالل   زر عي 
-  الستشار ت   ألر �ضي   زر ع33) 
 إلد ري3 ) ألنشط3  ملتعلق3 با زر ع3) 

-  الستير د ل  تصدور..
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارغ ال 3 
  3اق1ت زنق3   عرعار  قام3 كا يس 
9   طابق رقم 3   شق3 17 - 22000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د   1عدلدي  ض3ف : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   1عدلدي  ض3ف 
عن1 نه) ) 5 درب ال 3  رق33  و 3ال 33 

أزم1ر 23100 أزم1ر  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د   1عدلدي  ض3ف 
عن1 نه) ) 5 درب ال 3  رق33  و 3ال 33 

أزم1ر 23100 أزم1ر  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 15 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1 13ز 2021 تحت رقم 178002.
368I

CAF MAROC

AUTO&CALL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AUTO&CALL شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 ل د 
زيز رقم 20  قام3 كاسط3ا   طابق 
  ثاني رقم 10 - 90000 طنج3 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AUTO&CALL

:   تس3ير  بإوجاز  غرض   شرك3 

 إلد ري عن بعد .
زنق3 ل د   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
كاسط3ا   طابق  20  قام3  رقم  زيز 

طنج3   90000  -  10 رقم    ثاني 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3دة فاطم3  ملعاللي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة فاطم3  ملعاللي عن1 نه) ) 
 29 6   شق3  رقم   قام3   عرفان 

طريق لجدة 15000 تازة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة فاطم3  ملعاللي عن1 نه) ) 
 29 6   شق3  رقم   قام3   عرفان 

طريق لجدة 15000 تازة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255113.
369I

FIDUCIAIRE ENNOUR

COLEGAS WAY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
قفل   تصف33

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

COLEGAS WAY شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 60 

  طابق   ثا ت بل1ك  مل د   نزه3 1 
  فق3ه بن صاوح - 21200   فق3ه 

بن صاوح  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.1651
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قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر   2022 مارس   01 في   ملؤرخ 
ح ت  شرك3   COLEGAS WAY حل 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
 100.000 رأسما ها  مبلغ    1ح3د 
 60 درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
 1   طابق   ثا ت بل1ك  مل د   نزه3 
21200   فق3ه   - بن صاوح    فق3ه 
ل  زم3  نت3ج3  صاوح  ملغرب  بن 

 قتصادو3 .
ل عين:

  س3د)ة) هشام مالك ل عن1 نه) ) 
 22 حي   ق1 سم  و دد   زنق3 
 21200 صاوح  بن  33   فق3ه  رقم 
  فق3ه بن صاوح  ملغرب كمصفي )ة) 

 لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
 60 لفي   2022 مارس   01 بتاريخ 
 1   طابق   ثا ت بل1ك  مل د   نزه3 
  فق3ه بن صاوح - 21200   فق3ه بن 

صاوح  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ  بن صاوح  با فق3ه   البتد ئ33 
01 مارس 2022 تحت رقم 86/2022.
370I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

MAROC VET
إعالن متعدد   قر ر ت

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
MAROC VET «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: زنق3 

سم33  قام3 شهرز د 1   طابق 22 
  نخ3ل - 20000   د ر   ببضاء 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.129171

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
2020 تم  تخاح  25 دجنبر   ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 

على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي: تف1يت جم3ع حصص كل من 
  س3د جالل  بن قل3   تي هي )300) ل 
  س3د عصام   3ماني   تي هي )100) 
 (100( محسن  مصطفى  ل   س3د 
 لى   س3د علي عماري رقم ب ط ل 
بق3م3   (1000( بحص3   BL65326

100 درهم  لحص3
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تغ3ير شكل   شرك3 من شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة  لى   ىشرك3 ح ت 
ح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 

  1ح3د 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
من  قل3   ستقا 3   س3د جالل  بن 
علي  لتع3ين   س3د  شرك3  تس3ير 

عماري مسير لح3د  لشرك3
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

تح3ين   نظام  ألسا�ضي  شرك3 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  7-6:   ذي  رقم  بند 
:   س3د علي  رأسمال   شرك3  ماولي: 
 100 بق3م3  حص3   (1000( عماري 

درهم  لحص3 
16-15:   ذي ونص على  بند رقم 
عماري  علي  ماولي:   تس3ير:   س3د 

مسير لح3د  لشرك3
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3   :   شكل 

 ملحدلدة ح ت   شريك   1ح3د
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 01 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

مارس 2021 تحت رقم 7728.
371I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

STE CURTIDOS HAMOURI
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16
 n° 2 FES 16 rue abdelkrim

 benjelloun n° 2 FES، 30000،

FES MAROC
 STE CURTIDOS HAMOURI

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
عبد  كريم بن جل1ن رقم 32   طابق 
  سا دس مكاتب  شرف - 10000 

فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
72865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   16
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CURTIDOS HAMOURI
غرض   شرك3 بإوجاز :  الستر د ل 

  تصدور.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
عبد  كريم بن جل1ن رقم 32   طابق 
 10000  - مكاتب  شرف  دس    سا 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : هم1ري  مج3د    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 1000  : هم1ري  مج3د    س3د 

بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  هم1ري  مج3د    س3د 
علي   شريف  م1الي  تجزئ3   05

تالريرت 60800 تالريرت  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ه1لري  مج3د    س3د 
علي   شريف  م1الي  تجزئ3   05

تالريرت 60800 تالريرت  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   10 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2505.
372I

RSM MOROCCO

أ.م. بيترو سيرفيس
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

RSM MOROCCO
56 شارع   ك1رنيش  قام3 

  يشت   د ر  ب3ضاء ، 20100، 
  د ر  ب3ضاء  ملغرب

أ.م. ب3ترل سيرفيس شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 169 
مكرر ، طريق تط1 ن ، عين مشاللة ، 

ك3ل1متر8 - 90000 طنج3  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري -.
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 مارس   25 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
و1سف عل1ي  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33   30.000 مستعين 
حص3  فائدة   80.000 أصل  من 
محمد رضا ر مي وح3الي  )ة)    س3د 

بتاريخ 21 مارس 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253753.
371I

STE AGEFICO SARL

IMMOBILIERE LA FERMA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر  وخ3ام   طابق   ثاني 

رقم 3 ، 90000، طنج3  ملغرب
 IMMOBILIERE LA FERMA

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
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م1الي  سماع3ل 13  قام3 م1الي 

 سماع3ل   طابق 1 رقم 9 - 90000 

طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

125731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 فبر ور   22

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMOBILIERE LA FERMA

:   ترليج  بإوجاز  غرض   شرك3 

  عقاري.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

م1الي  13  قام3  م1الي  سماع3ل 
 90000 - 9 1 رقم   سماع3ل   طابق 

طنج3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د رش3د بن ع3اد : 100 حص3 

بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

بن ع3اد عن1 نه) )    س3د رش3د 
طنج3   90000  7 زنق3   عشاق رقم 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

بن ع3اد عن1 نه) )    س3د رش3د 
طنج3   90000  7 زنق3   عشاق رقم 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

مارس   22 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 252195.

373I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

HIBA AGRI EXPORT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

HIBA AGRI EXPORT شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

  ب1يبات جماع3  نشادن بلفاع - 
87272  نشادن بلفاع  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
26131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   28
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 HIBA  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.AGRI EXPORT
غرض   شرك3 بإوجاز :  الستغالل 
تصدور  ملنتجات   زر ع33    زر عي- 

-لسائل   نقل.
دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - بلفاع  جماع3  نشادن    ب1يبات 

87272  نشادن بلفاع  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د خل3ف3  الدري�ضي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د خل3ف3  الدري�ضي عن1 نه) ) 
2حي   هدى  21شق3  بل1ك ف عمارة 

 كادور 80000  كادور  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د خل3ف3  الدري�ضي عن1 نه) ) 
2حي   هدى  21شق3  بل1ك ف عمارة 

 كادور 80000  كادور  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بانزكان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1156.

375I

PORTO CERVO

PORTO CERVO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

PORTO CERVO
رقم 11 شارع  حمد  مل اطي  قام3 
 ال ب   طابق 1 رقم 08  ملعاريف ، 

20170،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
PORTO CERVO شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 
شارع  حمد  مل اطي  قام3  ال ب 

  طابق 1 رقم 08  ملعاريف - 20170 
  د ر   ب3ضاء  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.399059
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
)ة)  حماد  وت  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   250 زيد ن 
أصل 1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) 
و1نس   ر �ضي بتاريخ 27 ماي 2022.

)ة)  حماد  وت  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   250 زيد ن 
أصل 1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) 

هشام  حريب3 بتاريخ 27 ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828312.

376I

PORTO CERVO

PORTO CERVO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

PORTO CERVO
رقم 11 شارع  حمد  مل اطي  قام3 
 ال ب   طابق 1 رقم 08  ملعاريف ، 

20170،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
PORTO CERVO شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 
شارع  حمد  مل اطي  قام3  ال ب 

  طابق 1 رقم 08  ملعاريف - 20170 
  د ر   ب3ضاء  ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.399059
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تع3ين  تم   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

 حريب3 هشام كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828312.
377I

Juristes-Conseils Partners SARL

مغرب باي
شرك3  ملساهم3

مالءم3   نظام  ألسا�ضي  لشرك3

Juristes-Conseils Partners SARL
 RUE OUMAIMA SAYEH - 20
 ETAGE 3-Q.RACINE 20 RUE

OUMAIMA SAYEH - ETAGE 3-Q.
 RACINE، 20100، CASABLANCA

MAROC
مغرب باي «شرك3  ملساهم3»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 35 شارع 
م1الي س1سف   د ر   ب3ضاء - 
20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

«مالءم3   نظام  ألسا�ضي  لشرك3»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.20698
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 11 ماي 2022
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مالءم3   نظام  ألسا�ضي  تقرر 
 لشرك3 مع مقتض3ات   قان1ن: • 

20-19  ملتعلق  ل   20-19  ،78-12  
با شركات  مل ه1 3  السم.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 15 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827870.
378I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

KOMAX TSK MAROC
إعالن متعدد   قر ر ت

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

شارع   سالم طابق 6 رقم 13 ، 
90000، طنج3  ملغرب

KOMAX TSK MAROC «شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د»
 ZONE :لعن1 ن مقرها  الجتماعي
 FRANCHE D’EXPORTATION
LOT RF N°2 - 90090 طنج3 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.253283

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 فبر ور   13  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
م3غ3ل  لالو3   س3د  تجدود  عدم 
 M. Miguel Penedos ب3ن3دلس 
و 1 ز  Cardoso Peres  وحامل 

P283830 سفر   برتغالي رقم  
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
سناء  لالو3   س3دة  تجدود  عدم 
Mme Sanae Faiki  وحامل3    فقي 
رقم   لبطاق3   1طن33  ملغرب33 

TA78276
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
رضا   زرن1في  تع3ين   س3د  ماولي: 
مسير   شرك3   M. Reda Zarnoufi
 وحامل  لبطاق3   1طن33  ملغرب33 

C522563 رقم
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
 M. تع3ين   س3د أندرياس ل فيسبيرج

Andreas Wolfisberg مسير   شرك3 
 وحامل و 1 ز   سفر   س1يسري رقم 

X8013510
على  ونص  5:   ذي  رقم  قر ر 
ماور  مات3جاس  تع3ين   س3د  ماولي: 
مسير   شرك3   M. Matijas Meyer
 وحامل و 1 ز   سفر   س1يسري رقم 

X1829995
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  11:   ذي  رقم  بند 

ماولي: تعين مسيري جدد  شرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   01 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5071.
379I

RAHMI EQUIPEMENT

RAHMI EQUIPEMENT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

RAHMI EQUIPEMENT
رقم 11 شارع  حمد  مل اطي  قام3 
 ال ب   طابق 1 رقم 08  ملعاريف ، 

20170،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
RAHMI EQUIPEMENT شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 
شارع  حمد  مل اطي  قام3  ال ب 

  طابق 1 رقم 08  ملعاريف - 20170 
  د ر   ب3ضاء  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.373017
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   25 في   ملؤرخ 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
 RAHMI ح ت   شريك   1ح3د 
رأسما ها  مبلغ   EQUIPEMENT
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
شارع  حمد   11 رقم   إلجتماعي 
رقم   1  مل اطي  قام3  ال ب   طابق 
08  ملعاريف - 20170   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب نت3ج3 ل :   ت1قف عن مز ل 3 

  نشاط.

 11 ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 
شارع  حمد  مل اطي  قام3  ال ب 
  طابق 1 رقم 08  ملعاريف - 20170 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل  رحمي    س3د)ة)  ملصطفى 
 10 مدخل  ب   27 عن1 نه) )  نا�ضي 
 20600 س3دي   برن1�ضي   113 رقم 
)ة)  كمصفي    د ر   ب3ضاء  ملغرب 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828311.
380I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

 TESTING SOLUTIONS
MAROC

إعالن متعدد   قر ر ت

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

شارع   سالم طابق 6 رقم 13 ، 
90000، طنج3  ملغرب

 TESTING SOLUTIONS MAROC
«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د»
 LOT :لعن1 ن مقرها  الجتماعي

 N° 380 ZONE INDUSTRIELLE
GZENAYA RDC - 90090 طنج3 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.253281

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 فبر ور   13  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
م3غ3ل  لالو3  ملسير   س3د  نهاو3 
 M. Miguel Penedos ب3ن3دلس 
و 1 ز  Carodoso Peres  وحامل 

P283830 سفر   برتغالي رقم  
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

 M. تع3ين   س3د أندرياس ل فيسبيرج
Andreas Wolfisberg مسير   شرك3 
 وحامل و 1 ز   سفر   س1يسري رقم 

X8013510
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
ماور  مات3جاس  تع3ين   س3د  ماولي: 
مسير   شرك3   M. Matijas Meyer
 وحامل و 1 ز   سفر   س1يسري رقم 

X1829995
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
.:   ذي ونص على ماولي:  بند رقم 

ال�ضيء
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   01 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5069.
381I

CABINET RSF SARL

STATION JIBAL RIF
إعالن متعدد   قر ر ت

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
STATION JIBAL RIF «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: ساحل 
 وحد د قنطرة جدودة  و ماع3 
  قرلي3 ب1ه1دة - - تالنات  ملغرب .

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.171
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   23 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
عب1 كمسير   ستقا 3   س3د محمد 

 لشرك3
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تع3ين   س3د وحسن  وذ ام ل  س3د 
جدود ن  مسير ن  ك  عب1  مختار 

 لشرك3
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تح3ين   قان1ن  السا�ضي
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 
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  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

على  ونص  15:   ذي  رقم  بند 

تع3ين   س3د وحسن  وذ ام  ماولي: 

مسير ن  ك  عب1  مختار  ل  س3د 

جدود ن  لشرك3

بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تح3ين   قان1ن  السا�ضي

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   20 بتاريخ  بتالنات   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 56/2022.

382I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

HANDS 8
شرك3  ملساهم3

رفع رأسمال   شرك3

 ALTERNATIVES AUDIT &

EXPERTISE

شارع   سالم طابق 6 رقم 13 ، 

90000، طنج3  ملغرب

HANDS 8 شرك3  ملساهم3

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 

 LOT N°E, ZONE FRANCHE

 D’EXPORTATION DE

 TANGER AUTOMOTIVE

 CITY, COMMUNE JOUAMAA

 PROVINCE FAHS-ANJRA -

90090 طنج3  ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.253786

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تم   2022 فبر ور   08 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 

أي  درهم»   159.631.011»

إلى  درهم»   677.269.918» من 

درهم» عن طريق   1.016.910.929»

دو1ن   شرك3  مع  مقاص3  إجر ء   :

 ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   15 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5831.

381I

RIM FINANCIAL

RETAIL IN
إعالن متعدد   قر ر ت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300،   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

RETAIL IN «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 36 شارع 
  زرقط1ني   طابق 1 شق3 رقم 1 - 

20111   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.199817

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   23 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
على   س3دة  م3ن3  ماولي:  مل1 فق3 
ل مل1 فق3  جدودة  كشريك3  ب1سالي 
) خمس مئ3 لست3   516 على تف1يت 
فئ3  من  حص3  جتماع33  عشر) 
100 درهم من طرف   س3د  بر ه3م 
حص3  جتماع33   56  :  بن  ك3در 
 260 ل  بنحدل  ل ئل  منها  لى   س3د 
حص3  جتماع33  لى   س3د محسن 
حص3  جتماع33   200 ل   وخدي�ضي 
ب1سالي  تصبح   لى   س3دة  م3ن3 
م1زع3   وحصص  الجتماع33 
 300 بنحدل  ل ئل  :   س3د  كا تالى 
م3ن3  ل   س3دة  حص3  جتماع33 
ل  حص3  جتماع33   200 ب1سالي 
  س3د محسن  وخدي�ضي300 حص3 

 جتماع33
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
 ستقا 3  ملسير   سابق  لشرك3 
لتسم33    س3د  بر ه3م  بن  ك3در 
  س3د ل ئل بنحدل ل   س3دة  م3ن3 

ب1سالي كمسيرون جدد  لشرك3
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
ص3اغ3   قان1ن  السا�ضي   عادة 

 لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
  رسمال  الجتماعي

بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
 وحصص  الجتماع33

على  ونص  15:   ذي  رقم  بند 
ماولي: تسم33   شريك

على  ونص  16:   ذي  رقم  بند 
ماولي: صالح3ات  ملسير

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828901.
383I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

HANDS 8
إعالن متعدد   قر ر ت

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

شارع   سالم طابق 6 رقم 13 ، 
90000، طنج3  ملغرب

HANDS 8 «شرك3  ملساهم3»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 

 LOT N°E, ZONE FRANCHE
 D’EXPORTATION DE

 TANGER AUTOMOTIVE
 CITY, COMMUNE JOUAMAA

 PROVINCE FAHS-ANJRA -
90090 طنج3  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.253787
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   12 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
 M. ري  ش1  س1ك   ستقا 3   س3د 
ك1ري  و نس33   Suk Choo RHEE
وحمل ج1 ز سفر ك1ريا  و ن1ب33 رقم 

M75163368
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
ه1نغ  جاي  س13نغ  تع3ين   س3د 
ك1ري   M. SEUNG JAE HONG
ك1ريا  سفر  ج1 ز  وحمل   و نس33 
عض1   M369L0721 رقم   و ن1ب33 

مجلس  الد رة
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 

جاي  س13نغ  تع3ين   س3د  ماولي: 

 M. SEUNG JAE HONG ه1نغ 

سفر  ج1 ز  وحمل  ك1ري  و نس33 

 M369L0721 رقم  ك1ريا  و ن1ب33 
نائب   رئيس   تنف3ذي  منصب  في 

 شرك3
على  ونص  3:   ذي  رقم  قر ر 
بتاريخ  مجلس  إلد رة  قرر  ماولي: 
على  قتر ح  بناًء   16/05/2022
ل  رئيس  مجلس  إلد رة  رئيس 
و1نغت1نغ  بتع3ين   س3د    تنف3ذي 
 M. YONGGEOM KWON غ1 
ك1ريا  و ن1ب33  سفر  ج1 ز  وحمل 
نائًبا  لرئيس   M78153622 رقم 
عن   شؤلن    تنف3ذي  ملسؤلل 

 ملا 33
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
.:   ذي ونص على ماولي:  بند رقم 

ال�ضيء
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   15 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5833.
385I

ADVISORY PARTNERS

 CLINIQUE PANORAMA
SIDI MAAROUF

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3
ADVISORY PARTNERS

 Bd Abdelmoumen ,165
 Quartier des Hôpitaux Imm A

 1ER étage Casablanca ، 20160،
Casablanca Maroc

 CLINIQUE PANORAMA SIDI
MAAROUF شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   د ر 

  ب3ضاء ، لأزيز ، 3 شارع دي فان1 
،   طابق  ألر�ضي ، محل 1 شارع 
س3غال. - 20310   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537387
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   26

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

 CLINIQUE PANORAMA SIDI

.MAAROUF

غرض   شرك3 بإوجاز : -  ستغالل 

ل   ع3اد ت   طب33،   ملصحات 

ل  جم3ع  ألنشط3  عام،  لبشكل 

 وخدمات   طب33؛

-  الستشارة   طب33، 

ل  تحا 3ل،     كش1فات، 

ل  فح1صات  إلشعاع33،   عمل3ات 
 و ر ح33 ل  فح1صات مع أل بدلن 

 ستشفاء.

جم3ع  مل1 د  لب3ع  شر ء   -

ل مل1 د  ل مل1 د  الستهالك33   ألل 33 

في  ل ألدل ت  ملستخدم3  ل ملعد ت 

 ملصحات لغيرها ألغر ض   طب33.

جم3ع   عمل3ات  لعم1ما   -

  تي  ها عالق3 مباشر أل غير مباشر، 

بأحد  ألغر ض  جزئ3ا،  أل  كل3ا 
تك1ن  أن  وحتمل  أل  أعاله   ملذك1رة 

 صاوح تنم33   شرك3.

:   د ر  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

شارع دي فان1   3  ، لأزيز   ،   ب3ضاء 

شارع   1 محل   ، ،   طابق  ألر�ضي 

20310   د ر   ب3ضاء   - س3غال. 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 AKDITAL HOLDING   شرك3 

درهم   100 بق3م3  حص3   : 1.000

 لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

 AKDITAL HOLDING   شرك3 
طريق   258 عن1 نه) )   د ر  ب3ضاء 
ل زيس ،   د ر   ب3ضاء 20310   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )    س3د  حمد  قدوم 
تجزئ3  بكات3ل   2 زنق3   29 رقم  ب1 1 
20100   د ر   ب3ضاء    د ر  ب3ضاء 

 ملغرب
عن1 نه) )  رشدي  طا ب    س3د 
زنق3 كريناديي  نفا   د ر  ب3ضاء   08

20016   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم -.
386I

 شيشا سع3د محاسب معتمد با رش3دو3

SUPQUA - TRAVAUX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
قفل   تصف33

شيشا سع3د محاسب معتمد 
با رش3دو3

57 زنق3 م1الي عبد هللا بن علي 
  1 د وحمر   رش3دو3   رش3دو3، 

52000،   رش3دو3   رش3دو3
SUPQUA - TRAVAUX شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : قصر 
 كلي جماع3 ملعب تنجد د 

  رش3دو3 قصر  كلي جماع3 ملعب 
تنجد د   رش3دو3 52600 تنجد د 

 ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.9035

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   17 في   ملؤرخ 
SUPQUA - TRAVAUX شرك3 ح ت 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
  1ح3د مبلغ رأسما ها 80.000 درهم 
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر  كلي 
تنجد د   رش3دو3  ملعب  جماع3 

تنجد د  ملعب  جماع3  قصر  كلي 
تنجد د  ملغرب   52600   رش3دو3 
نت3ج3  ه رة   شريك ل ملسير   1ح3د 

 لعمل في  وخارج.
ل عين:

ل  قدوري  محمد    س3د)ة) 
قصر  كلي جماع3 ملعب  عن1 نه) ) 
تنجد د   52600 تنجد د   رش3دو3 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
2022 لفي قصر  كلي  17 ماي  بتاريخ 
 - تنجد د   رش3دو3  ملعب  جماع3 

52600 تنجد د  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 178.
387I

AUFIDEX CONSEILS

ATELIER YOUNES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA
 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

ATELIER YOUNES شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 
  ت1ح3د عمارة أ 2 شق3 رقم 137 
مبرلك3 - 30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126551
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ATELIER YOUNES
تاجر   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل إلكسس1 ر ت   مل 1هر ت 
با تقس3ط.

:  قام3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 137 رقم  شق3   2 أ    ت1ح3د عمارة 

مبرلك3 - 30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د و1نس شك1ري : 50 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د حك3م شك1ري : 50 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  و1نس شك1ري    س3د 
عين مزل ر رقم 183 30000 مر كش 

 ملغرب.
  س3د حك3م شك1ري عن1 نه) ) 
ب1 زيركير س ت ر 72/52068 8175 

عشان  ملان3ا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  و1نس شك1ري    س3د 
عين مزل ر رقم 183 30000 مر كش 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116889.
388I

EXXCELLIUM TRADING INTERNATIONAL

 EXCELLIUM TRADING
INTERNATIONAL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

حل شرك3

 EXXCELLIUM TRADING
INTERNATIONAL

 BD BRAHIM ROUDANI 217
 PROLONGE RESIDENCE
 AL FATH 1ER ETAGE N 3
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC
 EXCELLIUM TRADING

INTERNATIONAL شرك3 ح ت 
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مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 217 شارع 
 بر ه3م رلد ني  قام3   فتح   طابق 
 اللل رقم 1 - 20200   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.198679

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   11  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
 EXCELLIUM   شريك   1ح3د 
 TRADING INTERNATIONAL
درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
217 شارع  لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
 بر ه3م رلد ني  قام3   فتح   طابق 
1 - 20200   د ر   ب3ضاء   اللل رقم 
حل   شرك3 قبل   :  ملغرب نت3ج3 ل 

 ألل ن.
 217 ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
رلد ني  قام3   فتح  شارع  بر ه3م 
20200   د ر   -  1   طابق  اللل رقم 

  ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) محمد د دي ل عن1 نه) ) 
730 شارع منثربلير 850 000 منتروال 

كند  كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 23 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 825159.
389I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

YOTAG
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس  ملغرب
YOTAG شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل ب 
  3م ت1س3ع 6 رقم 37   بساتين 
مكناس 50050 مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

56351
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.YOTAG
غرض   شرك3 بإوجاز :  الستغالل 

  فالحي.
محل   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
37   بساتين  رقم   6 ب   3م ت1س3ع 

مكناس 50050 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د و1سف  مالل : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  : ت1يجر  فت3ح3    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  و1سف  مالل    س3د 
 50050 37   بساتين  رقم   6   3م 

مكناس  ملغرب.
عن1 نه) )  ت1يجر  فت3ح3    س3دة 
37   بساتين  رقم   6 ت1س3ع    3م 

50050 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  و1سف  مالل    س3د 
 50050 37   بساتين  رقم   6   3م 

مكناس  ملغرب
عن1 نه) )  ت1يجر  فت3ح3    س3دة 
37   بساتين  رقم   6 ت1س3ع    3م 

50050 مكناس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2256.
390I

LE PUBLICATEUR LEGAL

 KM ELITE SERVICE NORTH
AFRICA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
حل شرك3

LE PUBLICATEUR LEGAL
  تجزئ3 6   زنق3 51 رقم 8 ق.ج 

  د ر   ب3ظاء   تجزئ3 6   زنق3 51 
رقم 8 ق.ج   د ر   ب3ظاء، 20350، 

  د ر   ب3ظاء  ملغرب
 KM ELITE SERVICE NORTH
AFRICA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
 وحري3 ،   طابق   ثا ث ، شق3 5 - 

20100 ،  د ر   ب3ضاء  ملغرب .
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
. 825667

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   28  ملؤرخ في 
 KM شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
 ELITE SERVICE NORTH AFRICA
درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
شارع   10 مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 
 -  5 شق3   ، ،   طابق   ثا ث   وحري3 
20100 ،  د ر   ب3ضاء  ملغرب نت3ج3 

ل : حب33.
 10 ب  مقر   تصف33 ب  ل حدد 
شارع  وحري3 ،   طابق   ثا ث ، شق3 
،  د ر   20100 ،  د ر   ب3ضاء   -  5

  ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

رش3د م1الي   غازي ل    س3د)ة) 
 20100 ،  د ر   ب3ضاء  عن1 نه) ) 
)ة)  ،  د ر   ب3ضاء  ملغرب كمصفي 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 11 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 825667 .

391I

LE PUBLICATEUR LEGAL

ANUGO MEDIA MAROC
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

LE PUBLICATEUR LEGAL
  تجزئ3 6   زنق3 51 رقم 8 ق.ج 

  د ر   ب3ظاء   تجزئ3 6   زنق3 51 
رقم 8 ق.ج   د ر   ب3ظاء، 20350، 

  د ر   ب3ظاء  ملغرب
ANUGO MEDIA MAROC شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 265 شارع 
  زرقط1ني   طابق   تاسع رقم 92 
  د ر   ب3ضاء 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
532861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ANUGO MEDIA MAROC
:   برمج3  بإوجاز  غرض   شرك3 
ب3ع  تصم3م  ملعل1م3ات,  ل  تحل3ل, 
  بر مج ل تاجر أل لس3ط في   تصدور 

ل  الستير د..
 265  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شارع   زرقط1ني   طابق   تاسع 
20000   د ر  92   د ر   ب3ضاء  رقم 

  ب3ضاء  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 
درهم، مقسم كا تالي:

 NINEB CAPITAL INC : 3شرك  
100 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 

.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 NINEB 10.000 INC   شرك3 
عن1 نه) )   د ر   ب3ضاء 20100   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د ف3صل ب1ع1ين3 عن1 نه) ) 

كند  20000 كند  كند 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 12 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 532861.
392I

ADVISORY PARTNERS

MIB TECH
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc
MIB TECH شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   د ر 

  ب3ضاء 7 زنق3 سبت3  قام3 ر مي 
  طابق   تاني مكتب رقم 8 - 20100 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 MIB  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TECH
غرض   شرك3 بإوجاز : 

إنشاء لتصم3م لإنتاج لتشغ3ل   -
لتط1ير لشر ء لب3ع   برمج3ات لحزم 
  برمج3ات لق1 عد   ب3انات ل مل1 قع 

 إل كترلن33 ل مل1 د   تس1يق33 ؛
جم3ع  ألعمال  تس1يق   -

ل وخدمات ل مل1 د  ملرتبط3 بها ؛
- نشاط   1ك3ل ل ملندلب عن أي 

نشاط تجاري.
غير  ملباشر  أل  -   ت1زيع  ملباشر 

لتنظ3م لتسه3ل   تدريب  ملرتبط؛
- مشارك3   شرك3 ، بأي لس3ل3 ، 
في أي   ، بشكل مباشر أل غير مباشر 
بغرضها  مرتبط3  تك1ن  قد  عمل3ات 
 ، جدودة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
أل شر ء  أل  الكتتاب   ، أل  ملساهم3 
حق1ق   شركات  أل   أللر ق  ملا 33 
إنشاء   ، أل غير ح ك   ، أل  الندماج   ،
تأجير أي  إد رة  أل  تأجير  أل  أل ح3ازة 
أخذ أل ح3ازة  ؛  أعمال أل مؤسسات 
أل  ستخد م أل نقل جم3ع   عمل3ات 
بهذه  لبر ء ت  الختر ع  ملتعلق3 

 ألنشط3 ؛
لعم1ما، جم3ع  ملعامالت  ملا 33، 
  تجاري3،   صناع33،   عقاري3 ل  غير 
ل  تي قد تك1ن ح ت صل3    عقاري3، 
باألهد ف  مباشرة  غير  أل  مباشرة 
 ملذك1رة أعاله ل تساهم في تط1يرها 

أل تمدودها
:   د ر  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ر مي  سبت3  قام3  زنق3   7   ب3ضاء 
  طابق   تاني مكتب رقم 8 - 20100 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د محمد   ب1زيدي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد   ب1زيدي عن1 نه) ) 
ت1 1ز   11200 م1نتم1رنس  شارع   7

فرنسا 11200 ت1 1ز فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محمد   ب1زيدي عن1 نه) ) 
ت1 1ز   11200 م1نتم1رنس  شارع   7

فرنسا 11200 ت1 1ز فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828756.
391I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

VITRO LAB
إعالن متعدد   قر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع م1ريتان3ا صندلق   برود 
2609 ، 30000، مر كش  ملغرب

VITRO LAB «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 
ت3كن1ب1 يس   رباط ش1ر عمارة 

ب 1   طابق   سفلي مكتب 001 - 
11000 سال  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.10005
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 15 أكت1بر 2021 تم  تخاح 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
ل  س3د  بل1 د  كريم  تع3ين   س3د 
طارق بر دة   عزيزي مسير ن شريكان 

ملدة غير محددة
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
منح ت1ق3ع   شركات  ملصرف33 بشكل 
فردي لمنفصل لبدلن أي ق13د  كل 
من   س3د كريم بل1 د ل  س3د طارق 

بر دة   عزيزي.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
من   11 تعدول  ملادة  على   مل1 فق3 

  قان1ن  السا�ضي  لشرك3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بسال   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 19111.
393I

كاب3م1ك

YANMAK BUSINESS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

كاب3م1ك
20 زنق3 ش1نيي   د ر  ب3ضاء ، 
20070،   د ر  ب3ضاء  ملغرب

YANMAK BUSINESS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 112 شارع 

 بر ه3م   رلد ني   طابق 5 شق3 
21  قام3 ريحان  ملعاريف - 20170 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
536185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.YANMAK BUSINESS
لر ق3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل  ل1 زم  ملكتب33 ل الكسس1 ر ت.
 112  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 5 شارع  بر ه3م   رلد ني   طابق 
 - ريحان  ملعاريف  21  قام3  شق3 

20170   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د كمال بنمخل1ف 
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حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د كمال بنمخل1ف عن1 نه) ) 
رقم 68 زنق3 أب1 مرل ن عبدهللا طابق 
 20501 11 حي  ملستشف3ات  3 شق3 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د كمال بنمخل1ف عن1 نه) ) 
رقم 68 زنق3 أب1 مرل ن عبدهللا طابق 
 20501 11 حي  ملستشف3ات  3 شق3 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 11 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827306.

395I

KEN.BOUI SERVICES

AUTO ECOLE TLB-SF
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

KEN.BOUI SERVICES
  شق3 8   طابق 3 عمارة   نج1م 

شارع   بكاي  هب3ل ، 61100، بركان 
 ملغرب

AUTO ECOLE TLB-SF شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

  برج رقم   شق3 8   طابق   ثاني 
حي ل دي  ملخازن - 61100 بركان 

 ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.8201

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تح1يل   2022 وناور   05  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
8   طابق  رقم   شق3  «شارع   برج 
 61100  - ل دي  ملخازن  حي    ثاني 
كلم3م  «شارع  إلى  بركان  ملغرب» 
  رقم 13 حي   قدس - 61100 بركان 

 ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   25 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 216.
396I

L’EXE DIRECT --- كزي دوريكت

L›EXE DIRECT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

L›EXE DIRECT --- كزي دوريكت
159 شارع يعق1ب  ملنص1ر -عمارة 

ب -مدخل ب --طابق --1  رقم 
1   د ر   ب3ضاء   د ر  ب3ضاء، 
20200،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
L›EXE DIRECT شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
يعق1ب  ملنص1ر، زنق3  بن حب1س - 
  رقم -10   د ر   ب3ضاء - 20.200 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.152611

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2019 دجنبر   27 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
«100.000 درهم» أي من «200.000 
عن  درهم»   100.000» إلى  درهم» 
دو1ن  مع  مقاص3  إجر ء   : طريق 
  شرك3  ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 12 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

مارس 2020 تحت رقم 713282.
397I

FIDERSER

STE OMPER CAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE OMPER CAR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 

11   طابق   ثاني مركز  دم شارع 
بئر  نزر ن - 13200 س3دي سل3مان 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

1307
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.OMPER CAR
كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت.
مكتب   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
رقم 11   طابق   ثاني مركز  دم شارع 
13200 س3دي سل3مان   - بئر  نزر ن 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  :   س3د   شهدي عبد  عالي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
500 حص3   :   س3د كبيش عزيز 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد  عالي    س3د   شهدي 
رقم   18 حي   سالم بل1ك  عن1 نه) ) 
218 13200 س3دي سل3مان  ملغرب.
عن1 نه) )  عزيز  كبيش    س3د 
 13200 حي  لالد ما ك ملك   غازي 

س3دي سل3مان  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد  عالي    س3د   شهدي 
رقم   18 حي   سالم بل1ك  عن1 نه) ) 
218 13200 س3دي سل3مان  ملغرب

عن1 نه) )  عزيز  كبيش    س3د 

 13200 حي  لالد ما ك ملك   غازي 
س3دي سل3مان  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بس3دي سل3مان بتاريخ 23 

و1ن13 2022 تحت رقم 129/2022.
398I

FIDERSER

STE SOMUES TRANSPORT 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 STE SOMUES TRANSPORT 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

 لالد عبد مل1لى   قصيب33 - 13200 
س3دي سل3مان  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1011
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 و1ن13   11 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
مصطفى  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من   1.000   سالة 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   100 أصل 
ج1 د   سالة بتاريخ 23 و1ن13 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بس3دي سل3مان بتاريخ 23 

و1ن13 2022 تحت رقم 128/2022.
399I

JIYAR JAOUAD

SOCIÉTÉ MED
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
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SOCIÉTÉ MED شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 
نجاجرة  مللك  ملسمى مهل3 بنسناح 
زكزل أكل3م بركان - 61121 بركان 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

8571
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIÉTÉ MED
:  ستغالل  غرض   شرك3 بإوجاز 

 ألر �ضي   زر ع33.
ترب33  وح13 نات  آل 3ف3.

دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
بنسناح  مهل3  نجاجرة  مللك  ملسمى 
بركان   61121  - بركان  أكل3م  زكزل 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 130  :   س3د مدو1ني عبد  وحق 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 110  : م3م1ن    س3د  ملدو1ني 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 110  : م3م1ن  مدو1ني    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد  وحق  مدو1ني    س3د 
زكزل  دل ر   سل3مان33  عن1 نه) ) 

بركان 61121 بركان  ملغرب.
  س3د  ملدو1ني م3م1ن عن1 نه) ) 
7 زنق3 تامصل1حت شق3 رقم  عمارة 

5   رباط 10000   رباط  ملغرب.
  س3د مدو1ني م3م1ن عن1 نه) ) 
دل ر تان1ت زكزل بركان 61121 بركان 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عبد  وحق  مدو1ني    س3د 
زكزل  دل ر   سل3مان33  عن1 نه) ) 

بركان 61121 بركان  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 159.
500I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

RIKMED IMO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

RIKMED IMO شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 
تكادورت نعبدل   در رك3 أكادور - 

80000  كادور  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

51889
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   20
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.RIKMED IMO
منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري.
دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - أكادور  نعبدل   در رك3  تكادورت 

80000  كادور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 200  : زيد ن  لس3م3    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة غ3ث3   بلغتي : 200 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة كنزة   بلغ3تي : 200 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د محمد رضا   بلغ3تي : 300 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
زيد ن عن1 نه) )    س3دة لس3م3 
11   حي   صناعي  رقم   102 بل1ك 

أكادور 80000  كادور  ملغرب.
عن1 نه) )  غ3ث3   بلغتي    س3دة 
11   حي   صناعي  رقم   102 بل1ك 

أكادور 80000 أكادور  ملغرب.
عن1 نه) )  كنزة   بلغ3تي    س3دة 
11   حي   صناعي  رقم   102 بل1ك 

أكادور 80000 أكادور  ملغرب.
رضا   بلغ3تي  محمد    س3د 
11   حي  رقم   102 بل1ك  عن1 نه) ) 
أكادور   80000 أكادور    صناعي 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
من33   بلغ3تي    س3دة  ال 
 3 زنق3 طر بلس طابق   68 عن1 نه) ) 
عمارة  ملارشال  مزيان   د ر   ب3ضاء 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110362.
501I

s1 consulting

برومو بيتر بيلدينغ صفرو
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

برلم1 ب3تر ب3لدونغ صفرل شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 

18 شارع محمد  وخامس  ملدون3 

 و دودة صفرل - 11000 صفرل 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

1767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

برلم1   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

ب3تر ب3لدونغ صفرل.

غرض   شرك3 بإوجاز :   بناء.

عمارة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

محمد  وخامس  ملدون3  شارع   18

صفرل   11000  - صفرل   و دودة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : ب1سربات  عزيز    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  ب1سربات  عزيز    س3د 
صفرل  بنصفار  أ  حرف   1281 رقم 

11000 صفرل  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  ب1سربات  عزيز    س3د 
صفرل  بنصفار  أ  حرف   1281 رقم 

11000 صفرل  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   11 بتاريخ  بصفرل   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 221.

502I
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KEN.BOUI SERVICES

ECOGROW
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

KEN.BOUI SERVICES
  شق3 8   طابق 3 عمارة   نج1م 

شارع   بكاي  هب3ل ، 61100، بركان 
 ملغرب

ECOGROW شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
  بكاي  هب3ل عمارة   نج1م   طابق 

  ر بع   شق3 8 بركان - 61100 
بركان  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
8587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ECOGROW
-معاج3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  نفاوات  وح13 ن33 ل  نبات33 .
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  بكاي  هب3ل عمارة   نج1م   طابق 
  ر بع   شق3 8 بركان - 61100 بركان 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : رش3د    س3د   شاللي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  رش3د    س3د   شاللي 
حي   سالم   113 رقم  بلحاج  زنق3 

بركان 61100 بركان  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  رش3د    س3د   شاللي 
حي   سالم   113 رقم  بلحاج  زنق3 

بركان 61100 بركان  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 172.

501I

FA ADVISING EXPERTS SARL

CENTRE 3R ORTHO-VISUEL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب رقم 15،  مل مع  ملنهي ،تجزئ3 

2 شارع عالل   فا�ضي، إقام3 حرف 

ب، مر كش ، 30000، مر كش 

 ملغرب

 CENTRE 3R ORTHO-VISUEL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملكتب 
رقم 1   طابق 1   عمارة 11 مكرر 

شارع رحال بن أحمد مر كش - 

30000 مر كش  ململك3  ملغرب33.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.102965

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تم تح1يل   2022 ماي   25  ملؤرخ في 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

« ملكتب رقم 1   طابق 1   عمارة 11 

مكرر شارع رحال بن أحمد مر كش 

مر كش  ململك3  ملغرب33»   30000  -

1   عمارة  1   طابق  إلى « ملكتب رقم 

 - شارع رحال بن أحمد مر كش   18

30000 مر كش  ململك3  ملغرب33».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 6911.

503I

FB2H CONSEILS

ZIYAD AFFAIRE SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC P CITE LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ZIYAD AFFAIRE SARL AU شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

فضر ك1م - 35000 لرز ز ت  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
12009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 ZIYAD : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.AFFAIRE SARL AU
مقالل   : بإوجاز  غرض   شرك3 
؛   PVC نجارة أ 1من13م أل معدني أل 

تاجر أدلي3 با تجزئ3 مقالل نجار.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
فضر ك1م - 35000 لرز ز ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 200.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

  س3د حم3د بعب1 : 2.000 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

حي    س3د حم3د بعب1 عن1 نه) ) 
فضر ك1م 35000 لرز ز ت  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

حي    س3د حم3د بعب1 عن1 نه) ) 
فضر ك1م 35000 لرز ز ت  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21  البتد ئ33 ب1رز ز ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 236.

505I

CABINET HOURMANEK

JETITRY جيت إتري
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 115
 HASSAN II AGADIR ، 80000،

agadir maroc
JETITRY ج3ت إتري شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 

رقم 10 ج3ت سكن بنسركال  كادور 
 ملغرب - 80013  كادور  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

38101
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2021 و1ن13   07
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

JETITRY ج3ت إتري.
:  ستغالل  غرض   شرك3 بإوجاز 
جم3ع  مجهزة  تقدوم  صا 3 
 ملشرلبات من شاي لعصائر لقه1ة.

تقدوم   1جبات   سريع3 
ل وخف3ف3.

عمارة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ج3ت سكن بنسركال  كادور   10 رقم 

 ملغرب - 80013  كادور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
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500 حص3   :   س3د صالح ش1كي 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

500 حص3   :   س3دة بدلر مل1كي 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  مل1كي  بدلر    س3دة 
بنسركال   55 رقم  تجزئ3  وحنان 

80013  كادور  ملغرب.
عن1 نه) )  ش1كي  صالح    س3د 

فرنسا تاي 69100 تاي فرنسا .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ش1كي  صالح    س3د 

فرنسا تاي 69100 تاي فرنسا 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1 13ز   15 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2021 تحت رقم 102252.
506I

LK CONSULTING SARL

KOULARIF
إعالن متعدد   قر ر ت

LK CONSULTING SARL
شارع محمد  وخامس رقم 35 
  طابق   ثاث رقم 18 تط1 ن ، 

91000، تط1 ن  ملغرب
KOULARIF «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة ح ت   شريك   1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 101 شارع 

سبت3 - - تط1 ن  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.11305

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   21 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
من   س3د  وحسن  ب3ع  وحصص 

حمدى  لى   س3د كريم ك1اللي
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
 ستقا 3  ملسير   شريك   1ح3د 

  س3د  وحسن حمدى
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تسم33  ملس3ير و دود   شريك 

  1ح3د   س3د كريم ك1اللي

قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

  ت1ق3ع  ملالي  لس3د كريم ك1اللي

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

تسم33  ملس3ير و دود   شريك 

  1ح3د   س3د كريم ك1اللي

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

ماي   10 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1289.

507I

zarkal & associés

LARSEN

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

zarkal & associés

111 شارع عبد  مل1من   طابق 6 رقم 

22 ، 20100،   د ر   ب3ضاء  ملغرب

LARSEN منشأة د ئم3

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 شارع 

عبد  ملؤمن لشارع أن1 ل  ملعر ج 

  1سط   طابق   ثاني رقم 29   د ر 

  ب3ضاء 20032   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.198111

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تم تح1يل   2022 ماي   23  ملؤرخ في 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

«ز لي3 شارع عبد  ملؤمن لشارع أن1 ل 

 ملعر ج   1سط   طابق   ثاني رقم 29 

20032   د ر  ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

تقس3م مند رلنا   183» إلى   ملغرب» 

 - -   د ر   ب3ضاء  س3دي معرلف   -

20270   د ر  ب3ضاء  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828615.

508I

SM PARTNERS

Z PLUS O STUDIO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

SM PARTNERS
11 مجم1ع3 عرس3  كبير   طابق 

 ألر�ضيِ  مكتب بِ 1 إمتد د  ملعاريف 
maroc 20000،   د ر   ب3ضاِء ،

Z PLUS O STUDIO شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   د ر 
  ب3ضاء عرس3  كبير، 33-37 إقام3 
د ر حسن3 مكتب   طابق   سفلي 
معاريف إمتد د 20170 - 20170 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537681
 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 Z  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PLUS O STUDIO
ممارس3   : بإوجاز  غرض   شرك3 
لمخطط  مهن3  ملهندس  ملعماري 
 ملدون3 لعلى لجه  وخص1ص لظ3ف3 
مدور  ملشرلع لجم3ع  ملهام  ملتعلق3 

بعمل   بناء لتط1ير   فضاء..
:   د ر  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
37-33 إقام3    ب3ضاء عرس3  كبير، 
مكتب   طابق   سفلي  حسن3  د ر 
 20170  -  20170 إمتد د  معاريف 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
رأسمال   شرك3:  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:
 500  : زفاض  سك3ن3    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  : لنع3م  شرلق    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة سك3ن3 زفاض عن1 نه) ) 
كا 3ف1رن3ا   35 رقم  فل1ريد   تجزئ3 
20270   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب.
عن1 نه) )  لنع3م  شرلق    س3دة 
 2 طابق  حارس  بن  ناطع  زنق3   6
20130   د ر  حي   نخ3ل   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة سك3ن3 زفاض عن1 نه) ) 
كا 3ف1رن3ا   35 رقم  فل1ريد   تجزئ3 
20270   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب
عن1 نه) )  لنع3م  شرلق    س3دة 
 2 طابق  حارس  بن  ناطع  زنق3   6
20130   د ر  حي   نخ3ل   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب
تم  إلود ع   قان1ني ب- بتاريخ 21 

و1ن13 2022 تحت رقم -.
509I

fzconseil

MAROC HOUSE IMM
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

fzconseil
casablanca ، 20450، casa maroc
MAROC HOUSE IMM شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 زنق3 
 حمد  مل اطي  قام3  ال ب   طابق 

 اللل رقم 8  ملعاريف - 20100   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
536891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
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عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAROC HOUSE IMM
مقالل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري 
شر ء  الر �ضي  ملبن33  ل   غير 
مبن33  غرض بناء  القامات ل   بناوات 
  سكن33  ل   تجاري3  ل  وحرف33  ل 

 الد ري3 .  بناء بصف3 عام3 .
زنق3   11  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 حمد  مل اطي  قام3  ال ب   طابق 
 اللل رقم 8  ملعاريف - 20100   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
مبلغ رأسمال   شرك3: 1.779.600 

درهم، مقسم كا تالي:
 8165  :   س3د  ملصطفى شفري 

بق3م3 100 درهم.
 9611  : سا مي  زه33    س3دة 

بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  ملصطفى شفري عن1 نه) ) 
 7 ه  كاب1ش3ني  فال  ب  دي   967

 كس 1 ك 7  فال كند .
  س3دة زه33 سا مي عن1 نه) )  ب 
ه 7  كس 1 ك 7  فال ه 7  كس 1 ك 

7  فال كند .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  ملصطفى شفري عن1 نه) ) 
 7 ه  كاب1ش3ني  فال  ب  دي   967

 كس 1 ك 7  فال كند 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 16 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828011.
510I

Société marocaine de révision des comptes

شركة فيزيت تيكنيك سيدي 
عثمان

شرك3  ملساهم3
تف1يت حصص

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 61
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
شرك3 فيزوت ت3كن3ك س3دي عثمان 

شرك3  ملساهم3
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 دريس  وحارثي بج1 ر   ب1 ب3 

  رئيس33  س1ق  و مل3 س3دي 
عثمان - 20000   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.87901

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2020 غشت   05 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
كمال صدوقي  )ة)  تف1يت   س3د 
1 حص3  جتماع33 من أصل 1 حص3 
 فائدة   س3د )ة) كريم3   دهر بتاريخ 

05 غشت 2020.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 25 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

فبر ور 2021 تحت رقم 767527.

511I

Société marocaine de révision des comptes

ايسباس لديد
شرك3  ملساهم3
تف1يت حصص

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 61
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

 يسباس  دود شرك3  ملساهم3
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تقاطع 

شارع 10 مارس ل شارع عبد   قادر 
  صحر لي س3دي عثمان م1الي 
رش3د - 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.228557

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2020 غشت   05 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

كمال صدوقي  )ة)  تف1يت   س3د 

1 حص3  جتماع33 من أصل 1 حص3 

 فائدة   س3د )ة) كريم3   دهر بتاريخ 

05 غشت 2020.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 25 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

فبر ور 2021 تحت رقم 767528.

512I

Société marocaine de révision des comptes

سيدي عثمان 2000
شرك3  ملساهم3
تف1يت حصص

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 61

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

س3دي عثمان 2000 شرك3 

 ملساهم3

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 دريس  وحارثي بج1 ر   ب1 ب3 

  رئيس33  س1ق  و مل3 س3دي 

عثمان - 20000   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.51961

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2020 غشت   05 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

كمال صدوقي  )ة)  تف1يت   س3د 

1 حص3  جتماع33 من أصل 1 حص3 

 فائدة   س3د )ة) كريم3   دهر بتاريخ 

05 غشت 2020.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 25 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

فبر ور 2021 تحت رقم 767510.

511I

Société marocaine de révision des comptes

الحنطاط
شرك3  ملساهم3
تف1يت حصص

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 61
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

 وحنطاط شرك3  ملساهم3
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تقاطع 

شارع 10 مارس ل شارع عبد   قادر 
  صحر لي س3دي عثمان م1الي 
رش3د - 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.101997

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2020 غشت   05 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
كمال صدوقي  )ة)  تف1يت   س3د 
1 حص3  جتماع33 من أصل 1 حص3 
 فائدة   س3د )ة) كريم3   دهر بتاريخ 

05 غشت 2020.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 25 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

فبر ور 2021 تحت رقم 767512.
513I

BRI consulting Group

ALIOUANE HOLDING
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

BRI consulting Group
 BP 3048 AL BARID BANK

 LAAYOUNE AL AMAL 74500
 LAAYOUNE SAHARA ، 70000،

Laâyoune Maroc
ALIOUANE HOLDING شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مشرلع 
مدون3   1فاق رقم 6D   ع13ن 
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70000   ع13ن  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

32211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALIOUANE HOLDING

غرض   شرك3 بإوجاز : شر ء لب3ع 

  سمك باو مل3

 الستير د ل  تصدور.

مشرلع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
6D   ع13ن  رقم  مدون3   1فاق 

70000   ع13ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : عل13 ن  أحمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  عل13 ن  أحمد    س3د 
رقم   803 زنق3  س3دي   1 لي  زنق3 

86152  نزكان  91   دشيرة  نزكان 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  عل13 ن  أحمد    س3د 
رقم   803 زنق3  س3دي   1 لي  زنق3 

86152  نزكان  91   دشيرة  نزكان 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1903/22.

515I

صباح  نف1

STE RANIMA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

صباح  نف1
عمارة بنشل3خ3   رقم 08  بن جرير 
عمارة بنشل3خ3   رقم 08  بن جرير، 

31150،  بن جرير  ملغرب
STE RANIMA شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 
  1جدي حي  ملس 3د صخ1ر 

رحامن3 بن جرير - 31150 بن جرير 
 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1077
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 و1ن13   15  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د STE RANIMA مبلغ 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
حي  زنق3   1جدي  مقرها  إلجتماعي 
 -  ملس 3د صخ1ر رحامن3 بن جرير 
 : بن جرير  ملغرب نت3ج3 ل   31150
  شرك3  م تحقق   ربح  القتصادي .
زنق3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
  1جدي حي  ملس 3د صخ1ر رحامن3 

 بن جرير 31150 بن جرير  ملغرب. 
ل عين:

ل  عمار  وخل1قي    س3د)ة) 
عن1 نه) ) دل ر   شرف3 جبا 3 صخ1ر 
جرير  ملغرب  بن   31150 رحامن3 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
زنق3   : با تصف33    1ثائق  ملتعلق3 
  1جدي حي  ملس 3د صخ1ر رحامن3 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بابن جرير بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 196.

516I

challengeaudit

 CAFE SNACK FRERES
DALTON

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 CAFE SNACK FRERES DALTON
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل 

تجاري بعمارة  بر ه3م رقم 3   كائن 
برقم 9 شارع م1الي عبد هللا مكناس 

- 50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
56197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 مارس   18
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 CAFE  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.SNACK FRERES DALTON
غرض   شرك3 بإوجاز : سناك

مقهى 
صا 3  ال عاب.

محل   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
3   كائن  تجاري بعمارة  بر ه3م رقم 
برقم 9 شارع م1الي عبد هللا مكناس 

- 50000 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   1.000  :   س3د  ن1 ر تازي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

ف3ال  تازي عن1 نه) )    س3د  ن1 ر 
  دوزري م3م1ز   ملنظر  و م3ل م ج 

50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ف3ال  تازي عن1 نه) )    س3د  ن1 ر 
  دوزري م3م1ز   ملنظر  و م3ل م ج 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   18 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1817.
517I

FLASH ECONOMIE

 IMMOBILIERE AL JAIL AL
JADID

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 IMMOBILIERE AL JAIL AL JADID
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12 زنق3 

10 حي  إلنارة - 20000   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
531279

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2020 دجنبر   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
.IMMOBILIERE AL JAIL AL JADID
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: - إلنعاش  غرض   شرك3 بإوجاز 
بجم3ع  أل   س3احي   / ل    عقاري 

أشكا ه لفي جم3ع  مل االت ؛
-  الستح1 ح على ممتلكات لكذ ك 
في جم3ع   شركات   تي  ها   التحاد 

أغر ض مماثل3 أل ح ت صل3 ؛
أل  شر ك3  في  - ستثمار   ترليج 
على أساس حصري ملشاريع عقاري3 
إقام3  أل  طب3ع3  جتماع33  ح ت 
ثان33 ، حضري3 أل ساحل33 لكذ ك في 

 مل االت   صناع33 ل  تجاري3 ؛.
زنق3   12  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
10 حي  إلنارة - 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
رأسمال   شرك3:  مبلغ 

13.236.000 درهم، مقسم كا تالي:
  س3د وحسن   عا مي : 132.360 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د وحسن   عا مي عن1 نه) ) 
تجزئ3 زينب زنق3 1 رقم 12 كا 3ف1رن3ا 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د وحسن   عا مي عن1 نه) ) 
تجزئ3 زينب زنق3 1 رقم 12 كا 3ف1رن3ا 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 17 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 823296.
518I

FLASH ECONOMIE

 MAROC TRANSACTIONS 
 IMMOBILIERES ET

FINANCIERE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 Maroc Transactions 

 Immobilieres Et Financiere
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
أك13د باب ك3ليز رقم 8 - 30000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126171
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 Maroc : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 
 Transactions Immobilieres Et

. Financiere
أنشط3   : بإوجاز  غرض   شرك3 
باستثناء   ،  وخدمات  ملا 33  ألخرى 

تم1يل   تأمين ل ملعاشات.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 30000  -  8 رقم  ك3ليز  باب  أك13د 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   600  : صب1ر  بدر    س3د 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 : بسم3   عربي   علمي    س3دة 
300 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 

.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
حي  عن1 نه) )  صب1ر  بدر    س3د 
رقم  زنق3 حمان   فط1 كي  فل1ريال 

27 90000 طنج3  ملغرب.
بسم3   عربي   علمي    س3دة 
حمان  زنق3  فل1ريال  حي  عن1 نه) ) 
طنج3   90000  27 رقم    فط1 كي 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
حي  عن1 نه) )  صب1ر  بدر    س3د 

رقم  زنق3 حمان   فط1 كي  فل1ريال 
27 90000 طنج3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116507.
519I

س3تي هارد إ كترلن3كس ش.ح.م.م

CITY HARD ELECTRONICS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

س3تي هارد إ كترلن3كس ش.ح.م.م
70، طريق تط1 ن عمارة أجدور» 
  طابق  ألر�ضي» ، 90000، طنج3 

 ملغرب
 CITY HARD ELECTRONICS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 70، طريق 
تط1 ن عمارة أجدور»   طابق 
 ألر�ضي - 90000 طنج3  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.111619

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تح1يل   2022 ماي   26  ملؤرخ في 
 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
عمارة  تط1 ن  طريق   ،70» من 
 90000  - أجدور»   طابق  ألر�ضي 
 ROUTE DE» إلى  طنج3  ملغرب» 
 TETOUAN RUE AL HASSAN
 GHASSAL IMM AJDIR - 90000

طنج3  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253921.
520I

atelier conseil

MENZ
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

atelier conseil
 rue 2 hay el massara ain 16/13

 chock ، 20480، Casablanca

maroc
MENZ شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 213 شارع 
 بن سيناء حي   هناء   حي  وحسني - 

20210   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.131851

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
MENZ مبلغ رأسما ها 10.000 درهم 
213 شارع  لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
حي   هناء   حي  وحسني  سيناء   بن 
20210   د ر   ب3ضاء  ملغرب   -
نت3ج3 ل :   ت1قف   نهائي عن مز ل 3 

  نشاط.
ل حدد مقر   تصف33 ب 213 شارع 
 -  بن سيناء حي   هناء   حي  وحسني 

20210   د ر   ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل  صم1دي  طارق    س3د)ة) 
 50 2 رقم  عن1 نه) ) حي  ملسرة زنق3 
20380   د ر   ب3ضاء  عين   شق 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828255.
521I

FNMCOMPTA

M TREE IMPORT & EXPORT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 M TREE IMPORT & EXPORT

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في 
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ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ب.د 

محمد 6 شارع ماالباطا  قام3  ريس 
بالج بل1ك ب1 رقم 09 - طنج3 - 

90000 طنج3  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.81609

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
 M ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
مبلغ   TREE IMPORT & EXPORT
لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي ب.د محمد 6 شارع 
ماالباطا  قام3  ريس بالج بل1ك ب1 
طنج3   90000  - طنج3   -  09 رقم 

 ملغرب نت3ج3 ل : ضعف   تم1يل.
ب.د  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
شارع ماالباطا  قام3  ريس   6 محمد 
 - طنج3   -  09 رقم  ب1  بل1ك  بالج 

90000 طنج3  ملغرب. 
ل عين:

ل  ط1يرس  محمد    س3د)ة) 
زنق3  سبت3  باب  تجزئ3  عن1 نه) ) 
 -  06 06   زينات   طابق   ثاتي رقم 
91100   فن3دق  ملغرب    فن3دق 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5791.
522I

STE REVCOMPTA

THE CREATIIIVES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 08   طابق  اللل   شق3 

03 شارع  كر   ملدون3  و دودة 
مكناس ، 50000، مكناس  ملغرب
THE CREATIIIVES شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 106 
شق3 2 زنق3  ملعارك3،   زيت1ن 
مكناس - 50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
56555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 THE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CREATIIIVES
بإوجاز  غرض   شرك3 
 PROGRAMMEUR,  :
 ANALYSTE, CONCEPTEUR EN

.INFORMATIQUE
رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
زنق3  ملعارك3،   زيت1ن   2 شق3   106

مكناس - 50000 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   100  : عمر   زكر    س3د 

بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عمر   زكر    س3د 
 50 محمد  وخامس   عمارة  شارع 
  شق3 25 سال  و دودة 11100 سال 

 و دودة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عمر   زكر    س3د 
 50 محمد  وخامس   عمارة  شارع 
  شق3 25 سال  و دودة 11100 سال 

 و دودة  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2302.
521I

Société Harmoussi Group Sarl

 Société AFELLAY
 CONSULTANCY EVENTS &

INVESTMENTS SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
قفل   تصف33

 Société AFELLAY
 CONSULTANCY EVENTS &

INVESTMENTS SARL AU
22 شارع عالل   فا�ضي ، 12000، 

 وحس3م3  ملغرب
 Société AFELLAY

 CONSULTANCY EVENTS &
INVESTMENTS SARL AU شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 08 زنق3 
م1ح  زد د - 12000  وحس3م3 

 ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.1101

بمقت�ضى  و مع   عام 
 2022 ماي   21  إلستثنائي  ملؤرخ في 
 Société AFELLAY حل  تقرر 
 CONSULTANCY EVENTS &
شرك3   INVESTMENTS SARL AU
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د مبلغ رأسما ها 50.000 درهم 
زنق3   08 مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 
م1ح  زد د - 12000  وحس3م3  ملغرب 

نت3ج3  ت1قف نشاط   شرك3.
ل عين:

علي  فالي ل عن1 نه) )    س3د)ة) 
12000  وحس3م3  م1ح  زد د  زنق3 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
زنق3   08 لفي   2022 ماي   21 بتاريخ 
12000  وحس3م3   - م1ح  زد د 

 ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باوحس3م3 بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 161.
523I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

OXFORD OF SCIENCE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
OXFORD OF SCIENCE شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 01 
عمارة مزك3دة  ب1عام  الحمدو3 01 
مكناس. - 50000 مكناس  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.55289
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   19 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
محمد  وت  )ة)  تف1يت   س3د 
بعدي 50 حص3  جتماع33 من أصل 
علي  )ة)  حص3  فائدة   س3د   150

  عا 1ي بتاريخ 19 ماي 2022.
واسير ب1شلط3  )ة)  تف1يت   س3د 
 150 حص3  جتماع33 من أصل   50
حص3  فائدة   س3د )ة) علي   عا 1ي 

بتاريخ 19 ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2328.
525I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

KOOS TOO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   12936

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

KOOS TOO شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : محل 

تجاري حي ن1رة زنق3  ألمل رقم 

75 سبع ع13ن - 51152  وحاجب 

 ملغرب.

حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.53607

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   20 في   ملؤرخ 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

مبلغ   KOOS TOO   شريك   1ح3د 

لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 

محل تجاري حي   : مقرها  إلجتماعي 

75 سبع ع13ن  ن1رة زنق3  ألمل رقم 

51152  وحاجب  ملغرب نت3ج3 ل   -

ل  وحل  ملسبق  :   تصف33  إلر دو3 

 لشرك3..

محل  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 

رقم  زنق3  ألمل  ن1رة  حي  تجاري 

51152  وحاجب   - سبع ع13ن.   75

 ملغرب. 

ل عين:

  س3د)ة)  حمد زن1د ل عن1 نه) ) 

رقم   02 حي  المل زنق3 تط1 ن درب 

مكناس  ملغرب   50000 ليسالن   08

كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   27 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 312.

526I

HARZEM SERVICES SARLAU

DOUKKALA FARMS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème
 étage BD Mohamed V ، 26100،

Berrechid MAROC
DOUKKALA FARMS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 شارع 

محمد  وخامس تجزئ3   يسر   طابق 
1 يسار - 26100 برش3د  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
16011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2021 دجنبر   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DOUKKALA FARMS
غرض   شرك3 بإوجاز : فتح مطعم 

 لمأك1الت ل   1جبات   سريع3.
11 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
محمد  وخامس تجزئ3   يسر   طابق 

1 يسار - 26100 برش3د  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : عادل    س3د   فنالي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عادل    س3د   فنالي 
1   حي  رقم   109 بل1ك  درب  ألمل 
20000   د ر  ب3ضاء   وحسني 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عادل    س3د   فنالي 
1   حي  رقم   109 بل1ك  درب  ألمل 
 وحسني 20000   د ر  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
دجنبر   16 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2021 تحت رقم 1520.
527I

NSCAE COMPANY

BEAUTY HOUSE MN
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

NSCAE COMPANY
 IMMEUBLE ALWAFA 4eme

 ETAGE APP N°08 RUE AL BARID
 BIOUGRA MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC
BEAUTY HOUSE MN شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع مك3 
 و ناح 7 رقم 82  قام3 سانريز 2 

محل تجاري 2 حي ت3ل3ال  كدور  كدور 
80000  كدور  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
51755

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   12
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BEAUTY HOUSE MN
صا 1ن   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 لحالق3 ل   تجم3ل  لنساء لب3ع م1 د 

  تجم3ل.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع مك3 
 2 82  قام3 سانريز  رقم   7  و ناح 
محل تجاري 2 حي ت3ل3ال  كدور  كدور 

80000  كدور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

  س3دة مريم  حم3د : 500 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3دة نجاة  حم3د : 500 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  مريم  حم3د    س3دة 
مل1ل  حي  كد ل  وت   631 رقم 

80000  وت مل1ل  ملغرب.
عن1 نه) )  نجاة  حم3د    س3دة 
مل1ل  حي  كد ل  وت   631 رقم 

80000  وت مل1ل  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  مريم  حم3د    س3دة 
مل1ل  حي  كد ل  وت   631 رقم 

80000  وت مل1ل  ملغرب
عن1 نه) )  نجاة  حم3د    س3دة 
مل1ل  حي  كد ل  وت   631 رقم 

80000  وت مل1ل  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110296.
528I

  عبداللي  الشغال  ملحاسبت33

 STE LABRINI FOODS SARL
AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

  عبداللي  الشغال  ملحاسبت33
عمارة ن1م3دوا شارع محمد  وخامس 

  طابق 2  شق13 تازة ، 15000، 
تازة  ملغرب

 STE LABRINI FOODS SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 2 شارع 
عقب3 بن نافع عمارة   3عق1بي رقم 
2 ما بين   طابقين رقم 1 شق3 رقم 

2تازة - 15000 تازة  ملغرب
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تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

6581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LABRINI FOODS SARL AU

تاجر/   : بإوجاز  غرض   شرك3 

أشغال مختلف3 أل   بناء / مطعم.

شارع   2  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

عقب3 بن نافع عمارة   3عق1بي رقم 

شق3 رقم   1 ما بين   طابقين رقم   2

2تازة - 15000 تازة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3دة فاطم3   سامري : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

فاطم3   سامري    س3دة 

 7 مجم1ع3   2 حي  ملسيرة  عن1 نه) ) 

رقم 71 تازة 15000 تازة  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

 71   س3د عادل  بروني عن1 نه) ) 

مجم1ع3 7  ملسيرة 2 تازة 15000 تازة 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 295.

529I

  عبداللي  الشغال  ملحاسبت33

 STE AJAMIAA NEGOCE
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

  عبداللي  الشغال  ملحاسبت33
عمارة ن1م3دوا شارع محمد  وخامس 

  طابق 2  شق13 تازة ، 15000، 
تازة  ملغرب

 STE AJAMIAA NEGOCE SARL
AU شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   سالم 
  طابق  ألر�ضي مسار محل رقم 13 
م زهرة   بحرة تازة - 15000 تازة 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
6581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AJAMIAA NEGOCE SARL AU
تاجر/  : بإوجاز  غرض   شرك3 

أشغال مختلف3 أل   بناء/مطعم.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
محل  مسار    سالم   طابق  ألر�ضي 
رقم 13 م زهرة   بحرة تازة - 15000 

تازة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : مزدود  لصال    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  مزدود  لصال    س3دة 
15000 تازة  116 تازة  حي  مللح3 رقم 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 71   س3د عادل  بروني عن1 نه) ) 
مجم1ع3 7  ملسيرة 2 تازة 15000 تازة 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 293.
510I

EXACO

ASLAN IMMO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

EXACO
16، زنق3 عائش3 أم  ملؤمنين شارع 

م1الي  وحسن  اللل، 20000،   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

ASLAN IMMO شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10، زنق3 
 وحري3   طابق 1 شق3 رقم 5 - 
20000   د ر   ب3ضاء.  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 ASLAN : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. IMMO
غرض   شرك3 بإوجاز : تأجر، ب3ع 
ل ملشاريع  لتط1ير   عقار ت  لشر ء 
ل   س3اح33،  وخدمات    عقاري3 

  عقاري3 ل   تس3ير   عقاري.
 ،10  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  5 1 شق3 رقم  زنق3  وحري3   طابق 

20000   د ر   ب3ضاء.  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 : محمد  س3دي    س3د   عل1ي 
300 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 

.
100 حص3    س3د   عل1ي كريم : 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 100  : ن1 ل    س3دة   شاللي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
محمد  س3دي    س3د   عل1ي 
 3 قطاع بل1ك د رقم   ،15 عن1 نه) ) 

حي   رياض 10100   رباط  ملغرب.
عن1 نه) )  كريم    س3د   عل1ي 
15، قطاع بل1ك د رقم 3 حي   رياض 

10100   رباط  ملغرب.
  س3دة   شاللي ن1 ل عن1 نه) ) 
15، قطاع بل1ك د رقم 3 حي   رياض 

10100   رباط  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  كريم    س3د   عل1ي 
15، قطاع بل1ك د رقم 3 حي   رياض 

10100   رباط  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828956.
511I

FIDSAGE SARLAU

MS.MA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

FIDSAGE SARLAU
139 شارع  ال واق1ت   طابق   ثا ث 
  رقم 71 ، 20080،   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
MS.MA شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12 زنق3 
صبري ب1جمع3 شق3 6   طابق  اللل 

- 20100   ب3ضاء  ملغرب.
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تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.312775
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   03 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
 MEDIA SOFT (تف1يت   س3د )ة
MEDIA SOFT 700 حص3  جتماع33 
من أصل 1.000 حص3  فائدة   س3د 
)ة) ل 3د برجي بتاريخ 03 أبريل 2022.

 MEDIA )ة)  تف1يت   س3د 
حص3   SOFT MEDIA SOFT 100
حص3   1.000 أصل  من   جتماع33 
 فائدة   س3د )ة) سناء   بر ق بتاريخ 

03 أبريل 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 01 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
19111- رقم  تحت   2022 و1ن13 

.826510
512I

FIDSAGE SARLAU

SONBOLA DAHABIYA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

FIDSAGE SARLAU
139 شارع  ال واق1ت   طابق   ثا ث 
  رقم 71 ، 20080،   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
SONBOLA DAHABIYA شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 شارع 
تازة   طابق 1  النارة 2 عين   شق - 

20151   ب3ضاء  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.95831

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 21 فبر ور 2022 تم تح1يل 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«11 شارع تازة   طابق 1  النارة 2 عين 
  شق - 20151   ب3ضاء  ملغرب» إلى 
،  ملنطق3   صناع33  ملستد م3   19»
رمال   ،  P1007 ت1ف3ق  و دودة   ،

 هالل ، - 27182 ب1سك1رة.  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 01 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
19269- رقم  تحت   2022 و1ن13 

.826115
511I

YA GESTION DE PROJETS SARLAU

 YA يا جيستيون دي بروجي
GESTION DES PROJETS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

رفع رأسمال   شرك3

 YA GESTION DE PROJETS
SARLAU

 RUE LIBERTE 3EME ETAGE 10
 APPT 5 ، 20120، CASABLANCA

MAROC
 YA وا جيست13ن دي برلجي

GESTION DES PROJETS شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 زنق3 

 3بيرتي ط 1 شق3 5 - 20120 
  د ر  ب3ضاء  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري -.
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 أبريل   11 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
«300.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
أل  نقدو3  حصص  تقدوم   : طريق 

ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 02 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 826179.
513I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

كون فريش موروكو
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES
 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC
ك1ن فريش م1رلك1 شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 7 حي 
بيزمالن  غرلض بنسركال  كادور - 

80000  كادور  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2020 فبر ور   19
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
ك1ن   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

فريش م1رلك1.
-  ستير د   : غرض   شرك3 بإوجاز 
لتصدور   ف1 كه ل وخضر ل السماك

- تس3ير   قطاعات   فالح33.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 7 حي 
 - بنسركال  كادور  بيزمالن  غرلض 

80000  كادور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 100  : رنا  رح3م  عبدلل    س3د 

حص3 بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د عبدلل رح3م رنا عن1 نه) ) 

 نجلتر  لس18 برلنلي  نجلتر .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )    س3د   ك1   عربي 
بل1ك س رقم 108 حي   د خل3  كادور 

80000  كادور  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

مارس   06 بتاريخ  باكادور    تجاري3 
2020 تحت رقم 89835.

515I

CABINET RMILI&ASSOCIES

NAWAL RMILI Yza نوال 
الرميلي ايزا

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3
CABINET RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES LA PAIX RUE
 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC
NAWAL RMILI Yza ن1 ل   رم3لي 
 وز  شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 80 زنق3 

و1غ1زالف3ا  قام3   سالم رقم 1 جليز 
30000 مر كش  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
115651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2021 ماي   17
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
ن1 ل   رم3لي   NAWAL RMILI Yza

 وز .
:   غرض  بإوجاز  غرض   شرك3 
لفي  وخارج  في  ملغرب  من   شرك3 
عن  لبا ن3اب3  نفسها  عن  باألصا 3 

  غير:
- ب3ع   سلع  و لدو3 با تجزئ3.

- صنع  ملنتجات  وحرف33.
ل  تصدور  ملتعلق  -  الستير د 

با نشاط..
زنق3   80  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
و1غ1زالف3ا  قام3   سالم رقم 1 جليز 

30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .



12939 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3دة ن1 ل   رم3لي : 100 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  ن1 ل   رم3لي    س3دة 

تارك3   21 رقم  تجزءة   هارل�ضي 

30000 مر كش  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  ن1 ل   رم3لي    س3دة 

تارك3   21 رقم  تجزءة   هارل�ضي 

30000 مر كش  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   06 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2021 تحت رقم 6835.

516I

STE AGEFICO SARL

LAS TRES CARABELAS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر  وخ3ام   طابق   ثاني 
رقم 3 ، 90000، طنج3  ملغرب

LAS TRES CARABELAS شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 160 أ زنق3 

فاس - 90000 طنج3  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.3127

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2019 أبريل   18 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

عبد  سالم  )ة)  تف1يت   س3د 

حص3  جتماع33 من   130 بن قدلر 

أصل 1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) 

و1سف مل1دني بتاريخ 18 أبريل 2019.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

ماي   01 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2019 تحت رقم 221127.

517I

FIDERSER

 STE CONSTRUCYION
BETON FORT

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تغ3ير تسم33   شرك3

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 STE CONSTRUCYION BETON
FORT شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  الجتماعي حي 

  ه 1رة رقم 03 - 13200 س3دي 
سل3مان  ملغرب.

تغ3ير تسم33   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 815
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
 STE» من  تسم33   شرك3  تغ3ير 
 CONSTRUCYION BETON
.لزيادة   STE IKLOUM» إلى   «FORT
نقل  من  مهن3  لتغ3ير  ر س  ملال  في 

  بضائع  لى   تجارة» .
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بس3دي سل3مان بتاريخ 11 

ماي 2022 تحت رقم 111/2022.
518I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

AMK ARCHITECTE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 117
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER ETAGE N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca Maroc

AMK ARCHITECTE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملر بطين، إقام3  ملر بطين طابق 2 
رقم 11 - 60000 لجدة  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.18225
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2022 تم تح1يل  07 و1ن13   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
إقام3  ملر بطين  «شارع  ملر بطين، 
لجدة   60000  -  11 رقم   2 طابق 
 ،15 رقم  ر زي  «شارع  إلى   ملغرب» 
عمارة سامي 1، طابق رقم 3 - 60000 

لجدة  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 1935.
519I

ELYX CONSULTING

TRT BROKER
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
TRT BROKER شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 
10 رقم 11 شارع إقام3 سمير ميس 

شارع فاكر محمد لكمال محمد 
س3دي بل13ط - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.239605

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 و1ن13   07 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد   كريم  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   350 خير لي 
حص3  فائدة   س3د   500 أصل 

و1ن13   07 بتاريخ  واسين خير لي  )ة) 

.2022

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 23 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828996.

530I

 ئتمان33  رف3د

 STE DIMA IMPORT
SARLAU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 ئتمان33  رف3د
شارع ما ك  بن مرحل‘ زنق3 طنج3, 
عمارة  ملح3ط, طابق   ثاني رقم:13 

، 92000،   عر ئش  ملغرب
 STE DIMA IMPORT SARLAU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم1721, 
تجزئ3  ملغرب  و دود‘  قام3 ف3نيز  
مكتب رقم 5‘   عر ئش   عر ئش 

92000   عر ئش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
6917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIMA IMPORT SARLAU
غرض   شرك3 بإوجاز : ب3ع لشر ء 

 ملالبس  و اهزة
 عمال مختلف3

 الستير د ل  تصدور.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم1721, 
ف3نيز   تجزئ3  ملغرب  و دود‘  قام3 
5‘   عر ئش   عر ئش  رقم  مكتب 

92000   عر ئش  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د زكرياء  وحمدلني 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د زكرياء  وحمدلني عن1 نه) ) 
تجزئ3  ملغرب  و دود‘  رقم1721, 
5‘   عر ئش   قام3 ف3نيز  مكتب رقم 

92000   عر ئش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د زكرياء  وحمدلني عن1 نه) ) 
تجزئ3  ملغرب  و دود‘  رقم1721, 
5‘   عر ئش   قام3 ف3نيز  مكتب رقم 

92000   عر ئش  ملغرب
  س3د زكرياء  وحمدلني عن1 نه) ) 
تجزئ3  ملغرب  و دود‘  رقم1721, 
5‘   عر ئش   قام3 ف3نيز  مكتب رقم 

92000   عر ئش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با عر ئش بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم 515.
531I

AAMAR CONSULTING

EL MAHJOUB PARK
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
، 70000، LAAYOUNE MAROC
EL MAHJOUB PARK شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طريق 
  1طن33 رقم 1 ب1جدلر - 71000 

ب1جرلر  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 EL  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAHJOUB PARK
مطعم   : بإوجاز  غرض   شرك3 

مقهى ل   تجارة في معد ت  ملقاهي
فضاء  لر ح3 ل   ترف3ه

محل  ل  ستغالل  عام3  تجارة 
بقا 3.

:   طريق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 71000  - ب1جدلر   1 رقم    1طن33 

ب1جرلر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د   دبد   ملح 1ب 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   دبد   ملح 1ب عن1 نه) ) 
شارع  وحسن   ثاني رقم 21 71000 

ب1جدلر  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د   دبد   ملح 1ب عن1 نه) ) 
شارع  وحسن   ثاني رقم 21 71000 

ب1جدلر  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1910/22.
532I

challengeaudit

 CAFE SNACK FRERES
DALTON

إعالن متعدد   قر ر ت

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 CAFE SNACK FRERES DALTON
«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: محل 

تجاري بعمارة  بر ه3م رقم 3   كائن 
برقم 9 شارع م1الي عبد هللا - 

50000 مكناس  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.56197

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   20  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم  اللل:   ذي ونص على 
ماولي: ب3ع 1000 حص3  جتماع33من 
طرف   س3د تازي  ن1 ر  فائدة   س3د 

طلح3 رض1 ن 
ونص  رقم   ثاني:   ذي  قر ر 
تازي  ماولي:  ستقا 3   س3د  على 
 ن1 ر كمسير ل تع3ين   س3د رض1 ن 
طلح3 كمسير جدود  لشرك3 ملدة غير 

محدلدة
قر ر رقم   ثا ت:   ذي ونص على 
ماولي:  ملصادق3 على تعدول   قان1ن 

 ألسا�ضي  لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

با تعدول
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2191.
531I

STE ANGLE DE GESTION SARL

SD LABORATOIR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد  وحريزي تجزئ3 

  تمسماني رقم 6  قام3 باريس- أ 
تط1 ن ، 91000، تط1 ن  ملغرب
SD LABORATOIR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 
  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي كر ج 
ح ار  عرلس3 عل3ا تجزئ3 صابرين - 

91000 تط1 ن مغلرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.28809

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   26 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ   SD LABORATOIR
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
 إلجتماعي كر ج ح ار  عرلس3 عل3ا 
تط1 ن   91000  - صابرين  تجزئ3 
تحق3ق  عدم   : ل  نت3ج3  مغلرب 

  هدف  ملطل1ب من   شرك3.
كر ج  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
ح ار  عرلس3 عل3ا تجزئ3 صابرين - 

91000 تط1 ن مغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) سع3د منص1ر شباللي 
شارع عس1 باسالم زنق3  ل عن1 نه) ) 
تط1 ن   91000 22 ط1 ش5  رقم   2

مغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1371.
533I

COMPT NET

يونس عبدالجليل ارشيطكت
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME
 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC
و1نس عبد و ل3ل  رش3طكت 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
 ملهندسين زنق3  بن رشد با طابق 
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 اللل لجدة 60000 لجدة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

19589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

و1نس   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

عبد و ل3ل  رش3طكت.

:  ملهندس  غرض   شرك3 بإوجاز 

 ملعماري يعمل بمفرده.

عمارة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

با طابق  رشد  زنق3  بن   ملهندسين 

 اللل لجدة 60000 لجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 90.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:

 900  : عبد و ل3ل  و1نس    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عبد و ل3ل  و1نس    س3د 

عن1 نه) ) حي  وحكم3 زنق3   رحم3 3 

رقم 6 60000 لجدة  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عبد و ل3ل  و1نس    س3د 

عن1 نه) ) حي  وحكم3 زنق3   رحم3 3 

رقم 6 60000 لجدة  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 932.

535I

FITICOF

SABAH SAISS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لفاة شريك

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني  قام3 نب3ل3 ، 

10000، فاس  ملغرب
SABAH SAISS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 8 شارع 

 و 1الن  3دل شق3 3 - 10000 فاس 
 ملغرب.

لفاة شريك
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.26115
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم  إلعالم   2022 ماي   25  ملؤرخ في 
عبد   كريم  كط3بي  ب1فاة   شريك 
 
ً
تبعا على   1رث3  حصصه  ت1زيع  ل 
غشت   01 في   رسم  إلر ث3  ملؤرخ 

2021 با شكل  ألتي :
  س3د)ة) فاطم3  كط3بي ، 62,50 

حص3 .
 125  ، محمد  كط3بي    س3د)ة) 

حص3 .
 125  ، عادل  كط3بي    س3د)ة) 

حص3 .
 125  ، مهدي  كط3بي    س3د)ة) 

حص3 .
 62,50  ، غ3ث3  كط3بي    س3د)ة) 

حص3 .
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2731/2022.
536I

CSTA

MOROCCANACCES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

CSTA
 OULFA LOT 60GROUPE 1

 IMMEUBLE 3 RUE 120 2EME
 ETAGE N°2 CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

MOROCCANACCES شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26 ممر 
مرس   سلطان   طابق 01   شق3 
01   د ر   ب3ضاء - 20006   د ر 

  ب3ضاء   د ر   ب3ضاء.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.515511

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   26 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
مبلغ   MOROCCANACCES
لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 
مرس  ممر   26 مقرها  إلجتماعي 
  سلطان   طابق 01   شق3 01   د ر 
20006   د ر   ب3ضاء   -   ب3ضاء 
  د ر   ب3ضاء نت3ج3 ل : أزمات ما 33 

متتا 33 ق1ة  ملنافس3
صع1ب3 في تدبير  ألزمات.

ممر   26 ل حدد مقر   تصف33 ب 
01   شق3  مرس   سلطان   طابق 
20006   د ر   - 01   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل    س3د)ة)  حمد   ن1ري 
عمارة  عن1 نه) )  قام3   صفا 
عين   03 106   طابق   سفلي شق3 
20151   د ر   ب3ضاء  ملغرب    شق 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل  واسين  ك1يس    س3د)ة) 
تجزى3   دوار  و دودة  عن1 نه) ) 
2 عين   شق  17 طابق  15 رقم  زنق3 
20151   د ر   ب3ضاء  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل  شك1ر  و1سف    س3د)ة) 
 10 محج  ش3ماء  عن1 نه) )  قام3 
شق3   01 05   طابق  عمارة  مارس 
20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب   03

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : 26 ممر 
01   شق3  مرس   سلطان   طابق 

01   د ر   ب3ضاء.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 15 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827729.
537I

amina zouheir

ليزاين إيكيبمو
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

 يز ون إوك3بم1 شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 16 إقام3 
ندى شق3 2 طريق عين شقف فاس 

- 16122 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

72989
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
:  يز ون  بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

إوك3بم1.
غرض   شرك3 بإوجاز : تاجر أ عاب 
با تقس3ط،  أثاث  تاجر  با تقس3ط، 
أي نشاط صناعي أل  لبصف3 عام3، 
تجاري أل مالي أل عقاري وتعلق بشكل 
مباشر أل غير مباشر بما سبق ل  ذي 

قد يساهم في تط1ير   شرك3..
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 16 إقام3 
ندى شق3 2 طريق عين شقف فاس - 

16122 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
رأسمال   شرك3:  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:
 505  : ب1ن1 س  رض1 ن    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
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  س3دة فت3ح3 حرتي : 395 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د رض1 ن ب1ن1 س عن1 نه) ) 
عين  طريق   2 شق3  ندى  إقام3   16

شقف فاس 16122 فاس  ملغرب.
عن1 نه) )  حرتي  فت3ح3    س3دة 
عين  طريق   2 شق3  ندى  إقام3   16

شقف فاس 16122 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د رض1 ن ب1ن1 س عن1 نه) ) 
عين  طريق   2 شق3  ندى  إقام3   16

شقف فاس 16122 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2679.
538I

FOUZMEDIA

SH LUXURY TRANS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SH LUXURY TRANS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 شارع 

محمد   قري ل شارع أن1 ل إقام3 
أن1 ل  ملنار ب مكتب رقم 2 - 13000 

  قن3طرة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2570
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 SH  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LUXURY TRANS

نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 ملستخدمين.

ز لي3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
أن1 ل  شارع  ل  محمد   قري  شارع 
 -  2 إقام3 أن1 ل  ملنار ب مكتب رقم 

13000   قن3طرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
حي    س3د عماد شكير عن1 نه) ) 
 13000  31 رقم   93 زنق3    شباب 

  قن3طرة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
حي    س3د عماد شكير عن1 نه) ) 
 13000  31 رقم   93 زنق3    شباب 

  قن3طرة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم -.
539I

PACIOFIS

VANCII MINERALS RR
إعالن متعدد   قر ر ت

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC
VANCII MINERALS RR «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز لي3 

شارع  دريس  الكبر ل شارع عالل بن 
عبد هللا  قا       م3 مهد لي   طابق 

  ثا ث رقم 11 - - لجدة  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.19031

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   13  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 

قرر   س3د  ين شانكزه1 ب3ع  ماولي: 
في   شرك3  وملكها  حص3   تي   700
 لس3د ش1كري عبد  وحف3ظ ل نت3ج3 
 ذ ك تغير   شكل   قان1ني  لشرك3 
 لى شرك3 د ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

بشريك لح3د
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
قب1ل  ستقا 3   س3د  ين شانكزه1 
من منصبه كمسير  لشرك3 ل تع3ين 
مسير  عبد   رز ق  ش1كري    س3د 

جدود ل لح3د  لشرك3
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي: تعدول   فصل 6 ل 7 ل13 من 
  قان1ن  السا�ضي  لشرك3 ل تعدول ل 

تح3ين   قان1ن  السا�ضي  لشرك3 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
قدم   شريك   1ح3د   س3د ش1كري 
عبد  وحف3ظ  لشرك3 ر سمال نقدي 

محدد في 000.00 100 درهم 
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
حدد ر سمال   شرك3 في 100000.00 
حص3   1000.00 مقسم3  لى  درهم 
بثمن 100.00 درهم  لحص3   1 حدة 
 لشريك   1ح3د   س3د ش1كري عبد 

 وحف3ظ
على  ونص  13:   ذي  رقم  بند 
ماولي: تسير   شرك3 من طرف   س3د 

ش1كري عبد   رز ق
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 912.
550I

COFIJUCE

DOPAMINE PRODUCTION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

 DOPAMINE PRODUCTION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 36، شارع 

  زرقط1ني   طابق   ثاني رقم 6، - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 مارس   29

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DOPAMINE PRODUCTION

إنتاج   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألعمال   سمع33   بصري3.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 36، شارع 

 -  ،6   زرقط1ني   طابق   ثاني رقم 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.500  : فاتن  و1سفي    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 1.500  : و1سف  شكيري    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  فاتن  و1سفي    س3دة 
شارع   رياض إقام3  ومان ج10 رقم 

2   عا 33 28810  ملحمدو3  ملغرب.

  س3د شكيري و1سف عن1 نه) ) 

إقام3 بيت   فتح عمارة 1 طابق 1 ف 

20580   د ر  ب1سيت عين   سبع   1

  ب3ضاء  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د شكيري و1سف عن1 نه) ) 

إقام3 بيت   فتح عمارة 1 طابق 1 ف 

20580   د ر  ب1سيت عين   سبع   1

  ب3ضاء  ملغرب.
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باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828390.

551I

زلبير ب1تغماس

STE FACE CERAME
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

زلبير ب1تغماس
 كن1ل  ملركز تازة ، 15050، تازة 

 ملغرب
STE FACE CERAME شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

نع3م3 ل د  مل3ل تازة - 15000 تازة 
 ملغرب .

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.5721
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   26 في   ملؤرخ 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
 STE FACE ح ت   شريك   1ح3د 
 100.000 رأسما ها  مبلغ   CERAME
درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
تازة   15000  - نع3م3 ل د  مل3ل تازة 

 ملغرب نت3ج3 ل :  نعد م  ملردلدو3 .
تجزئ3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
تازة   15000  - نع3م3 ل د  مل3ل تازة 

 ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) عامر ب1هزة ل عن1 نه) ) 
تازة   15000 حي  كال ل د  مل3ل تازة 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 268.

552I

BCMF

جيفميكاب
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

BCMF
زنق3 إبن عائش3 عمارة ثمان نخالت 
رقم   شق3 1 كليز مر كش، 30000، 

مر كش  ملغرب
ج3فم3كاب شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

م1الي  وحسن  اللل عمارة سيبام 
بل1ك س   طابق 3 رقم 10 - 30000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

ج3فم3كاب.
غرض   شرك3 بإوجاز : عرلض ل 

مهرجانات فن33 
)تدريب  تس3ير  وخدمات  مقالل 

 ملك3اج - تدبير   فني).
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
سيبام  عمارة  م1الي  وحسن  اللل 
بل1ك س   طابق 3 رقم 10 - 30000 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
 :   س3د ج13فري فريدريك  رن1ل 
100 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

فريدريك  رن1ل  ج13فري    س3د 
 71019 21  لي ف1نتين بل1  عن1 نه) ) 

باريس فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
فريدريك  رن1ل  ج13فري    س3د 
 71019 21  لي ف1نتين بل1  عن1 نه) ) 

باريس فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117012.
551I

HD PROCESS

HD PROCESS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

HD PROCESS
 BD BAHMAD N 18 5EME 138

 ETG BELVEDERE ، 20350،
CASABLANCA MAROC

HD PROCESS شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 138 شارع 
با حماد   طابق 5 رقم 18 - 20000 

  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

519639
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 مارس   16
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 HD  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROCESS
ترك3ب   : بإوجاز  غرض   شرك3 

لص3ان3  ملعد ت   صناع33.
 138  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  18 رقم   5 با حماد   طابق  شارع 

20000   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 500  :   س3د عبد   سالم   رفع 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 : د لدي  فاطم3   زهر ء    س3دة 
500 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 

.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   سالم   رفع    س3د 
عن1 نه) ) درب ب1شنت1ف زنق3 9 رقم 

5 20000   ب3ضاء  ملغرب.
د لدي  فاطم3   زهر ء    س3دة 
عن1 نه) ) تجزئ3 قصب3  المين م س 8 
عمارة 12 شق3 11  يساسف3 20000 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   سالم   رفع    س3د 
عن1 نه) ) درب ب1شنت1ف زنق3 9 رقم 

5 20000   ب3ضاء  ملغرب
د لدي  فاطم3   زهر ء    س3دة 
عن1 نه) ) تجزئ3 قصب3  المين م س 8 
عمارة 12 شق3 11  يساسف3 20000 

  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 19 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2022 تحت رقم -.
553I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

بسكادور داخلة
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER
 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU
 N°34A MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
بسكادلر د خل3 شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د
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لعن1 ن مقرها  إلجتماعي كر ج 
حي   نهض3 1 رقم 1011   د خل3 - 

71000   د خل3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

بسكادلر د خل3.
تس1يق   : بإوجاز  غرض   شرك3 
أن1 ع  ألسماك   طازج3  جم3ع 
 ، تصدور   / ،  ستير د  ل مل مدة 
 ، شر ء   ، حفظ   ، تجم3د   ، ص3د 
لتصدور  ،  ستير د  تس1يق   ، ب3ع 
 ، ،   رخ1يات  جم3ع أن1 ع  ألسماك 
  قشريات ، رأس3ات  ألرجل ،  ملحار ، 
  كركند ،   سردون ،  ملاكريل ... إوخ. 
منتجات  ملأك1الت   بحري3  ملحل33 أل 
 ملست1ردة عن طريق   ص3د أل قارب 

  تجم3د ، لطن33 أل أجنب33
و م3ع  ل  دللي  -  ت1زيع   1طني 
أن1 ع  ملنتجات ل  سلع ل مل1 د ل  سلع
 ، ل الستير د   ، -  تجارة   عام3 
ل  تصدور و م3ع  ملنتجات ل ملنتجات 
أل  أل  ملصنع3  ملغرب33    طب3ع33 
من  ل ملرخص3  أل  ملصّنع3   ألجنب33 

قبل  و مارك  ملغرب33 ؛.
كر ج   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - 1011   د خل3  رقم   1 حي   نهض3 

71000   د خل3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : عباس  ج1 ن    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د ج1 ن عباس عن1 نه) ) حي 
  نهض3 1 رقم 1011   د خل3 71000 

  د خل3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د ج1 ن عباس عن1 نه) ) حي 
  نهض3 1 رقم 1011   د خل3 71000 

  د خل3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 
و1ن13 2022 تحت رقم 1082/2022.
555I

FOUZMEDIA

ALLINDUS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ALLINDUS شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 38 شارع 
 ب1 بكر   صدوق  قام3  ومان مكتب 

02– - 13000   قن3طرة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
2531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALLINDUS
:  1 زم  بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألالت   صناع33.
38 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 ب1 بكر   صدوق  قام3  ومان مكتب 

02– - 13000   قن3طرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة ناج33 نق3بات عن1 نه) ) 
58 مكرر شارع أب1 بكر   صدوق إقام3 
13000   قن3طرة   3 أم3م3   شق3 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة ناج33 نق3بات عن1 نه) ) 
58 مكرر شارع أب1 بكر   صدوق إقام3 
13000   قن3طرة   3 أم3م3   شق3 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم -.
556I

TH CONSULTING

CITY MOTORS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

CITY MOTORS شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 127 
حي   صناعي س3دي غاتم - 30110 

مر كش  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.5117

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2021 ن1نبر   29 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
فاطم3  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33   622  ملسع1دي 
حص3  فائدة   س3د   622 من أصل 
ن1نبر   12 مريم  ملسع1دي بتاريخ  )ة) 

.2021

فاطم3  )ة)  تف1يت   س3د 

 ملسع1دي 267 حص3  جتماع33 من 

)ة)  حص3  فائدة   س3د   267 أصل 

فضن3 ركر كي بتاريخ 12 ن1نبر 2021.

فاطم3  )ة)  تف1يت   س3د 

حص3  جتماع33   1.233  ملسع1دي 

من أصل 1.233 حص3  فائدة   س3د 

)ة) م1الي  حمد  ملسع1دي بتاريخ 12 

ن1نبر 2021.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

ماي   18 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 115811.

557I

TH CONSULTING

CITY MOTORS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

CITY MOTORS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 127 

  حي   صناعي س3دي غانم - 30110 

مر كش  ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.5117

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تم   2021 ن1نبر   29 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 

من  أي  درهم»   3.000.000»

«1.000.000 درهم» إلى «5.000.000 

مقاص3  إجر ء   : طريق  عن  درهم» 

مع دو1ن   شرك3  ملحددة  ملقد ر ل 

 ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

ماي   18 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 115811.

558I
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TH CONSULTING

NIAGARA IMMOBILIER
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

NIAGARA IMMOBILIER شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي ب1كار 
شارع يعق1ب  ملنص1ر - 30000 

مر كش  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.5115

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2021 ن1نبر   29 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
فاطم3  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33   7.279  ملسع1دي 
من أصل 7.279 حص3  فائدة   س3د 
ن1نبر   12 مريم  ملسع1دي بتاريخ  )ة) 

.2021
فاطم3  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33   1.119  ملسع1دي 
من أصل 1.119 حص3  فائدة   س3د 
ن1نبر   12 بتاريخ  ركر كي  فضن3  )ة) 

.2021
فاطم3  )ة)  تف1يت   س3د 
13.558 حص3  جتماع33   ملسع1دي 
حص3  فائدة   13.558 أصل  من 
محمد  ملسع1دي  م1الي  )ة)    س3د 

بتاريخ 12 ن1نبر 2021.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   18 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 115811.
559I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

AUTO DOHA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
AUTO DOHA شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 39 
مكتب رقم 3 شارع   ساللي م.ج 

فاس - 10000 فاس  ململك3  ملغرب33
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 AUTO : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.DOHA
تأجير   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.
 39 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
م.ج  شارع   ساللي   3 رقم  مكتب 
فاس - 10000 فاس  ململك3  ملغرب33.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 500.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 5.000  :   س3د  دريس  ملسلك 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  دريس  ملسلك عن1 نه) ) 
 21 بريست3ج3ا   شق3  تجزئ3   22
فاس   10000 فاس  ملعب  وخ3ل 

 ململك3  ملغرب33.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
حامريش    س3دة  بتسام 
بريست3ج3ا  تجزئ3   22 عن1 نه) ) 

  شق3 21 ملعب  وخ3ل فاس 10000 

فاس  ململك3  ملغرب33

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1138.

560I

SOMIGEC

Sté Novartcom
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
قفل   تصف33

SOMIGEC

 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza Maroc

Sté Novartcom شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 101 زنق3 

  رباط تازة - 15000 تازة  ملغرب.

قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.3097

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

 Sté ملؤرخ في 25 ماي 2022 تقرر حل 

مسؤل 33  ح ت  شرك3   Novartcom

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د مبلغ 

لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 

زنق3   رباط   101 مقرها  إلجتماعي 

تازة - 15000 تازة  ملغرب نت3ج3 ألزم3 

 قتصادو3 .

ل عين:

ل  ع3اش    س3د)ة)  ط3ف3 

 101 رقم  زنق3   رباط  عن1 نه) ) 

)ة)  كمصفي  تازة  ملغرب   15000

 لشرك3.

ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 

زنق3   101 لفي   2022 ماي   25 بتاريخ 

  رباط - 15000 تازة  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 بتازة بتاريخ 10 ماي 2022 

تحت رقم 218.

561I

DIAMO RYM FASHION

DIAMO RYM FASHION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

DIAMO RYM FASHION
تجزئ3  مل د   زنق3 أ   رقم 65 / 

811 طنج3 ، 90000، طنج3  ملغرب
DIAMO RYM FASHION شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنطق3 

  صناع33 طريق تط1 ن  ملمر 1 رقم 
12   طابق  اللل طنج3 - 90000 

طنج3  ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128339
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIAMO RYM FASHION
تصن3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 
أصناف  ملالبس  جم3ع  لتجهيز 

  رجا 33 ل  نسائ33 ل ألطفال.
:  ملنطق3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
1 رقم    صناع33 طريق تط1 ن  ملمر 
 90000  - طنج3  12   طابق  اللل 

طنج3  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د ب1بكار   بركاني : 250 حص3 

بق3م3 25.000 درهم  لحص3 .
  س3د محمد بنسطاهر   صرلخ 
درهم   25.000 بق3م3  حص3   250  :

 لحص3 .
  س3د محمد مج3د   سهلي : 250 
حص3 بق3م3 25.000 درهم  لحص3 .

 250  : بنعمر    س3د   ساهلي 
حص3 بق3م3 25.000 درهم  لحص3 .
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ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  ب1بكار   بركاني    س3د 
حي مسع1دة زنق3 16 رقم 71 90000 

طنج3  ملغرب.
  س3د محمد بنسطاهر   صرلخ 
عن1 نه) ) حي   سان33 زنق3 6 رقم 21 

90000 طنج3  ملغرب.
مج3د   سهلي  محمد    س3د 
رقم   2 رياض  هال  تجزئ3  عن1 نه) ) 

387 90000 طنج3  ملغرب.
بنعمر عن1 نه) )    س3د   ساهلي 
حي  مل د   زنق3 12 رقم 122 90000 

طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
بنعمر عن1 نه) )    س3د   ساهلي 
حي  مل د   زنق3 12 رقم 122 90000 

طنج3  ملغرب
عن1 نه) )  ب1بكار   بركاني    س3د 
حي مسع1دة زنق3 16 رقم 71 90000 

طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255057.
562I

FIDAUDIT

H.ABL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

إضاف3 تسم33 تجاري3 أل شعار 

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

H.ABL «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي:   ز ليه 
شارع عبد  ملؤمن لشارع  الرشاتي - 

20100   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
«إضاف3 تسم33 تجاري3 أل شعار»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.511511
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تقرر   2022 فبر ور   15 في   ملؤرخ 

إضاف3 شعار تجاري  لشرك3 له1:

 Laboratoire International  
d’Analyses Biomédicales LIAB

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 17 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828277.
561I

ECO COMPTA

MOHA IMMO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ECO COMPTA
س3دي برن1�ضي ،   د ر   ب3ضاء. ، 

20000،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
MOHA IMMO شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
صه3ب   رلمي، بل1ك 19 رقم 20، 
س3دي برن1�ضي - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOHA IMMO
:   تط1ير  بإوجاز  غرض   شرك3 

  عقاري، أعمال   بناء..
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ،20 رقم   19 بل1ك  صه3ب   رلمي، 
20000   د ر   - برن1�ضي  س3دي 

  ب3ضاء  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
مغضالي  عبد   رف3ع    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
مغضالي  عبد   رف3ع    س3د 
زنق3  عبد هللا  م1الي  حي  عن1 نه) ) 
79 رقم 23 عين   شق 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
مغضالي  عبد   رف3ع    س3د 
زنق3  عبد هللا  م1الي  حي  عن1 نه) ) 
79 رقم 23 عين   شق 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829058.

563I

HAUS GEBAUDE

HAUS GEBAUDE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

HAUS GEBAUDE
1520 مرجان 2 ، 50000، مكناس 

 ملغرب
HAUS GEBAUDE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 

1520 مرجان 2 - 50000 مكناس 
 ملغرب.

قفل   تصف33
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.33911
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   18  ملؤرخ في 
ح ت  شرك3   HAUS GEBAUDE
رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
 -  2 مرجان   1520 رقم   إلجتماعي 
ألن  نت3ج3  مكناس  ملغرب   50000
  شرك3  م تستطع تحق3ق  ألهد ف 

  تي أنشأت من أجلها..

ل عين:

ل  سع3د   ف3اللي    س3د)ة) 

برج  عالل   فا�ضي  شارع  عن1 نه) ) 

مكناس  ملغرب   50000 م1الي عمر 

كمصفي )ة)  لشرك3.

ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 

بتاريخ 18 أبريل 2022 لفي رقم 1520 

مرجان 2 - 50000 مكناس  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   27 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 310.

565I

STE SUD EST GESTION SARL

STE DELTADOR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06   عمارة 99 شارع م1الي 

علي   شريف ، 52000،   رش3دو3 

 ملغرب

STE DELTADOR شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 2 رقم 

38 حي  ملسيرة - 52000   رش3دو3 

 ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.10617

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تم   2022 و1ن13   27 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 

من  أي  درهم»   1.000.000»

«1.050.000 درهم» إلى «3.050.000 

تقدوم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدو3 أل ع3ن33.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 28 و1ن13 

2022 تحت رقم 187/2022.

566I
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KB Compta

AKYAS PAPER SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

KB Compta
18 زنق3   تاه3تي شارع  وحسن 
  ثاني ، 10060،   رباط  ملغرب

AKYAS PAPER SARL AU شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 18 زنق3 

تاه3تي شارع  وحسن   ثاني   رباط - 
10060   رباط  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.139095
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2022 تم تح1يل  18 أبريل   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«18 زنق3 تاه3تي شارع  وحسن   ثاني 
إلى  10060   رباط  ملغرب»   -   رباط 
 1 13 شق3 رقم  «تجزئ3 حنان عمارة 
سال   11060  - طريق   قن3طرة سال 

 ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 5306.
567I

PACIOFIS

RBHS FINANCIAL GROUP
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC

 RBHS FINANCIAL GROUP
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 دريس  الكبر ل شارع عالل بن عبد 
هللا  قام3 مهد لي   طابق   ثا ث 
رقم 11 محل 1 - 60000 لجدة 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
19585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 RBHS  :  إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.FINANCIAL GROUP
منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 دريس  الكبر ل شارع عالل بن عبد 
هللا  قام3 مهد لي   طابق   ثا ث رقم 

11 محل 1 - 60000 لجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
150 حص3   :   س3د غنزلر محمد 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 150  : كاي جير رد  باريت    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د ه3بيرت ج1ن ميشال : 125 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 175  :   س3د سافريم1ت1 ج1كلين 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  محمد  غنزلر    س3د 
م1نس  سش1مان  رلبيرت  شارع   13

59170 بارلي فرنسا.
  س3د باريت كاي جير رد عن1 نه) ) 
18 ش1مان با ت1 ك1ستاف 97321 ال 

غ3ف33غ سانت  1يس فرنسا.
ميشال  ج1ن  ه3بيرت    س3د 
 97370 7 شارع سك3ب13ن  عن1 نه) ) 

سانت بين1 ت فرنسا.
ج1كلين  سافريم1ت1    س3د 
باويت  بي3غ  شارع   85 عن1 نه) ) 

97321 ال غ3ف33غ فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  محمد  غنزلر    س3د 
م1نس  سش1مان  رلبيرت  شارع   13

59170 بارلي فرنسا
  س3د باريت كاي جير رد عن1 نه) ) 
18 ش1مان با ت1 ك1ستاف 97321 ال 

غ3ف33غ سانت  1يس فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 923.
568I

AB CONSEIL ET STRATEGIE

AB Conseil et Stratégie
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

AB CONSEIL ET STRATEGIE
 N 929 HAY ESSALAM DAKHLA

، 73000، DAKHLA MAROC
AB Conseil et Stratégie شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 929 حي 
  سالم   د خل3 - 71000   د خل3 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

21901
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   26
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 AB  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.Conseil et Stratégie
•   دعم   : غرض   شرك3 بإوجاز 
ل إلد رة  ل  تنظ3م  في  الستر ت3ج33 
ل مل1 رد   بشري3 ل  تس1يق ل التصال 
تنف3ذ  وحل1ل  إلى  من   تصم3م   ،
أل   و ماعات  مع   شركات  لهذ    ،

 ملحل33 أل   ه3ئات   عام3
تط1ير خطط   تدريب  صاوح   •
أل  أل  و ماعات  ملحل33    شركات 
بما في ح ك تحدود   ،   ه3ئات   عام3 

لإنشاء   الحت3اجات   تدريب33 
تق33مات  لمهار ت،

تنف3ذ  ملهام   تشخ3ص33   •
ل  ض1 بط   تنظ3م33 ل  1ظ3ف33,

حي   929  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
71000   د خل3   -   سالم   د خل3 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : رحمان  بدر   دون    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة أمال رحمان : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د بدر   دون رحمان عن1 نه) ) 
17   طابق  رقم  زنق3   ضرض1ن 
20500   د ر   ب3ضاء  الجيرلند   5

 ملغرب.
عن1 نه) )  رحمان  أمال    س3دة 
 26 1س عمارة   عكاري رقم   ملسيرة 

30130 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د بدر   دون رحمان عن1 نه) ) 
17   طابق  رقم  زنق3   ضرض1ن 
20500   د ر   ب3ضاء  الجيرلند   5

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 22007188.
569I

BELHAJ MED SARL / بلحاج م3د سارل

BELHAJ MED SARL بلحاج 
ميد سارل

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
رفع رأسمال   شرك3

BELHAJ MED SARL / بلحاج م3د 
سارل

شارع   ع1 م3 تجزئ3  مل د رقم 868 
 قام3 تاد رت 19   طابق  الر�ضي 
رقم 1 ، 90080، طنج3  ملغرب
BELHAJ MED SARL بلحاج 
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م3د سارل شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

  ع1 م3 تجزئ3  مل د رقم 868  قام3 

تاد رت 19   طابق  الر�ضي رقم 1 - 

90080 طنج3  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.85627

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   01 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   1.000.000»
«1.000.000 درهم» إلى «3.000.000 
تقدوم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدو3 أل ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255215.
570I

LK CONSULTING SARL

CAPRENOVATION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3
LK CONSULTING SARL

شارع محمد  وخامس رقم 35 
  طابق   ثاث رقم 18 تط1 ن ، 

91000، تط1 ن  ملغرب
CAPRENOVATION شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 
  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 شارع 
 وحسن   ثاني رقم 9 - 91000 

تط1 ن  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.23205

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   15  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
مبلغ رأسما ها   CAPRENOVATION

مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000

شارع  وحسن   ثاني   11  إلجتماعي 
رقم 9 - 91000 تط1 ن  ملغرب نت3ج3 
س1ق  ل  د ئم3  ما 33  صع1بات   : ل 

  شغل ضع3ف.

ل حدد مقر   تصف33 ب 11 شارع 
 وحسن   ثاني رقم 9 - 91000 تط1 ن 

 ملغرب. 
ل عين:

محر ش  ر�ضى  محمد    س3د)ة) 
محمد  وخامس  شارع  عن1 نه) )  ل 
تط1 ن  ملغرب   91000  37  قام3 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1339.
571I

STE DAK IFNI

SOCIETE DIDI PESCA SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc 3د خل  
 SOCIETE DIDI PESCA SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   سالم 
زنق3 11 رقم 1369   د خل3. - 

71000   د خل3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

21615
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOCIETE DIDI PESCA SARL
تجارة   •  : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألسماك.

• تجارة  ألسماك لجم3ع منتجات 

 ملأك1الت   بحري3.

)  بحار  •   ص3د بجم3ع أشكا ه 

  ساحل33 ،   بحري3 ،   تقل3دو3)

لتخزين  ل ستغالل  ب3ع  شر ء   •

أن1 ع  جم3ع  لنقل  حفظ  لد ئع 

 ملنتجات   سمك33 لجم3ع  ملأك1الت 

  بحري3  ستير د / تصدور

تمث3ل  الستير د  في  •   1ساط3 

أن1 ع  جم3ع  لتس1يق  ل  تصدور 

ل مل1 د  ل ملعد ت  ل مل1 د   ملنتجات 

 ألل 33 ل مل1 د ل  سلع.

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

  سالم زنق3 11 رقم 1369   د خل3. 

- 71000   د خل3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

500 حص3   :   س3د  حمد ن1مريا 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د وحسن ن1مريا : 250 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د م1 1د ن1مريا : 250 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د م1 1د ن1مريا عن1 نه) ) حي 

 71000 1369   د خل3.    سالم رقم 

  د خل3  ملغرب.

عن1 نه) )  ن1مريا  وحسن    س3د 

1369   د خل3.  رقم  حي   سالم 

71000   د خل3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د  حمد ن1مريا عن1 نه) ) حي 

  سالم زنق3 11 رقم 1369   د خل3 . 

71000   د خل3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 21 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

ماي 2022 تحت رقم 897/2022.

572I

MED ACCOUNTING sarl

 MED PRO SERVICE SARL
AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

MED ACCOUNTING sarl
 Rue El Harir, Résidence Jamila

 n°18 ، 90010، TANGER
MAROC

 MED PRO SERVICE SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 7 شارع 

 وحريري  قام3 جم3ل3   طابق 7 رقم 
18 - 90000 طنج3  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.95261
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 و1ن13   17 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد  وحم3د  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33   1.000   صيباري 
من أصل 1.000 حص3  فائدة   س3د 
و1ن13   17 بتاريخ  بشرى   شر ع  )ة) 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6516.
571I

atelier conseil

DINOUC TRAVAUX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

atelier conseil
 rue 2 hay el massara ain 16/13

 chock ، 20480، Casablanca
maroc

DINOUC TRAVAUX شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 261 شارع 
تمارة حي م1الي عبد هللا عين   شق - 
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20370   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.331077

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
 DINOUC ح ت   شريك   1ح3د 
 100.000 TRAVAUX مبلغ رأسما ها 
 261 درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
شارع تمارة حي م1الي عبد هللا عين 
  شق - 20370   د ر   ب3ضاء  ملغرب 
نت3ج3 ل :   ت1قف   نهائي عن مز ل 3 

  نشاط.
ل حدد مقر   تصف33 ب 261 شارع 
تمارة حي م1الي عبد هللا عين   شق - 

20370   د ر   ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل  ك1ن3ض  محمد    س3د)ة) 
 17 تجزئ3   ت1ح3د م س  عن1 نه) ) 
عمارة 191 شق3 1 د ر ب1عزة 27221 
)ة)  كمصفي    د ر   ب3ضاء  ملغرب 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828399.
573I

atelier conseil

FENANE SAKAN
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

atelier conseil
 rue 2 hay el massara ain 16/13

 chock ، 20480، Casablanca
maroc

FENANE SAKAN شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
  عل3ين 2 رقم 11 عين   شق - 
20380   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.157131
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ   FENANE SAKAN
مقرها  لعن1 ن  درهم   200.000
 11 رقم   2  إلجتماعي تجزئ3   عل3ين 
20380   د ر   ب3ضاء   - عين   شق 
 ملغرب نت3ج3 ل :   ت1قف   نهائي عن 

مز ل 3   نشاط.
تجزئ3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
 - عين   شق   11 رقم   2   عل3ين 

20380   د ر   ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة)   تهامي فنان ل عن1 نه) ) 
 15 رقم   2 أرض  وخيرزنق3  تجزئ3 
20380   د ر   ب3ضاء  عين   شق 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828921.
575I

مكتب  ملحاسب3   فا�ضي

CYBER ACTIVA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

مكتب  ملحاسب3   فا�ضي
1 عالل بن عبد هللا شق3 رقم 3 ، 

91000، تط1 ن  ملغرب
CYBER ACTIVA شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 و يش  مللكي عمارة رزيني - 91000 
تط1 ن  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1199
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ   CYBER ACTIVA
مقرها  لعن1 ن  درهم   200.000
 إلجتماعي شارع  و يش  مللكي عمارة 
رزيني - 91000 تط1 ن  ملغرب نت3ج3 

ل : ت1قف   نشاط  عدة سن1 ت .
شارع  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
 91000  -  و يش  مللكي عمارة رزيني 

تط1 ن  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) محمد ر�ضى   شريف ل 
عن1 نه) ) شارع  و يش  مللكي  قام3 
 م   قرى   طابق 5 عمارة 20 91000 

تط1 ن  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1360.
576I

FOUZMEDIA

 SOCIETE CENTRE
 EFSAMYS DE LANGUES ET
COMMUNICATION PRIVE

إعالن متعدد   قر ر ت
FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra
maroc

 SOCIETE CENTRE

 EFSAMYS DE LANGUES ET

 COMMUNICATION PRIVE

«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: زنق3 

م1الي عبد  رحمان عمارة رقم 

67/65 إقام3 ماج3ن1ط مكتب رقم 

5 - -   قن3طرة  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.50189

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

تم  تخاح   2022 و1ن13   06  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
في  حص3  جتماع33   1000 تف1يت 
ملك33   س3د سعاد   فاتحي با شرك3 
 ملذك1رة  فائدة   س3د عادل قرل ش 
ل  س3د  و1سف  بنغني  ل  س3د 
  كف3ف3 جهاد ح3ث أصبح رأسمال 
على   شكل   تالي  م1زع    شرك3 
حص3   110 قرل ش  عادل    س3د 
حص3   110 و1سف  بنغني    س3د 
حص3   130 جيهاد    س3د   كف3ف3 

 جتماع33
على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 
جيهاد  تع3ين   س3د   كف3ف3  ماولي: 
مسير با شرك3 ملدة غير محدلدة بعد 

 ستقا 3   س3دة سعاد   فاتحي
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  :   ذي   6-7 رقم  بند 
ماولي: تف1يت 1000 حص3  جتماع33 
سعاد   فاتحي  ملك33   س3د  في 
با شرك3  ملذك1رة  فائدة   س3د 
عادل قرل ش ل  س3د بنغني و1سف 
ل  س3د   كف3ف3 جهاد ح3ث أصبح 
على   شكل  م1زع  رأسمال   شرك3 
 110 قرل ش  عادل    تالي   س3د 
 110 و1سف  بنغني  حص3   س3د 
 130 جيهاد  حص3   س3د   كف3ف3 

حص3  جتماع33
على  ونص  :   ذي   13 رقم  بند 
جيهاد  تع3ين   س3د   كف3ف3  ماولي: 
مسير با شرك3 ملدة غير محدلدة بعد 

 ستقا 3   س3دة سعاد   فاتحي
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 91815.
577I

YOUNESS BENMOUSSA

STE AOUAMI TRANS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي   نهض3 2 رقم 72 ت3فلت، 

Tiflet Maroc ،15300
STE AOUAMI TRANS شرك3 ح ت 
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مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 
زنق3 محمد   قري لزنق3  ن1 ل 

إقام3  ملنار عمارة ب  ملكتب رقم 2 

  قن3طرة 13000   قن3طرة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

65835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. AOUAMI TRANS

نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  بضائع.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : ز لي3 زنق3 

محمد   قري لزنق3  ن1 ل إقام3  ملنار 

2   قن3طرة  رقم  ب  ملكتب  عمارة 

13000   قن3طرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : ع1 مي  ملل1دي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  ع1 مي  ملل1دي    س3د 

زم  ل دي  ل دي   دهب  تجزئ3   112

25150 ل دي زم  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  ع1 مي  ملل1دي    س3د 

زم  ل دي  ل دي   دهب  تجزئ3   112

25150 ل دي زم  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 28 و1ن13 

2022 تحت رقم -.
578I

cabinet aux services des affaires

MOON PALACE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

MOON PALACE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 
تنام1ست   طالس   ريصاني - 

52350   ريصاني  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
16091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. MOON PALACE
:  الل ء  بإوجاز  غرض   شرك3 
كر ء  وخ3ام   / مطعم   /   س3احي 

 مل هزة.
قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - تنام1ست   طالس   ريصاني 

52350   ريصاني  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ب1شدلر  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد ب1شدلر عن1 نه) ) 
تنام1ست   طالس   ريصاني  قصر 

52350   ريصاني  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محمد ب1شدلر عن1 نه) ) 
تنام1ست   طالس   ريصاني  قصر 

52350   ريصاني  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 16091.
579I

cabinet aux services des affaires

CARREFOUR SHOP
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

CARREFOUR SHOP شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

طارق  بن زياد رقم 2  رف1د - 52200 
 رف1د  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
16079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. CARREFOUR SHOP

كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 /  ( بقال   (  لر ش   تغذو3   عام3 

تنظ3م  وحفالت / لسىط تجاري .
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
طارق  بن زياد رقم 2  رف1د - 52200 

 رف1د  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
رأسمال   شرك3:  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : محمد   عماري    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد   عماري عن1 نه) ) 
 52200 حي   سالم  رف1د   07 رقم 

 رف1د  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محمد   عماري عن1 نه) ) 
 52200 حي   سالم  رف1د   07 رقم 

 رف1د  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 16079.
580I

atelier conseil

ZOUSAB NEGOCE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

atelier conseil
 rue 2 hay el massara ain 16/13

 chock ، 20480، Casablanca
maroc

ZOUSAB NEGOCE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 19 شارع 
 ال واق1ت   طابق 5 شق3 د   د ر 
  ب3ضاء - 20090   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.128629

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 13 مارس   ملؤرخ في 
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ح ت  شرك3   ZOUSAB NEGOCE
رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
واق1ت  شارع  ال   19  إلجتماعي 
 - د   د ر   ب3ضاء  شق3   5   طابق 
20090   د ر   ب3ضاء  ملغرب نت3ج3 
ال ت1قف   نهائي عن مز ل 3   نشاط .

ل عين:
ل  زهير  وحد لي    س3د)ة) 
عن1 نه) ) تجزئ3   3اسمين ر1 عمارة 
20220   د ر  18  ال ف3  شق3   17
  ب3ضاء  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
بتاريخ 13 مارس 2022 لفي 19 شارع 
د   د ر  شق3   5 واق1ت   طابق   ال 
20090   د ر   ب3ضاء   -   ب3ضاء 

 ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 26 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 825211.
581I

MED ACCOUNTING sarl

 MED PRO SERVICE SARL
AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تع3ين مسير جدود  لشرك3

MED ACCOUNTING sarl
 Rue El Harir, Résidence Jamila

 n°18 ، 90010، TANGER
MAROC

 MED PRO SERVICE SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 7 شارع 

 وحريري  قام3 جم3ل3   طابق 7 رقم 
18 - 90000 طنج3  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.95261

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تع3ين   2022 و1ن13   17  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

  شر ع بشرى كمسير لح3د
تبعا إلقا 3 مسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6516.
582I

CABINET LAAROUSSI CONSEIL

H AND YOU
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

CABINET LAAROUSSI CONSEIL
 Angle Rue Regraga et Rue Jules

 Verne Rés. la corniche GH3
RDC Appt N° 1 عم\ 3   د ر 

  ب3ضاء، 20000،   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب

H AND YOU شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 
مرس   سلطان   طابق  اللل شق3 
1 - 20000   د ر   ب3ضاء  ململك3 

 ملغرب33
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536887
 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 H  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AND YOU
غرض   شرك3 بإوجاز : ب3ع شر ء ل 

 ستير د ل تصدور   ت1زيع.
26 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
مرس   سلطان   طابق  اللل شق3 
20000   د ر   ب3ضاء  ململك3   -  1

 ملغرب33.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : هدى  عسلي    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  هدى  عسلي    س3دة 
 18 ش   1 مطر ن  خل3ل  زنق3   31
بلفدي 20000   د ر   ب3ضاء  ململك3 

 ملغرب33.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  هدى  عسلي    س3دة 
 18 ش   1 مطر ن  خل3ل  زنق3   31
بلفدي 20000   د ر   ب3ضاء  ململك3 

 ملغرب33
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 16 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827962.
581I

fiding sarl

DIGEST BLUE ديجيست بلو
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3
fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE
 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC
 DIGEST BLUE 1دوجيست بل

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 13 تجزئ3 
 وخير الس3يند  - 50000 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
56037

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 مارس 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIGEST BLUE 1دوجيست بل

تجارة   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 مل1 د   غد ئ33 باو مل3.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 13 تجزئ3 
مكناس   50000  - الس3يند    وخير 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : شت1 ني    س3دة   هام 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  شت1 ني    س3دة   هام 
2 شارع  و يش  9  قام3 مالك  شق3 
مكناس   50000 فاس  طريق   مللكي 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  شت1 ني    س3دة   هام 
2 شارع  و يش  9  قام3 مالك  شق3 
مكناس   50000 فاس  طريق   مللكي 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   26 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1609.
583I

fidumara

ALPHA LINE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

fidumara
 av almasira 1er etage 1081
 amal 5 rabat ، 10050، rabat

maroc
ALPHA LINE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 77 زنق3 

محمد سم3ح3   طابق 10 شق3 57 
  د ر  ب3ضاء - 22000   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

516751
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 فبر ور   23
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 ALPHA : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.LINE
أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 

متن1ع3
ل تصاالت.

زنق3   77  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 57 10 شق3  محمد سم3ح3   طابق 
22000   د ر  ب3ضاء    د ر  ب3ضاء - 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : برحالي  خل3ل    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  برحالي  خل3ل    س3د 
 36050 حي   رياض   7 بل1ك   122

 سفي  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  برحالي  خل3ل    س3د 
 36050 حي   رياض   7 بل1ك   122

 سفي  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 17 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

مارس 2022 تحت رقم 10281.
585I

BRABHAM NEGOCE

BRABHAM NEGACE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

BRABHAM NEGOCE
36 شارع   زرقط1ني   طابق 2 

  شق3 6 ، 20000،   د ر   ب3ضاء 
 ململك3  ملغرب33

BRABHAM NEGACE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 36 

شارع   زرقط1ني   طابق 2   شق3 
6 - 20000   د ر   ب3ضاء  ململك3 

 ملغرب33.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.399195

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   21 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد   لط3ف  )ة)  تف1يت   س3د 
عاريف 50 حص3  جتماع33 من أصل 
كريم3  )ة)  حص3  فائدة   س3د   50

مستكي بتاريخ 21 ماي 2022.
عبد   رحمان  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من أصل   50 بيري 
مريم  )ة)  حص3  فائدة   س3د   50

شك1ر بتاريخ 21 ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 17 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828118.
586I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

Y.A CONSTRUCTION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنق3   عابد   فا�ضي شارع 
 بن  وخط3ب   شق3 1 ب1رمان3 ، 

10060، فاس  ملغرب
Y.A CONSTRUCTION شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 
شارع  بي   ط3ب  ملتنبي تجزئ3 ل 3لي 

- 10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 Y.A  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CONSTRUCTION
:  النعاش  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عقاري.
 11 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  بي   ط3ب  ملتنبي تجزئ3 ل 3لي 

- 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
بنسل3مان  محمد  ن1ر    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
بنسل3مان  محمد  ن1ر    س3د 
 30 ف3ال  تجزئ3   3مام3  عن1 نه) ) 

طريق  وم1ز ر 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
بنسل3مان  محمد  ن1ر    س3د 
 30 ف3ال  تجزئ3   3مام3  عن1 نه) ) 

طريق  وم1ز ر 10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1329.
587I

CONFIA CONSEIL SARL

MEDYJJOU TRAVAUX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

CONFIA CONSEIL SARL
 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUES LAHORE & SAYED KOTB
 1ER ETAGE N° 19 TANGER،

90000، TANGER MAROC

MEDYJJOU TRAVAUX شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مرحبا 

بيزنس سنتر ساح3  بر ه3م رلد ني 

شارع  سينا  قام3 ب3ته1فن 2   طابق 

1 رقم 82 طنج3 - 90000 طنج3 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   18

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. MEDYJJOU TRAVAUX

مختلف   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 عمال   بناء ل  الرض33 .

مرحبا   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

رلد ني  ساح3  بر ه3م  سنتر  بيزنس 

شارع  سينا  قام3 ب3ته1فن 2   طابق 
طنج3   90000  - طنج3   82 رقم   1

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د وج1 محمد : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

حي    س3د وج1 محمد عن1 نه) ) 

ح1م3   دغ1غ33    بر نص   قدوم3 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
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حي    س3د وج1 محمد عن1 نه) ) 

ح1م3   دغ1غ33    بر نص   قدوم3 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

أبريل   26 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 1689.

588I

ANEXIS CONSEIL

INTER PROJECT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

ANEXIS CONSEIL

12 زنق3 صبري ب1جمع3   طابق 

 اللل   شق3 6   د ر   ب3ضاء، 
Casablanca ،20110  ملغرب

INTER PROJECT شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 36 شارع 

  زرقط1ني   طابق 1 شق3 6 - 
20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.323115
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر   2022 و1ن13   11 في   ملؤرخ 
ح ت مسؤل 33 محدلدة  حل شرك3 
 INTER ح ت   شريك   1ح3د 
 10.000 رأسما ها  مبلغ   PROJECT
 36 درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
شارع   زرقط1ني   طابق 1 شق3 6 - 
20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب نت3ج3 

ل :   ت1قف   تام عن   نشاط.
 36 ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
شارع   زرقط1ني   طابق 1 شق3 6 - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل  هدى  ألخضر    س3د)ة) 
عن1 نه) ) زنق3  ب1 عباس   عزفي رقم 
20170   د ر   ب3ضاء  17  ملعاريف 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829171.
589I

 مغار عبد   غاف1ر

YOUTUDE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

 مغار عبد   غاف1ر
شارع  و يش  مللكي  قام3   ن1ر رقم 
1   طابق  اللل تط1 ن ، 91000، 

تط1 ن  ملغرب
YOUTUDE شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي ح3درة 
  فن3دق - 91000   فن3دق  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.26131
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 و1ن13   09 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عصام  لهاب  )ة)  تف1يت   س3د 
510 حص3  جتماع33 من أصل 100 
حص3  فائدة   س3د )ة) محمد فرلق 

 ملسكين بتاريخ 09 و1ن13 2022.
 390 تف1يت   س3د )ة) فهد د كر 
 100 أصل  من  حص3  جتماع33 
حص3  فائدة   س3د )ة) محمد فرلق 

 ملسكين بتاريخ 09 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1318.
590I

KARIMA EL HAUZI

 PAT›S FRUITS AND
VEGGIES IMPORT

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

KARIMA EL HAUZI
 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،
90050، ASSILAH MAROC

 PAT›S FRUITS AND VEGGIES

IMPORT شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنظر 
 و م3ل زنق3 71 رقم 9   طابق 1 

رقم 2 - 90000 طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 PAT’S  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 
. FRUITS AND VEGGIES IMPORT
:  ستير د  بإوجاز  غرض   شرك3 
ل وخضرل ت  لتصدور   ف1 كه 

ل ملنس1جات.
:  ملنظر  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 و م3ل زنق3 71 رقم 9   طابق 1 رقم 

2 - 90000 طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
 70  : ك1بينار  ج1ن  ب1ل    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة  ومان  وحناش : 10 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د ب1ل ج1ن ك1بينار عن1 نه) ) 

ب1رغ فان 0 أمستلفين ه1 ند .

  س3دة  ومان  وحناش عن1 نه) ) 

 90050 شارع  بن بط1ط3 بدلن رقم 

أص3ل3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د ب1ل ج1ن ك1بينار عن1 نه) ) 

ب1رغ فان 0 أمستلفين ه1 ند 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   17 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253899.

591I

DETROIT PLANCHER

DETROIT PLANCHER
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

DETROIT PLANCHER
 KM 18 ROUTE DE TETOUAN
 HAKKAMA ، 90070، TANGER

MAROC
DETROIT PLANCHER شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي كلم 18 
طريق تط1 ن حكام3 - 90070 

طنج3  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11911BIS

بمقت�ضى  و مع   عام 
و1ن13   08 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال   شرك3  رفع  تم   2022
درهم»   6.000.000» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   23.000.000» من  أي 
طريق  عن  درهم»   10.000.000»
دو1ن   شرك3  مع  مقاص3  إجر ء   :

 ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255073.
592I

bemultico 1ب3م1 ت3ك

JIDA DECO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

bemultico 1ب3م1 ت3ك
رقم 106 شق3 رقم 01   زيت1ن 

 ملعرك3 -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

JIDA DECO شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 106 
  شق3 02 زنق3  ملعارك3 مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

56579
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 JIDA  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DECO
:  الشغال  غرض   شرك3 بإوجاز 

 ملختلف3  ل   بناء
تاجر  و بص.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 106 
 - مكناس  زنق3  ملعارك3   02   شق3 

50000 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : وح1  خا د  وت    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د خا د  وت وح1 عن1 نه) ) 
1 مكناس  1   شطر  16 مرجان  رقم 

50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د خا د  وت وح1 عن1 نه) ) 
1 مكناس  1   شطر  16 مرجان  رقم 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2335.
591I

ف3دل   فتح

DRAOUI ELEC دراوي اليك
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

ف3دل   فتح
29 زنق3 16 ن1نبر ساح3 ل د  ملخازن 

م.ج ، 10000، فاس  ملغرب
DRAOUI ELEC در لي   3ك شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي متجر 

  طابق  الر�ضي رقم 1 دل ر  لالد 
حس1ن  و ماع3   قرلي3 عين 
  شقف 10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71031

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

DRAOUI ELEC در لي   3ك.
1) مقالل  غرض   شرك3 بإوجاز : 

في   كهرباء
2) رصاص

تاجر   عقاقير  ملشترك   (1
با تقص3ط .

متجر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
دل ر  لالد   1 رقم    طابق  الر�ضي 
عين  حس1ن  و ماع3   قرلي3 

  شقف 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د   در لي  و1ب : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د   در لي  ن1 ر : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )    س3د  و1ب   در لي 
دل ر  لالد حس1ن عين   شقف م1الي 

يعق1ب 10000 فاس  ملغرب.
عن1 نه) )    س3د  ن1 ر   در لي 
ب1عب3د   ساق33  لالد   ط3ب   لالد 

10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )    س3د  و1ب   در لي 
دل ر  لالد حس1ن عين   شقف م1الي 

يعق1ب 10000 فاس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2737.
593I

STE HTCPRO SARL

OM FOREVER
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC

OM FOREVER شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 6 
ن1نبر إقام3 رقم 90 شق3 02 لحدة 

02 - 12000 تمارة  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.111919

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
 OM FOREVER   شريك   1ح3د 
درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
 6 تجزئ3  مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 
لحدة   02 شق3   90 ن1نبر إقام3 رقم 
02 - 12000 تمارة  ملغرب نت3ج3 ل : 

حل   شرك3.
 6 ل حدد مقر   تصف33 ب تجزئ3 
لحدة   02 شق3   90 ن1نبر إقام3 رقم 

02 - 12000 تمارة  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) عثمان  لكا ل عن1 نه) ) 

شارع  ملغرب   عربي شق3 15 ج1هرة 

10000   رباط  ملغرب   ملدون3 

كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

تجزئ3   : با تصف33    1ثائق  ملتعلق3 

6 ن1نبر إقام3 رقم 90 شق3 02 لحدة 

.02

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125911.
595I

FIDUNOUR SARL 

AZEDDINE BOIS SARL A.U
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسل3مان  ملغرب

 AZEDDINE BOIS SARL A.U
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 

  سفلي 32 دل ر ل د أعمارة - 11100 
ب1زن3ق3  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.6811
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تح1يل   2022 ماي   17  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«  طابق   سفلي 32 دل ر ل د أعمارة 
- 11100 ب1زن3ق3  ملغرب» إلى «محل 
ب1زن3ق3   11100  - دل ر   عطاو3 

 ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  سل3مان  ببن   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 151.
596I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

JPMCV HEBERGEMENT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
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marrakech maroc
JPMCV HEBERGEMENT شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  مللك 
 ملسمى «ملك أميري» د ئرة   ب1ر 
، ق3ادة ألالد حس1ن ، جماع3 

  1يد ن ، - 30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 JPMCV : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. HEBERGEMENT
مستأجر   : غرض   شرك3 بإوجاز 

ف3ال مفرلش3 حصريا
 ألحد ث

إوجار مفرلش.
:  مللك  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ، د ئرة   ب1ر  أميري»  «ملك   ملسمى 
ق3ادة ألالد حس1ن ، جماع3   1يد ن 

، - 30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3دة   هام ب1شنت1ف 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة   هام ب1شنت1ف عن1 نه) ) 
مر كش   507 رقم   5 م   1حدة  ح 

 ملغرب 30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة   هام ب1شنت1ف عن1 نه) ) 
مر كش   507 رقم   5 م   1حدة  ح 

 ملغرب 30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117883.
597I

ECOTIC

FAL DEKO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

ECOTIC
 rue mohamed diouri 83

 casablanca ، 20000، casablanca
maroc

FAL DEKO شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عقار 35، 
دل ر ألالد بالل، شر ط، - 11103 

ب1زن3ق3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

7639
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 FAL  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DEKO
جم3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 
لصناع3  أنشط3   نجارة   عام3، 
أن1 ع  لإنجاز جم3ع   ،  ألثاث   فن33 
أعمال   نجارة من  وخشب ل ألملن13م 

ل  بالست3ك لغيرها .
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : عقار 35، 
 11103  - شر ط،  بالل،  ألالد  دل ر 

ب1زن3ق3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
500 حص3   :   س3د عزيز فض3ل 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 500  :   س3د عبد   رز ق عل1 ن 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  فض3ل  عزيز    س3د 
 260 عمارة   1 إقام3 أمال  حي   1فاء 

  شق3 7 28810  ملحمدو3  ملغرب.
عل1 ن  عبد   رز ق    س3د 
رياض   سالم،  إقام3.  عن1 نه) ) 
10   طابق  1 شق3  1، عمارة،  م.س. 

  ثاني 11006 ب1زن3ق3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  فض3ل  عزيز    س3د 
 260 عمارة   1 إقام3 أمال  حي   1فاء 

  شق3 7 28810  ملحمدو3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  سل3مان  ببن   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 139.
598I

STE HTCPRO SARL

OM SOLIDIUM
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC

OM SOLIDIUM شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 06 
ن1نبر إقام3 رقم 90 شق3 02 لحدة 

02 - 12000 تمارة  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.111921

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
 OM SOLIDIUM   شريك   1ح3د 
درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
 06 لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

لحدة   02 شق3   90 ن1نبر إقام3 رقم 
02 - 12000 تمارة  ملغرب نت3ج3 ل : 

حل   شرك3.
ل حدد مقر   تصف33 ب تجزئ3 06 
لحدة   02 شق3   90 ن1نبر إقام3 رقم 

02 - 12000 تمارة  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) عثمان  لكا ل عن1 نه) ) 
 ملغرب 12000 تمارة  ملغرب كمصفي 

)ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
 ملخابرة ل محل تبل3غ   عق1د ل   1ثائق 
06 ن1نبر  : تجزئ3   ملتعلق3 با تصف33 

إقام3 رقم 90 شق3 02 لحدة 02
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125913.
599I

STE HTCPRO SARL

OM GLOBAL SERVICES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3
STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
OM GLOBAL SERVICES شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقام3 

س3دي علي زنق3  كلمان س3دي علي 
شق3 2 - 10000   رباط  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.111957
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2021 ن1نبر   16  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
مبلغ   OM GLOBAL SERVICES
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي إقام3 س3دي علي 
 -  2 شق3  علي  س3دي  زنق3  كلمان 
10000   رباط  ملغرب نت3ج3 ل : حل 

  شرك3.
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إقام3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
س3دي علي زنق3  كلمان س3دي علي 

شق3 2 - 10000   رباط  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) عثمان  لكا ل عن1 نه) ) 
شارع  ملغرب   عربي شق3 15 ج1هرة 
10000   رباط  ملغرب   ملدون3 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
إقام3   : با تصف33    1ثائق  ملتعلق3 
س3دي علي زنق3  كلمان س3دي علي 

شق3 2
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
دجنبر   16 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2021 تحت رقم 120761.
600I

FIDUCIAIRE LE POINT

TRANSPORT NAWALI
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE LE POINT
 BD OUM ARABII EL 111

 OULFA ، 20220، CASABLANCA
MAROC

TRANSPORT NAWALI شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 97 زنق3 
 زيالل   طابق 1   شق3 رقم 5 - 

22000   د ر  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537217

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANSPORT NAWALI
بإوجاز  غرض   شرك3 
 TRANSPORT DE  :

.MARCHANDISE LOGISTIQUE
زنق3   97  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  5 رقم  1   شق3   زيالل   طابق 

22000   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 :   س3دة  بن  مريس   زلهرة 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
 :   س3دة  بن  مريس   زلهرة 

100000 بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة  بن  مريس   زلهرة 
باريس   75013 فرنسا  عن1 نه) ) 

فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
سع3د  هللا  عبد  آوت    س3د 
عن1 نه) ) شارع ب3ير   1  د   طابق 01 

20250   د ر  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828319.
601I

STE. FIDUKHAL

TAJ EDDINE IMMOBILIER
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE. FIDUKHAL
 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،
25000، KHOURIBGA MAROC

 TAJ EDDINE IMMOBILIER
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 911 حي 

  قدس - 25000 خريبك3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

7681

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 TAJ  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.EDDINE IMMOBILIER

 : بإوجاز  غرض   شرك3 

.TRAVAUX IMMOBILIER

حي   911  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

  قدس - 25000 خريبك3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د تاج   دون  حمد 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د تاج   دون  حمد عن1 نه) ) 

 25000 خريبك3  حي   قدس   911

خريبك3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د تاج   دون  حمد عن1 نه) ) 

 25000 خريبك3  حي   قدس   911

خريبك3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   27  البتد ئ33 بخريبك3 بتاريخ 

2022 تحت رقم 290.

602I

دو1 ن  ألستاحة منى أل هري م1ثق3

«موندو زينيت»
»MONDO ZENITH» 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

دو1 ن  ألستاحة منى أل هري م1ثق3
ساح3   رلد ني، إقام3 رض1 ن 

ب،   طابق 1، رقم 10. ، 90000، 
Tanger  ملغرب

 MONDO» «م1ندل زينيت»
ZENITH» شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 شارع 
 بن تشفين ل زنق3 أبي علي  ملر ك�ضي، 

  طابق  ألر�ضي. - 90000 طنج3 
 ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.5591
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2022 وناور   26  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«ز لي3 شارع  بن تشفين ل زنق3 أبي 
 - علي  ملر ك�ضي،   طابق  ألر�ضي. 
 ،181» إلى  طنج3  ملغرب»   90000
NREA, محل  شارع للي   عهد، مركز 

رقم 53. - 90000 طنج3  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   10 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 3923.
601I

دو1 ن  ألستاحة منى أل هري م1ثق3

 MONDO» «موندو زيتيت»
»ZENITH

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تف1يت حصص

دو1 ن  ألستاحة منى أل هري م1ثق3
ساح3   رلد ني، إقام3 رض1 ن 

ب،   طابق 1، رقم 10. ، 90000، 
Tanger  ملغرب

 MONDO» «م1ندل زيتيت»
ZENITH» شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 181، 

شارع للي   عهد، مركز NREA، محل 
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رقم 53. - 90000 طنج3  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.5591

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 وناور   26 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة) فؤ د مصم1دي 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.500
)ة)  حص3  فائدة   س3د   7.000
 26 بتاريخ  مصم1دي  فؤ د  محمد 

وناور 2022.
تف1يت   س3د )ة) فؤ د مصم1دي 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.500
7.000 حص3  فائدة   س3د )ة) مريم 

عبد   1هاب بتاريخ 26 وناور 2022.
تف1يت   س3د )ة) فؤ د مصم1دي 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.500
7.000 حص3  فائدة   س3د )ة) مريم 

مصم1دي بتاريخ 26 وناور 2022.
تف1يت   س3د )ة) فؤ د مصم1دي 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.500
)ة)  حص3  فائدة   س3د   7.000
و1ن13   26 بتاريخ  مصم1دي  هشام 

.2022
تف1يت   س3د )ة) فؤ د مصم1دي 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.000
7.000 حص3  فائدة   س3د )ة) عادل 

 ش1يرف بتاريخ 26 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   02 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 5173.
603I

COFISAM

HD ATELIER SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

 ح ت   شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

COFISAM
عمارة 65,   طابق  اللل تجزئ3 
مسرلر 1 شارع  وحسن   ثاني ، 

12000، تمارة  ملغرب
HD ATELIER SARL AU شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تقاطع 
شارع  وحسن   ثاني ل  وحسن  اللل، 

 ،B قام3 صهريج   س1 ني، بل1ك 
  شق3 16 با طابق   ر بع - 12000 

تمارة  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.111277

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2022 ماي   10  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«تقاطع شارع  وحسن   ثاني ل  وحسن 
 اللل،  قام3 صهريج   س1 ني، بل1ك 
 - با طابق   ر بع   16 B،   شق3 
 10 «رقم  إلى  تمارة  ملغرب»   12000
 12000  - عمر  بن  وخطاب  شارع 

تمارة  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بتمارة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1103.
605I

EVEIL CONSEIL

RETRO NEGOCE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
RETRO NEGOCE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

ال 3 أسماء مجم1ع3 6   رقم 151 
س3دي م1من جدود - 20302   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537507

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 
باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.RETRO NEGOCE
:   نس3ج  بإوجاز  غرض   شرك3 

  تجارة  إلستير د ل  تصدي.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع ال 3 
أسماء مجم1ع3 6   رقم 151 س3دي 
م1من جدود - 20302   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
س3دي    س3د   علمي   طا بي 
 100 بق3م3  حص3   1.000  : أحمد 

درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
س3دي    س3د   علمي   طا بي 
زنق3   50 رقم  عن1 نه) )  أحمد 
20000   د ر   ب3ضاء    دو1 ن3 م ق 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
س3دي    س3د   علمي   طا بي 
زنق3   50 رقم  عن1 نه) )  أحمد 
20000   د ر   ب3ضاء    دو1 ن3 م ق 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828668.
606I

FINAUDIT

Self Carbs
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

Self Carbs شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26،طريق 

مرس سلطان   طابق  اللل   شق3 
رقم 1   د ر   ب3ضاء. - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 Self  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.Carbs

تشغ3ل   -  : غرض   شرك3 بإوجاز 

محطات متعددة  وخدمات ؛

أن1 ع   1ق1د  من  ن1ع  أي  ب3ع   -

ل  1ق1د لزي1ت   تشح3م.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 26،طريق 

مرس سلطان   طابق  اللل   شق3 
رقم 1   د ر   ب3ضاء. - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99سن3 محدلدة سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د أناس ناضري : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د أحمد ناضري : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د أناس ناضري : 500 بق3م3 

100 درهم.

  س3د أحمد ناضري : 500 بق3م3 

100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د أناس ناضري عن1 نه) ) حي 
 20000 60  ملحمدو3  رقم   02 أمل 

 ملحمدو3  ملغرب.
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عن1 نه) )  ناضري  أحمد    س3د 
80 أمل 02   بر دة  ملحمدو3 20000 

 ملحمدو3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ناضري  أحمد    س3د 
80 أمل 02   بر دة  ملحمدو3 20000 

 ملحمدو3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829175.
607I

AGC CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE
ALEXANDRE PRIVE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

AGC CONSEIL
  د ر   ب3ضاء ، 21000،   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
 GROUPE SCOLAIRE

ALEXANDRE PRIVE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 شارع 
  ت1ت عين   سبع - 21000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

209167
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2009 أكت1بر   26
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 GROUPE SCOLAIRE  :

.ALEXANDRE PRIVE
:   تعل3م  بإوجاز  غرض   شرك3 

  ثان1ي.
11 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
21000   د ر   - عين   سبع    ت1ت 

  ب3ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

عبد   لط3ف   تاغين    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.300  :

 لحص3 .
 600  : ناهد   دري1ش    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   لط3ف   تاغين    س3د 
عن1 نه) )   د ر   ب3ضاء 20250   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
  س3دة ناهد   دري1ش عن1 نه) ) 
20250   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة ناهد   دري1ش عن1 نه) ) 
20250   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 16 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ن1نبر 2009 تحت رقم -.
608I

LA GENERALE D’EXPERTISE

ISMAX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

LA GENERALE D›EXPERTISE
 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RES. YASSINE 1 APPT 17
TANGER ، 90100، طنج3  ملغرب

ISMAX شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 5 ، شارع 
و1سف  بن تاشفين   طابق   ثاني 

رقم 1 طنج3 - 90000 طنج3 
 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.83261

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   20 في   ملؤرخ 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
مبلغ   ISMAX ح ت   شريك   1ح3د 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
شارع و1سف   ،  5 مقرها  إلجتماعي 
رقم  تاشفين   طابق   ثاني   بن 
طنج3  ملغرب   90000  - طنج3   1
:  ستحا 3 تحق3ق   هدف  نت3ج3 ل 

 إلجتماعي  لشرك3.
ل حدد مقر   تصف33 ب 5 ، شارع 
تاشفين   طابق   ثاني  و1سف  بن 
رقم 1 طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب. 

ل عين:
سانت1ك1ن1  إسماع3ل    س3د)ة) 
 ،  1 عن1 نه) )  مل مع  وحسني  ل 
 ،  59 ، رقم  ،   طابق   ثا ث   2 رمان 
90000 طنج3  ملغرب  جزناو3 طنج3 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255108.
609I

FIDUCIA-MID

 ACADÉMIE DIGITALE DE
 L›ENSEIGNEMENT À LA

CONDUITE SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIA-MID
رقم 98   طابق  اللل طريق مكناس 
م3مالل م3د ت ، 53150، م3د ت 

م3د ت
 Académie digitale de

 l›enseignement à la conduite
SARL AU شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 55 
  طابق   ثاني ،تجزئ3   تفاح3 - 

53150 م3د ت  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

1229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

 Académie digitale de  :

 l’enseignement à la conduite

. SARL AU

مؤسس3   : غرض   شرك3 بإوجاز 

 تعل3م   س3اق3 .

 55 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - ،تجزئ3   تفاح3    طابق   ثاني 

53150 م3د ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : ش1قي  شقير    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د ش1قي  شقير عن1 نه) ) رقم 

عثمان  شارع  ملسيرة  وخضر ء   86

 لم1�ضى 53150 م3د ت  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د ش1قي  شقير عن1 نه) ) رقم 

عثمان  شارع  ملسيرة  وخضر ء   86

 لم1�ضى 53150 م3د ت  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21  البتد ئ33 بم3د ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 166.

610I
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cabinet nabil el azouzi

MARYME
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
MARYME شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 م1, 11 
م6, 11 م7  قام3 لي كام3ل3اس حي 
  رياض   رباط 11 م1, 11 م6, 11 
م7  قام3 لي كام3ل3اس حي   رياض 

  رباط 10100   رباط  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.85691

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   22 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   2.000.000»
«1.300.000 درهم» إلى «1.300.000 
مقاص3  إجر ء   : طريق  عن  درهم» 
مع دو1ن   شرك3  ملحددة  ملقد ر ل 

 ملستحق3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125997.
611I

cabinet nabil el azouzi

FINABEL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
FINABEL شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي طريق 
زعير شارع أحمد   رفاعي رقم 25 

  س1ي�ضي   رباط - 10170   رباط 
 ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.57631
بمقت�ضى  و مع   عام 
و1ن13   22 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال   شرك3  رفع  تم   2022
درهم»   1.500.000» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   6.700.000» من  أي 
طريق  عن  درهم»   10.200.000»
دو1ن   شرك3  مع  مقاص3  إجر ء   :

 ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125998.

612I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE ABWAB ESSAADA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIARE COMPTABLITE
س1ق  ألربعاء   غرب ، 13100، 

س1ق  ألربعاء   غرب  ملغرب
STE ABWAB ESSAADA شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ال 3 
م3م1ن3 مركز - 13000 س1ق  ألربعاء 

  غرب  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
27705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   18
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABWAB ESSAADA

: مقالل في  غرض   شرك3 بإوجاز 
  نجارة.

ال 3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
م3م1ن3 مركز - 13000 س1ق  ألربعاء 

  غرب  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  حم3د  ملش1ك    س3د 
 06 رقم  تاشفين  بن  و1سف  زنق3 
13100 س1ق  ألربعاء   غرب  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  حم3د  ملش1ك    س3د 
 06 رقم  تاشفين  بن  و1سف  زنق3 
13100 س1ق  ألربعاء   غرب  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
بس1ق  الربعاء   غرب   البتد ئ33 
رقم  تحت   2022 و1ن13   17 بتاريخ 

.109
611I

LE LEGALISTE

HAJJI ISSKAN
إعالن متعدد   قر ر ت

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

HAJJI ISSKAN «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: شارع علي 
 بن أبي طا ب مكتب حجي رقم 20 - 

15000 تازة  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.1699

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
2021 تم  تخاح  11 غشت   ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
حصص:  تف1يت   -  1 رقم  قر ر 

  ذي ونص على ماولي: تف1يت 2500 
حجي  عائدة  لس3د  وحسين  حص3 

 صاوح   س3د و1سف حجي.
قر ر رقم 2 - تغ3ير   شكل   قان1ني 
ماولي:  على  ونص   لشرك3:   ذي 
شرك3  من  تح1يل   شكل   قان1ني 
شرك3  إلى  محدلدة  مسئ1 33  ح ت 
ح ت مسئ1 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم -:   ذي ونص على ماولي: -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
شتنبر   23 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2021 تحت رقم 521.
613I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 MOROCCO MEMEORY
TRAVEL EXPERIENCE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
 MOROCCO MEMEORY

TRAVEL EXPERIENCE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 

28   طابق   ر بع مكتب   صفاء 
طريق صفرل م1الي رش3د فاس 

10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
72735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   16
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
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ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 MOROCCO MEMEORY TRAVEL

.EXPERIENCE
مشغل   -  : غرض   شرك3 بإوجاز 

نقل س3احي
ظل   ق13د  في   ، أعم  -لبشكل 
عن  ألحكام    1ح3دة   ناتج3 
، جم3ع   عمل3ات    قان1ن33   ساري3 

  تجاري3   صناع33  ملا 33.
مكتب   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
رقم 28   طابق   ر بع مكتب   صفاء 
فاس  رش3د  م1الي  صفرل  طريق 

10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : مفكير  سك3ن3    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  مفكير    س3دة سك3ن3 
زنق3   نمسا   1 رقم  بيرلت  شارع 
  زه1ر 2 فاس 10000 فاس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  مفكير    س3دة سك3ن3 
زنق3   نمسا   1 رقم  بيرلت  شارع 

  زه1ر 2 فاس 10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 بفاس بتاريخ 11 ماي 2022 

تحت رقم 2837.
615I

أفاك ألدوت

 BLUE DOOR HOTEL SARL
AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

أفاك ألدوت
2 ساح3   ك1يت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنج3  ملغرب
 BLUE DOOR HOTEL SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
مرباح  ألعمال ساح3  بر ه3م 

رلد ني شارع ال سينا  قام3 بته1فن 
2   طابق   ثا ث رقم 82 - 90000 

طنج3  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.65557

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تح1يل   2022 ماي   16  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«مركز مرباح  ألعمال ساح3  بر ه3م 
بته1فن  رلد ني شارع ال سينا  قام3 
 90000  -  82 2   طابق   ثا ث رقم 
طنج3  ملغرب» إلى «106 شارع صالح 
  دون  الو1بي   طابق   ثاني   شق3 

رقم 2 - 90000 طنج3  ملفرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   02 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253161.
616I

أفاك ألدوت

GROW TOGETHER SARL
إعالن متعدد   قر ر ت

أفاك ألدوت
2 ساح3   ك1يت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنج3  ملغرب
GROW TOGETHER SARL «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: تجزئ3 
ساحلي ج رقم 12 - - طنج3  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.88187
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 أبريل   26  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تح1يل مقر  الجتماعي حالي  لشرك3 
طنج3   12 من تجزئ3 ساحلي ج رقم 
 لى طنج3 مركز مرباح  العمال ساحت 

 بر ه3م   رلد ني شارع السينا  قام3 
ب3ته1فن   طابق   ثا ث رقم 82.

على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 
تف1يت   س3دة  وم3لي  1يس  ماولي: 
رلدس 25 حص3 من  صل 50  فائدة 

  س3دة غ3ليهان  3ثا دوان 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
مقر  الجتماعي وقع   : مقر  الجتماعي 
بطنج3 مركز مرباح  العمال ساحت 
 بر ه3م   رلد ني شارع السينا  قام3 

ب3ته1فن   طابق   ثا ث رقم 82.
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
:  ملساهمات   نقدو3   ملساهمات 
مبلغ  ودفع  ب3كر  ج1ناثان    س3د 
•   س3دة إم3لي  خمس3 آالف درهم 
لخمسمائ3  أ فين  بمبلغ  رلد   1يس 
دوان  غ3ليهان  3ثا  •   س3دة  درهم 
أي  درهم  لخمسمائ3  أ فين  بمبلغ 
درهم  آالف  عشرة  مجم1عه  ما 

10،000.00 درهم
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
مال   شرك3  رأس  وبلغ   : رأسمال 
مقسم3  لهي  درهم.   10،000.00
درهم   100.00 سهم بق3م3   100 إلى 
 لسهم ، مكتتب بها با كامل ، مدف1ع3 
با كامل لمخصص3  لشركاء:•   س3د 
ج1ناثان ب3كر رلدس ، مساهم نقدي 
50 حص3•   س3دة إم3لي  1يس رلد 
حص3•   س3دة   50 نقدي  مساهم 
 50 غ3ليهان  3ثا دوان مساهم نقدي 

حص3 مجم1ع 100 حص3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   11 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253210.
617I

أفاك ألدوت

ARICOF II SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

أفاك ألدوت
2 ساح3   ك1يت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنج3  ملغرب
ARICOF II SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنطق3 

  صناع33  مل د   قطع3 790 طابق 
  سفلي - 90000 طنج3  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.76377

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 28 دجنبر 2020 تم تح1يل 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
« ملنطق3   صناع33  مل د   قطع3 
طنج3   90000  - طابق   سفلي   790
« ملنطق3   صناع33  إلى   ملغرب» 
 90000  - ل753   751  مل د   قطع3 

طنج3  ملفرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
وناور   22 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2021 تحت رقم 218512.
618I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

SMK SERVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

SMK SERVICES شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 175 شارع 
 بن تاشفين   طابق   ثاني،   شق3 
رقم 20   صخ1ر   س1د ء - 20120 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.318279

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 و1ن13   20  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
 SMK SERVICES   شريك   1ح3د 
درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
 175 مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 
تاشفين   طابق   ثاني،  شارع  بن 
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 - 20   صخ1ر   س1د ء    شق3 رقم 
20120   د ر  ب3ضاء  ملغرب نت3ج3 
:   شرك3  م تحقق   هدف   ذي  ل 

أنشأت من أجله.
ل حدد مقر   تصف33 ب 175 شارع 
تاشفين   طابق   ثاني،   شق3   بن 
 20120  - 20   صخ1ر   س1د ء  رقم 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) خدوج3 ج3م ل عن1 نه) ) 
تاشفين   طابق  شارع  بن   175
20   صخ1ر  رقم    ثاني،   شق3 
20120   د ر  ب3ضاء    س1د ء 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
 21895 رقم  تحت   2022 و1ن13 

.(829133(
619I

LH COMPTA SARL

PEINTOURI DECO SARL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

PEINTOURI DECO SARL شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
 N°1 لعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 RUE N°2 HAY HASSANI BEN
 DIBANE - 90000 TANGER

.MAROC
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.32715

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2020 دجنبر   23 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 

«1.990.000 درهم» أي من «10.000 
درهم»   2.000.000» إلى  درهم» 
مقاص3 مع دو1ن  إجر ء   : عن طريق 
  شرك3  ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
وناور   12 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2021 تحت رقم 211.
620I

FIDUCIA-MID

 COMPLEXE EDUCATIF
 L›EXCELLENCE

-ETABLISSEMENT PRIVE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDUCIA-MID
رقم 98   طابق  اللل طريق مكناس 
م3مالل م3د ت ، 53150، م3د ت 

م3د ت
 COMPLEXE EDUCATIF

 L›EXCELLENCE
ETABLISSEMENT PRIVE- شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

غ3ن3ا عمارة   ب1عامي،  طابق  اللل 
  شق3 رقم 02 - 53150 م3د ت 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

1211
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
متب1ع3  تسم33   شرك3 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 COMPLEXE  : تسم3تها 
 EDUCATIF L’EXCELLENCE

.-ETABLISSEMENT PRIVE
مدرس3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

خاص3.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
غ3ن3ا عمارة   ب1عامي،  طابق  اللل 

م3د ت   53150  -  02 رقم    شق3 
 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

حص3   500  : و1نس  لبا    س3د 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

500 حص3   :   س3د و1نس  عم1 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

رقم    س3د و1نس  لبا عن1 نه) ) 
مكرر تجزئ3  ملقالم3  وت   ربع   17

53150 م3د ت  ملغرب.
 6 عن1 نه) )  و1نس  عم1    س3د 
م3د ت   53150 زنق3  الو1بي تد لت 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
رقم    س3د و1نس  لبا عن1 نه) ) 
مكرر تجزئ3  ملقالم3  وت   ربع   17

53150 م3د ت  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21  البتد ئ33 بم3د ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 167.
621I

FIDUCIA-MID

STE SOGAMI TRANS SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDUCIA-MID
رقم 98   طابق  اللل طريق مكناس 
م3مالل م3د ت ، 53150، م3د ت 

م3د ت
 STE SOGAMI TRANS SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   حي 

 الد ري ت1نف3ت - 53502 م3د ت 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOGAMI TRANS SARL

نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

وحساب   غير،  تصدور    بضائع 

أل  ل  الشغال  ملختلف3  ل  الستير د 

  بناء.

:   حي  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

م3د ت   53502  - ت1نف3ت   الد ري 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 600  :   س3د عبد   1 حد  ز ود 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

حص3   300  :   س3د محمد كاور 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عبد   1 حد  ز ود    س3د 

ت1نف3ت  حي  ستغرغ1ر  عن1 نه) ) 

53502 م3د ت  ملغرب.

  س3د محمد كاور عن1 نه) ) قصر 

م3د ت   53502 ت1نف3ت  تاغ1شت 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عبد   1 حد  ز ود    س3د 

ت1نف3ت  حي  ستغرغ1ر  عن1 نه) ) 

53502 م3د ت  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21  البتد ئ33 بم3د ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 165.

622I
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AM CONSULTING

شركة كوير آماس
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
شرك3 ك1ير آماس شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عين 

برج3 بالط1 رقم 2   طابق   ثا ث 
عين   سبع - 20590   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11337

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   06 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
مرمري  عمر  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.500
1.500 حص3  فائدة   س3د )ة) أو1ب 

رباني بتاريخ 06 و1ن13 2022.
ج1 د  وحسن  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.500
1.500 حص3  فائدة   س3د )ة) أو1ب 

رباني بتاريخ 06 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829172.
621I

cabinet nabil el azouzi

PAPICAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
PAPICAR شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محالت 
رقم 52 ل 53 مباني رقم 18 ل 20 

محج   رياض حي   رياض   رباط - 
10100   رباط  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.66111

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   22 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   3.000.000»
«5.100.000 درهم» إلى «9.100.000 
مقاص3  إجر ء   : طريق  عن  درهم» 
مع دو1ن   شرك3  ملحددة  ملقد ر ل 

 ملستحق3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125926.
623I

aice compta

BEMA SOLUTION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
BEMA SOLUTION شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

كلم3م3 إقام3  1فر رقم 651   طابق 
  ر بع   شق3 11   د ر  ب3ضاء - 

20000   د ر  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538081
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 BEMA : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.SOLUTION
 : بإوجاز  غرض   شرك3 

 الستشار ت  إلد ري3.

زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
651   طابق  كلم3م3 إقام3  1فر رقم 
 - 11   د ر  ب3ضاء    ر بع   شق3 

20000   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 :   س3د آدم   كسندر بن  وخدور 
500 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 
500 حص3   :   س3د أسام3 بدلي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
بن  وخدور  آدم   كسندر    س3د 
أ  درج  طل1ع   فجر  زنق3  عن1 نه) ) 
ب1رك1ن   د ر  ب3ضاء  ش20   7 ط 

20051   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )  بدلي  أسام3    س3د 
29 زنق3 دكت1ر كاملت فرنسا 93110 

 لرلي فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
بن  وخدور  آدم   كسندر    س3د 
أ  درج  طل1ع   فجر  زنق3  عن1 نه) ) 
ب1رك1ن   د ر  ب3ضاء  ش20   7 ط 

20051   د ر  ب3ضاء  ملغرب
عن1 نه) )  بدلي  أسام3    س3د 
29 زنق3 دكت1ر كاملت فرنسا 93110 

 لرلي فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829081.
625I

BUMACOF SARL

C2HA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

BUMACOF SARL
155شارع محمد  وخامس   طابق 
3رقم 57، 20100،   د ر   ب3ضاء 

 ململك3  ملغرب33
C2HA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

س1م33 عمارة 82 ط2   رقم3 حي 

بامليي - 20130   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

.C2HA : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

مكتب   -  : غرض   شرك3 بإوجاز 

  در سات ل ألبحاث.
زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

حي  ط2   رقم3   82 عمارة  س1م33 

بامليي - 20130   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

رأسمال   شرك3:  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:

500 حص3   :   س3د طهير شع3ب 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د حر ش عبد   لط3ف : 500 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عبد   لط3ف  حر ش    س3د 
عن1 نه) ) زنق3 71 رقم 27 حي  أل ف3 

20202   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

عن1 نه) )  شع3ب  طهير    س3د 
 22 رقم  زنق103  فتح  تجزئ3  وحاج 

20202   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عبد   لط3ف  حر ش    س3د 
عن1 نه) ) زنق3 71 رقم 27 حي  أل ف3 

20202   د ر   ب3ضاء  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم -.

626I



12963 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

DAMO CONSULTING SARL

ISSAM RAINBOW CAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 53

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

ISSAM RAINBOW CAR شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  مل اهدون 
68   فتح قطع3 60 - 90000 طنج3 

 ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.81377

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تع3ين   2022 و1ن13   16  ملؤرخ في 
بن  جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

م1�ضى سام33 كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255137.

627I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE ALFIDAA EX-IMPORT
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنق3  ملحمدو3 
رقم 03   سمارة، 72000،   سمارة 

 ملغرب
 STE ALFIDAA EX-IMPORT SARL
AU شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي محمد 
بن عبدهللا زنق3  ملحمدو3 رقم 11 
  سمارة   سمارة 72000   سمارة 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALFIDAA EX-IMPORT SARL AU

نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

طريق   س3ار ت   تي  عن    بضائع 

 .
ً
طنا  15 تقل حم1 تها  ملعتمدة عن 

قطع  أل  /  مللحقات    نقل   د خلي 

غ3ار   س3ار ت  ملستعمل3 /  الستير د 

ل  تصدور.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي محمد 

 11 رقم  زنق3  ملحمدو3  عبدهللا  بن 

72000   سمارة    سمارة   سمارة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د  و1ب علمي : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

حي    س3د  و1ب علمي عن1 نه) ) 

  فرح شارع  با شع3ب   دكالي رقم 

20000   د ر  311   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

حي    س3د  و1ب علمي عن1 نه) ) 

  فرح شارع  با شع3ب   دكالي رقم 

20000   د ر  311   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23  البتد ئ33 با سمارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 122/2022.
628I

2S COMPTE

روز محمود
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

رلز محم1د شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
جماع3 ب1خريس - 25060 أبي 

 و عد  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
رلز   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

محم1د .
غرض   شرك3 بإوجاز : -1 ألشغال 

  عام3 ل   بناء 
-2  تجارة.

مركز   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
جماع3 ب1خريس - 25060 أبي  و عد 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د رش3د هادي : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

 26   س3د رش3د هادي عن1 نه) ) 

درب س3دي عبد   قادر زيزي 25060 

أبي  و عد  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 26   س3د رش3د هادي عن1 نه) ) 
درب س3دي عبد   قادر زيزي 25060 

أبي  و عد  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  بابي  و عد   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 21.
629I

KA MAROC

 SARA ( سارا كولد غونت ا كار
)GOLD RENT A CAR

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

KA MAROC
عالل فا�ضى د ر  وحمر ء رقم 81 

مر كش   ملغرب ، 30000، مر كش 
 ملغرب

 SARA ( سار  ك1 د غ1نت   كار
GOLD RENT A CAR) شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 73 
حي   فتح   رباط - 10000   رباط 

 ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.119965

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 10 شتنبر 2021 تم تح1يل 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
 10000  - 73 حي   فتح   رباط  «رقم 
بالط3ل  «محل  إلى    رباط  ملغرب» 
بر ه3م  سدي  ل ح3  كاردن  غ1ز 
 30000  - مر كش  با عك3د   1يد ن 

مر كش  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ن1نبر   02 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2021 تحت رقم 12157.

610I
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Ste AQUA SALZARO SARL

STE SAHARISTRAV SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنق3  ملحمدو3 
رقم 03   سمارة، 72000،   سمارة 

 ملغرب
 STE SAHARISTRAV SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   ع1دة 
رقم 721   سمارة - 72000   سمارة 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
2717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAHARISTRAV SARL AU
ل  :   بناء  بإوجاز  غرض   شرك3 

 شغال مختلف3.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 72000  - 721   سمارة    ع1دة رقم 

  سمارة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : بلقا�ضي    س3د خطري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د خطري بلقا�ضي عن1 نه) ) 
حي   ع1دة رقم 250 72000   سمارة 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د خطري بلقا�ضي عن1 نه) ) 
حي   ع1دة رقم 250 72000   سمارة 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27  البتد ئ33 با سمارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 125/2022.

611I

ILIAS BOUJIDA

 SIHB DE LOCATION DE
VOITURES

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA
MAROC

 SIHB DE LOCATION DE
VOITURES شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 

  تجاري رقم 1   طابق  اللل شارع 
حسن بحتات عمارة ب1صف3ح3 - 

15000 تازة  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.2105

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  13 و1ن13   ملؤرخ في 
 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
1   طابق  رقم  « ملحل   تجاري  من 
عمارة  بحتات  حسن  شارع   اللل 
تازة  ملغرب»   15000  - ب1صف3ح3 
إلى « ملحل   تجاري رقم 1 عمارة ن1ر 
  هدى ز لي3 شارع زيري بن عط33 ل 
شارع حسن بحتات 23  قام3  ملثلث 
  دهبي   طابق   ثا ث شارع عالل بن 

عبد هللا 15000 تازة  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 288.

612I

CHICHAOUA GESTION

 REDA INOX ET
ALUMINIUM

إعالن متعدد   قر ر ت

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،0 ، .

 REDA INOX ET ALUMINIUM
«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: مرآب رقم 
12 مركب  وخزر ن طريق أكادور - 
31000 شيشالة  ململك3  ملغرب33.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.1961
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   29  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
قر ر  إ غاء  قرر   شريك   1ح3د 
 وحل  ملبكر  لشرك3   ذي تم  تخاحه 
بتاريخ  في  و مع   عام  الستثنائي 

.16/06/2022
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم .:   ذي ونص على ماولي: .
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بامنتان1ت بتاريخ 29 و1ن13 

2022 تحت رقم ..
611I

CORPOCONSULT SARL

عاريف تيليكوم
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B N° 18 BEAUSEJOUR
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

عاريف ت3ل3ك1م شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12 شارع 

ساري3 بن زلن3م   طابق 1شق3 

1بامليي - - 20130   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 إلقتضاء بمختصر تسم3تها : عاريف 

ت3ل3ك1م.

أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ص3ان3 لترك3ب  أل 3اف   بصري3.

12 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

1شق3  زلن3م   طابق  بن  ساري3 

20130   د ر   ب3ضاء   -  - 1بامليي 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

1.000 حص3   :   س3د علي عارف 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

 3 عن1 نه) )  عارف  علي    س3د 
شارع س1لي برلد ألم 92120 شات13ن 

فرنسا.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

 3 عن1 نه) )  عارف  علي    س3د 
شارع س1لي برلد ألم 92120 شات13ن 

فرنسا

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829281.

613I
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 SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET

COMPAGNIES

BERMUNDA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

 SOCIETE DE COMPTABILITE
TAZARHINE ET COMPAGNIES
 ANGLE RUE MED ABDOU ET
 BD DERFOUFI IMMEUBLE

 GHIYOUGHI APPT 04، 60000،
OUJDA MAROC

BERMUNDA شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي ألالد 
ب1ط3ب بل1ك C رقم 9 62000 

  ناظ1ر  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.20925

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 مارس   03 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد  وحم3د  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   5.000  علي 
حص3  فائدة   س3د   5.000 أصل 
مارس   03 بتاريخ  أن1 ر   1رلدي  )ة) 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
23 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1600.
615I

FIDUCIAIRE 2006

TARZIKT-TRAV
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
TARZIKT-TRAV شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 
مرس   سلطان   طابق 1   رقم 1 - 

20000   د ر  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537991
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TARZIKT-TRAV
غرض   شرك3 بإوجاز :   بناء ل كل 
 ألعمال  ملتعلق3 به ل جم3ع أعمال 

  تزوين .
26 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 -  1 1   رقم  مرس   سلطان   طابق 

20000   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : وحسن  كر لي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د محمد  كر لي : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )    س3د وحسن  كر لي 
 10 رقم   2 بل1ك   2 حي  الزدهار 
20000   د ر  ب3ضاء  ب1سك1رة 

 ملغرب.
عن1 نه) )  محمد  كر لي    س3د 
زك1رة   20000 تن1رلت  فلندر   دل ر 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )    س3د وحسن  كر لي 
 10 رقم   2 بل1ك   2 حي  الزدهار 
20000   د ر  ب3ضاء  ب1سك1رة 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829075.

616I

FIDUCIAIRE 2006

MK HOME DECO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
MK HOME DECO شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
أمين رقم 115   طابق 2 س3دي 
معرلف - 20280   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.382171

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2022 ماي   19  ملؤرخ في 
 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
115   طابق  رقم  أمين  «تجزئ3  من 
 20280  - معرلف  س3دي   2
«تجزئ3  إلى    د ر  ب3ضاء  ملغرب» 
 - معرلف  س3دي   31 رقم  أمين 

20280   د ر  ب3ضاء  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829112.
617I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

كلوبال ترافيك
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
كل1بال تر ف3ك شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 13 
بل1ك 2 بنسركال - 80000  كادور 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.38185

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 أبريل   18 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

سع3د  )ة)  تف1يت   س3د 

ص1طسان 300 حص3  جتماع33 من 

)ة)  حص3  فائدة   س3د   800 أصل 

حسن من1 ر بتاريخ 18 أبريل 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   15 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110239.

618I

hhamid001@gmail.com

SOBHA DISTRIBUTION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

hhamid001@gmail.com

شارع   قدس  قام3  م3ن3 5  لالد 

طا ب حي   عمري3 تجزئ3   سكن 
 الن3ق عين   شق   طابق  اللل 

  شق3 2 ، 21100،   ب3ضاء  ملغرب

SOBHA DISTRIBUTION شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 276 شارع 

 بن تاشفين   طابق 1 - 21100 

  ب3ضاء  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.518161

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

2022 تم تح1يل  21 و1ن13   ملؤرخ في 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

تاشفين   طابق  شارع  بن   276»

 9» إلى  21100   ب3ضاء  ملغرب»   -  1

شارع  وحز م   كبير   طابق   ثاني 
 - حي   ط3ب3   حي  ملحمدي   5 رقم 

11200   ب3ضاء  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829086.

619I
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CABINET BEN MOKHTAR

 AMAL 1930 HOLDING
OFFSHORE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er

 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90020، TANGER MAROC

 AMAL 1930 HOLDING

OFFSHORE شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 5 شارع 

 بن تاشفين   طابق 2   شق3 ؤقم 

1 - 90000 طنج3  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.73785

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022 و1ن13   08  ملؤرخ في 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

 AMAL 1910   شريك   1ح3د 

مبلغ   HOLDING OFFSHORE
رأسما ها 1.000 درهم لعن1 ن مقرها 

تاشفين  شارع  بن   5  إلجتماعي 

 90000  -  1 ؤقم  2   شق3    طابق 

طنج3  ملغرب نت3ج3 ل :  وحل  ملبكر 

 لشرك3.

شارع   5 ل حدد مقر   تصف33 ب 

 بن تاشفين   طابق 2   شق3 ؤقم 1 - 

90000 طنج3  ملغرب. 

ل عين:

أندريس  خ1�ضي    س3د)ة) 

فبزكارلندل باريخ1 ل عن1 نه) ) عمارة 

 9 رقم  2   شق3  1   طابق  ج1 ر 

مر كش  ملغرب   30000 مزل ر  عين 

كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   09 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253610.
630I

CABINET BEN MOKHTAR

ASEGURACALL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90020، TANGER MAROC
ASEGURACALL شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 181 

مركز  ألعمال إونروا شارع للي   عهد 
  طابق  ألر�ضي  ملكتب رقم 11 - 

90000 طنج3  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.103205

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ   ASEGURACALL
مقرها  لعن1 ن  درهم   10.000
إونروا  مركز  ألعمال   181  إلجتماعي 
للي   عهد   طابق  ألر�ضي  شارع 
طنج3   90000  -  11 رقم   ملكتب 
:  وحل  ملبكر  ل  نت3ج3   ملغرب 

 لشرك3.
ل حدد مقر   تصف33 ب 181 مركز 
 ألعمال إونروا شارع للي   عهد   طابق 
 90000  -  11 رقم   ألر�ضي  ملكتب 

طنج3  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) و1نس ك1هن ل عن1 نه) ) 
شارع ناس13نس و1ن3د س 16 29660 

مارب3ا  سبان3ا كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253517.
631I

CABINET BEN MOKHTAR

HISPANIACALL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90020، TANGER MAROC
HISPANIACALL شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 181 

مركز  ألعمال إونروا شارع للي   عهد 
  طابق  ألر�ضي  ملكتب رقم 11 - 

90000 طنج3  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.102331

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ   HISPANIACALL
مقرها  لعن1 ن  درهم   10.000
إونروا  مركز  ألعمال   181  إلجتماعي 
للي   عهد   طابق  ألر�ضي  شارع 
طنج3   90000  -  11 رقم   ملكتب 
:  وحل  ملبكر  ل  نت3ج3   ملغرب 

 لشرك3.
ل حدد مقر   تصف33 ب 181 مركز 
 ألعمال إونروا شارع للي   عهد   طابق 
 90000  -  11 رقم   ألر�ضي  ملكتب 

طنج3  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) و1نس ك1هن ل عن1 نه) ) 
شارع ناس13نس و1ن3د س 16 29660 

مارب3ا  سبان3ا كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253518.

632I

محمد معطى هللا

K M N TRANS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

محمد معطى هللا
 RUE DE FES ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنج3  ملغرب
K M N TRANS شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع أبي 
 وحسن   شادلي إقام3 لردة رقم 

1   طابق   سفلي - 90000 طنج3 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 K M N : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.TRANS
نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألشخاص وحساب   غير.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
أبي  وحسن   شادلي إقام3 لردة رقم 
طنج3   90000  - 1   طابق   سفلي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
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 1.000  :   س3د  ملصطفى   قدوح 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د  ملصطفى   قدوح 
حي   ع1ين3  عزيب  وحاج  عن1 نه) ) 

قدلر طنج3 90000 طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  ملصطفى   قدوح 
حي   ع1ين3  عزيب  وحاج  عن1 نه) ) 

قدلر طنج3 90000 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6315.
631I

AL HUDA CONSEIL SARL

XATOMA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد   زرقط1ني  قام3 

ك1ثر   شق3 9 ، 10000، فاس 
 ملغرب

XATOMA شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

مشرع بلقصيري  ملدون3  و دودة 
  عمارة رقم 10   طابق 3  ملكتب 18 

- 10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.XATOMA
تح3ين   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 - -  ملعل1م3ات    نظم  ملعل1مات33 

 الستير د ل   تصدور.
زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
بلقصيري  ملدون3  و دودة  مشرع 
  عمارة رقم 10   طابق 3  ملكتب 18 

- 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ب1ستى  و1سف    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ب1ستى  و1سف    س3د 
حي  آلزهر   6 25   شق3  م  عمارة 

10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ب1ستى  و1سف    س3د 
حي  آلزهر   6 25   شق3  م  عمارة 

10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2761.
633I

CORP MAROC

CORP MAROC
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

CORP MAROC
135 شارع محمد  وخامس   طابق 
 Tanger ،90000 ، 28 3ر بع شق  

Maroc
CORP MAROC شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ساح3 
  رلد ني زنق3 سينا بته1فن 2   طابق 

1 رقم 82 طنج3 - 90000 طنج3 
 ملغرب.

حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.108151

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 و1ن13   16  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
 CORP MAROC   شريك   1ح3د 
مبلغ رأسما ها 10.000 درهم لعن1 ن 
ساح3   رلد ني  مقرها  إلجتماعي 
زنق3 سينا بته1فن 2   طابق 1 رقم 82 
طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب نت3ج3 

ل : عدم تحق3ق هدف   شرك3.
ساح3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
  رلد ني زنق3 سينا بته1فن 2   طابق 
طنج3   90000  - طنج3   82 رقم   1

 ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) كريم بنبهتان ل عن1 نه) ) 
طنج3   با 33 مركب   نخ3ل عمارة 
طنج3   90000  101 رقم   1 طابق   6 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255238.
635I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

LOC GROUPE IMMOBILIER
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 LOC GROUPE IMMOBILIER

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 135  ملسار 
طريق  سفي - 30100 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 LOC  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.GROUPE IMMOBILIER

:  ستغالل  غرض   شرك3 بإوجاز 

دلر   ض3اف3،  عناب3 باو مال، كر ء 

غرف لشقق مفرلش3.

 135  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 ملسار طريق  سفي - 30100 مر كش 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:

 PATRICK FERRARI : 100 س3د  

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

 PATRICK FERRARI   س3د 

 106 عمارة   1 سعادة رقم  عن1 نه) ) 

30000 مر كش  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

 PATRICK FERRARI   س3د 

 106 عمارة   1 سعادة رقم  عن1 نه) ) 

30000 مر كش  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117193.

636I
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FINANCIUM LLP

TR MEUBLES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FINANCIUM LLP
 BD ABDELMOUMEN 131,
 N°17, 4ème étage ، 20130،

CASABLANCA MAROC
TR MEUBLES شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 
بريما  لفيس رقم 105 ، شق3 16 ، 
  طابق 1 ، ز لي3 مصطفى معاني 
ل 11 وناور - 23000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
19020

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   19
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 TR  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEUBLES
أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 
ل  تجهيز ت  ل  دوك1ر    تنج3د 

  د خل33
أن1 ع  جم3ع  لإنشاء  تصم3م 

 ألثاث
ل ألثاث  لب3ع  ألقمش3  شر ء 
لم1 د   دوك1ر  لجم3ع  ملفرلشات 

بشكل عام.
:  قام3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 16 شق3   ،  105 رقم  بريما  لفيس 
ز لي3 مصطفى معاني   ،  1 ،   طابق 
23000   د ر   ب3ضاء   - وناور   11 ل 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 
درهم، مقسم كا تالي:

حص3   100  :   س3د طارق رتيب 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  رتيب  طارق    س3د 
 367 رقم  تجزئ3  وحمد   شطر س 
  طابق   سفلي مدو1ن3 29390   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  رتيب  طارق    س3د 
 367 رقم  تجزئ3  وحمد   شطر س 
  طابق   سفلي مدو1ن3 29390   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 02 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 826210.
637I

FIDUCO TANTAN

QRIFAMAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
QRIFAMAR شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مدون3 

  1فاق رقم 137 - 70000   ع13ن 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.QRIFAMAR
:  ستر د  بإوجاز  غرض   شرك3 
ب3ع   - تصدور  ملنتجات   بحري3  ل 
ف1 كه   بحر ل جم3ع  مل1 د   غذ ئ33 

-  وخضر ل   ف1 كه.
مدون3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
70000   ع13ن   -  137 رقم    1فاق 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : عبد   صماد  قريف3    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   صماد  قريف3    س3د 
شارع  و يش   11 رقم  عن1 نه) ) 
 80000 حي  ملدون3  و دودة   مللكي 

 كادور  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   صماد  قريف3    س3د 
شارع  و يش   11 رقم  عن1 نه) ) 
 8000 حي  ملدون3  و دودة   مللكي 

 كادور  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1798.
638I

marrakech finance

MINT AUTO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
إنشاء فرع تابع  لشرك3

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
MINT AUTO شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل 5,6 
ل 7   طابق  الر�ضي دل ر   سر غن3 

كدو3  عب3د - 30000 مر كش 
 ملغرب.

إنشاء فرع تابع  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.122705
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 22 مارس 2022 تقرر إنشاء 
تحت   تسم33  تابع  لشرك3  فرع 
با عن1 ن  ل   كائن   MINT AUTO
غزالن  رياض  طريق   د ر  ب3ضاء 
مر كش  ملغرب   30000  -  8 ل  رقم7 
ل  ملسير من طرف   س3د)ة)  وحمري 

حمزة.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   11 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 5832.
639I

LEADER FINANCE

LUBOSMA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LUBOSMA شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 612 
  طابق 1   شق3 1 تجزئ3  ملسار 
طريق  سفي مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
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ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LUBOSMA
بيت   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  ض3اف3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 612 
تجزئ3  ملسار   1 1   شق3    طابق 
 30000  - مر كش  طريق  سفي 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د ب1عزة  1ك : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د ب1عزة  1ك عن1 نه) ) درب 
باب دكا 3 مر كش   03  و دود رقم 

30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د ب1عزة  1ك عن1 نه) ) درب 
باب دكا 3 مر كش   03  و دود رقم 

30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117123.
650I

THE OFFICE

KOULCHI BUSINESS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
KOULCHI BUSINESS شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

ل عن1 ن مقرها  الجتماعي 119 شارع 

عبد مل1من   طابق 02 رقم 18 - 

200000   د ر   ب3ضاء .

تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.316271

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تم تح1يل   2022 ماي   21  ملؤرخ في 

  شكل   قان1ني  لشرك3 من «شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  إلى    1ح3د» 

 ملحدلدة».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 09 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827188.

651I

THE OFFICE

VEGA LIGHT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

VEGA LIGHT شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

ل عن1 ن مقرها  الجتماعي 119 شارع 

عبد مل1من   طابق 02 رقم 18 - 

200000   د ر   ب3ضاء .

تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.506651

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

2022 تم تح1يل  08 و1ن13   ملؤرخ في 

  شكل   قان1ني  لشرك3 من «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة» إلى «شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 16 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828107.

652I

administrateur

ألو نيت سرفيس
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

administrateur
 IMM 5, RESIDENCE JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI OTHMANE، 20660،

CASABLANCA maroc
أ 1 نيت سرفيس شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 128 زنق3 
  عرعر،   طابق 2،  ملكتب رقم 
6،   د ر   ب3ضاء - 20110  د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.371157

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   09 في   ملؤرخ 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
سرفيس  نيت  أ 1    شريك   1ح3د 
درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 
زنق3   128 لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
 ،6 2،  ملكتب رقم    عرعر،   طابق 
  د ر   ب3ضاء - 20110  د ر   ب3ضاء 
نت3ج3  صع1ب3   ،  :  ملغرب نت3ج3 ل 

 القتصادو3.
ل حدد مقر   تصف33 ب 128 زنق3 
 ،6 2،  ملكتب رقم    عرعر،   طابق 
20110   د ر    د ر   ب3ضاء -  

  ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل  ش3ماء  قريب�ضي    س3د)ة) 
مكررزنق3 ل 3لي طابق   10 عن1 نه) ) 

3، شق3 8، حي بيرجي  
ـ   د ر   ب3ضاء  ملغرب   20110

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 25 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 825071.
651I

 ألستاحة أم3ن3 م3م1ني م1ثق3

»RAHAL AGRO» SARL شركة
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ألستاحة م3م1ني  م3ن3 م1ثق3 .
شارع   زرقط1ني عمارة   سعادة أ 
  طابق  أللل شق3 رقم 1، 60000، 

لجدة  ملغرب.
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة.
رقم   تق33د في   س ل 

  تجاري:19575 .
في  مؤرخ  عقد  بمقت�ضى   /1
إعد د   قان1ن  ,تم   10/06/2022
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

محدلدة باملميز ت   تا 33 :
 -  RAHAL AGRO » SARL  »  

 السم: شرك3
-   غرض من   شرك3 :

- شر ء  ألر �ضي   فالح33 ل تنم3تها 
ل  ستغال ها. 

- ل تط1ير  ملحاص3ل.
ل  ملعد ت  جم3ع  مل1 د  شر ء   -
بشكل  عم  ل   وخاص3  لزر ع3، 
جم3ع  ملعامالت  ملا 33 أل   تجاري3 أل 
  عقاري3  ملتعلق3 بشكل مباشر أل غير 
مباشر بغرض   شرك3 أل   تي تساهم 

في تط1يرها.
-  ملقر  الجتماعي: لجدة 18 شارع 
ب1ر سع3د،   طابق   ثاني، شق3 رقم 

. 3
تشك3لها  من  سن3   99 -  ملدة: 

  نهائي.
 ( درهم  أ ف  مائ3  رأسما ها:   -
على  مقسم3   ( درهم   100000.00
حص3 بق3م3   (  1000  ( أ ف حص3 
وتم   ( درهم   100.00( درهم  مائ3 

ت1زيعها على   شركاء كا تالي :
-   س3د رحال  كناني: 250 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3. 
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-   س3دة  كناني فاطم3   زهر ء: 
150 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3.

 150 إومان:  -   س3دة  كناني 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3.

-   س3دة  كناني نه3ل3: 150 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3.

 150 محمد:  -   س3د  كناني 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3.

 150 صبري:  نجات  -   س3دة 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3.

تم تع3ين   س3د  كناني    تس3ير: 
لح3د  لشرك3  فترة  كمسير  رحال 
غير محدلدة ل ولزم   شرك3 بت1ق3عه 

  1ح3د.
  سن3  الجتماع33: من 1 وناور إلى 

11 ديسمبر.
في   س ل  مس ل3  2/   شرك3 
ب1جدة  باملحكم3   تجاري3    تجاري 
بتاريخ 22/06/2022 تحت رقم 913.

653I

SOYACOM

شردة بورجون للخدمات

إعالن متعدد   قر ر ت

SOYACOM
 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC
شردة ب1رج1ن  لخدمات «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: رقم 5 

زنق3 11 بالد   ر يس سهب   1رد - 
10000 فاس  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.61609
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
جم3ع  ف1تت   س3دة  وخل3في سناء 
تملكها  حصصها  الجتماع33   تي 
ب1رج1ن  لخد ت  فاءدة  بشرك3 
لمغادرتها    س3د  وخل3في  و1ب 

  شرك3

قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
 ستقا ت   س3دة  وخل3في سناء من 
رء س3 لتس3ير  شرك3 لتع3ين   س3د 
 وخل3في  و1ب رئيسا لمسير  لح3د  

 ها .
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
مغادرة   س3د ة  وخل3في سناء شرك3 

لتغ3ير شكلها   قان1ني
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

  شكل   قان1ني  لشرك3
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
  دي وحدد عدد  سهم كل شريك في 

  شرك3
على  ونص  11:   ذي  رقم  بند 
لمس3ير  رئيس  وحدد  ماولي:   دي 

  شرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1298.
655I

FLASH ECONOMIE

meta tikida
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

meta tikida شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر مركز 
 قصري تغازلت - 80022 أكادور 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

51011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   13
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 meta  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.tikida
إد رة   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ملطاعم لما شابه.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : دل ر مركز 
أكادور   80022  - تغازلت   قصري 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   500  : زن3د  يسين    س3د 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  :   س3دة خدوج3 ب1 1ر ض 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د يسين زن3د عن1 نه) ) دل ر 
مركز  قصري تغازلت 80022 أكادور 

 ملغرب.
ب1 1ر ض  خدوج3    س3دة 
عن1 نه) ) دل ر مركز  قصري  قصري 

تغازلت 80022 أكادور  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د يسين زن3د عن1 نه) ) دل ر 
مركز  قصري تغازلت 80022 أكادور 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110300.
656I

FLASH ECONOMIE

DIASSO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

DIASSO
 شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

مقرها  إلجتماعي : 31 زنق3  حمد 
  قدميري - رقم -10   طابق -5س3تي 

بالط1 -   د ر   ب3ضاء
رأسما ها: 10000درهم

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
105819

بمقت�ضى  و مع   عام  لشركاء 

تمت   2022 و1ن13   01  ملؤرخ بتاريخ 

حسابات   تصف33  على   مل1 فق3 

  نهائ33 

 DIDIER ،   س3د  فصل  ملصفي 

إد رته لتصريف  عن   ،  CARMENT

عمل3ات  إغالق  أعلن   ، لالوته 

و1م  و مع  من    تصف33  عتباًر  
 ملذك1ر

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 23 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

21708- رقم  تحت   2022 و1ن13 

828997

657I

FLASH ECONOMIE

 HIGH LEVEL SKILLS 
CONSULTING

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

 HIGH LEVEL SKILLS

CONSULTING

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

مقرها  إلجتماعي :ز لي3 شارع عبد 

 مل1من ل زنق3 سم33 إقام3 شهرز د 1 

  طابق 3 رقم 20   د ر   ب3ضاء -
رأسما ها:10000 درهم

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

171079

 11 بمقت�ضى   قر ر  ملؤرخ بتاريخ 

أبريل 2022 قرر   شركاء 

حل   شرك3 -

مصطفى  تع3ين   س3د  ع13ني 

كمصفي  لشرك3 -

حدد مقر   تصف33 في ز لي3 شارع 

إقام3  سم33  زنق3  ل  عبد  مل1من 
20   د ر  رقم   3 1   طابق  شهرز د 

  ب3ضاء

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 17561

658I
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FLASH ECONOMIE

SOCIETE DOAA PIERRES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE DOAA PIERRES شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  كال 

ل د  مل3ل - 15000 تازة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

6191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 فبر ور   01

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOCIETE DOAA PIERRES

:  الشغال  غرض   شرك3 بإوجاز 

 ملختلف3   بناء معاو 3  وذ ارة.

حي  كال   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

ل د  مل3ل - 15000 تازة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : ب1قن1ش3  مر د    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  ب1قن1ش3  مر د    س3د 

تازة   15000 حي  كال ل د  مل3ل تازة 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  ب1قن1ش3  مر د    س3د 
حي  كال ل د  مل3ل 15000 تازة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
فبر ور   21 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 166.
659I

-Clear Accounting Network -SARL 

CF CONSTRUCTION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

 Clear Accounting 
-Network -SARL

 AGADIR MAROC ، 80000،
AGADIR MAROC

CF CONSTRUCTION شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 185 
شارع خا د  بن   1 3د حي   د خل3 

 كادور - 80000  كادور  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.18387

قر ر   شريك  قت�ضى  بم
 2022 و1ن13   01 في  1ح3د  ملؤرخ    
مسؤل 33  ح ت  شرك3  حل  رر  تق
 CF ح ت   شريك   1ح3د  دلدة  مح
رأسما ها  مبلغ   CO NSTRUCTION
مقرها  لعن1 ن  درهم   10 0.000
185 شارع خا د  بن   إلجتماعي رقم 
 80000  -   1 3د حي   د خل3  كادور 
:   تصف33  ل  نت3ج3   كادور  ملغرب 

  1دو3.
ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 185 
شارع خا د  بن   1 3د حي   د خل3 

 كادور - 80000  كادور  ملغرب. 
ل عين:

ل  عبد  رحمان شاطير    س3د)ة) 
عن1 نه) )  قام3  مل س1س 02 شارع 
حي   د خل3  كادور   وحسن  اللل 
)ة)  كمصفي  80000  كادور  ملغرب 

 لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : رقم 185 
شارع خا د  بن   1 3د حي   د خل3 

 كادور
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110357.

660I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

LOUALOUATE AL JANOUB
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 LOUALOUATE AL JANOUB

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 36، 
شارع   1الء، زنق3 عبد  وخا ق 

  طريس - 71000   د خل3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
18961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2021 و1 13ز   12
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LOUALOUATE AL JANOUB
أنشط3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

س3اح33 
تس3ير  ملؤسسات  ل   ستغالل 

  س3اح33 .

لكــذ ـك كــل   ـعـمـلـ3ـات   ـتجــاريـ3 
ل   ـصـنـاعـ3ـ3،  ملـنـقــ1الت   ـعـقـاريـ3 ل 
مـباشــرة  بـصـفـ3  تـرتـبـط   ملـا ـ3ـ3   ـتـي 
أل غ3ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــ3  ملـذكــــ1رة 

أعـــــاله.
رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
زنق3 عبد  وخا ق  شارع   1الء،   ،36

  طريس - 71000   د خل3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3دة   عالمي فاطم3 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة   عالمي فاطم3 عن1 نه) ) 
27 مكرر، زنق3 س3دي محمد بن عبد 

  ر مي 25150 ل دي زم  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة   عالمي فاطم3 عن1 نه) ) 
27 مكرر، زنق3 س3دي محمد بن عبد 

  ر مي 25150 ل دي زم  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 16 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1 13ز 2021 تحت رقم 1106.
661I

ALISSONE CONSULTING

PROVOST MOROCCO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ALISSONE CONSULTING
 310Angle BD Omar Riffi Et La
 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
PROVOST MOROCCO شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 10، 
شارع  وحري3   طابق 1 شق3 5   د ر 
  ب3ضاء   د ر   ب3ضاء 20120   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
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محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536935
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROVOST MOROCCO
غرض   شرك3 بإوجاز : 

جم3ع  وخدمات  ملتعلق3 بأعمال 
مكتب   تصم3م، 

ل  در سات  تقدوم  الستشار ت 
لإنتاج  مللفات  لإعد د  ملخططات 
مجم1ع3  شركات    فن33  صاوح 
لجه  وخص1ص  لعلى   PROVOST
 PROVOST DISTRIBUTION 3شرك

S.A.S
بهذه  جم3ع  وخدمات  ملتعلق3 
 ألنشط3 لعلى لجه  وخص1ص تأجير 

 ملكاتب،
أل  جم3ع  ملعامالت  إلد ري3 
أل  ملا 33،  أل   تجاري3    صناع33 
قد  ل  تي  غير  ملنق1 3،  أل   ملنق1 3 
بشكل مباشر أل غير مباشر،  تتعلق، 
أغر ض  بأو3  أل  بغرض   شرك3 
في  صل3،  ملساهم3  ح ت  أل  مماثل3 
جم3ع  ألعمال   صناع33،   تجاري3، 
 ملا 33،   عقاري3   تي تمكن من تعزيز 
لجم3ع  ملعامالت  ملتعلق3  نشاطها 
بشكل مباشر  ل غير مباشر باألش3اء 

ل ملنت1جات  ملذك1رة أعاله.
جم3ع  في  مشارك3   شرك3 
مجم1عات  ملصاوح  أل    شركات 
 القتصادو3 أل   شركات  ملغرب33 أل 
  فرنس33 أل  ألجنب33   تي تم إنشاؤها 
أل   تي سيتم إنشاؤها، ل  تي قد تك1ن 
مرتبط3، بشكل مباشر أل غير مباشر، 
بغرض   شرك3 أل بأي أغر ض مماثل3 
على لجه  وخص1ص  أل ح ت صل3، 
أل   شركات  با شركات،  مل م1عات 

  تي من  ملحتمل أن يساهم غرضها 
بأي  في تحق3ق غرض   شرك3 لهذ ، 
لس3ل3، لال س3ما عن طريق  ملساهم3 
أل الشتر ك أل شر ء  ألسهم أل  ألسهم 
أل  أل  الندماج  حصص  ألرباح  أل 
أل  أل   تجم3ع   ملشرلع  ملشترك 

  تحا ف أل شر ك3 «. 
 ،10  :  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  وحري3   طابق 1 شق3 5   د ر 
  ب3ضاء   د ر   ب3ضاء 20120   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 Provost Morocco   شرك3 
درهم   100 بق3م3  حص3   : 1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 Franck, Pierre,   س3د 
عن1 نه) )   Raymond MONOYEZ
 Rue de Linselles 59117,  ,12
 Wervicq Sud 59117 Wervicq

.Sud France
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 Franck, Pierre,   س3د 
عن1 نه) )   Raymond MONOYEZ
 Rue de Linselles 59117,  ,12
 Wervicq Sud 59117 Wervicq

Sud France
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 16 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828031.
662I

  كارمين

YES WE CAN TRANS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

  كارمين
  طابق  اللل   رقم 181  قام3 

  صحر ء كلم3م ، 81000، كلم3م 
 ملغرب

YES WE CAN TRANS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر  كماد 

تغ يشت كلم3م - 81152 كلم3م 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

3171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   18

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 YES  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.WE CAN TRANS

نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 الشخاص وحساب   غير.

دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 81152  - كلم3م  تغ يشت   كماد 

كلم3م  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د  وحسان  ملغ3م3مي : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د  وحسان  ملغ3م3مي 

 06 بل1ك    مجمع  مر ح  عن1 نه) ) 
 90000 طنج3  08   ع1 م3  رقم 

طنج3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د  وحسان  ملغ3م3مي 

 06 بل1ك    مجمع  مر ح  عن1 نه) ) 
 90000 طنج3  08   ع1 م1  رقم 

طنج3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   06 بتاريخ  بكلم3م   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 2017/2022.

661I

STE GCC SARL

 STE OUABOU FRERES SARL
AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE OUABOU FRERES SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 

زنق3   زيت1ن شارع بئر نزر ن تنغير - 
35800 تنغير  ملغرب .

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1801
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 مارس   25 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
حم1  عب1  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   250
عزيز  )ة)  حص3  فائدة   س3د   250

حنصالي بتاريخ 25 مارس 2022.
)ة)  وحسين  عب1  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   250
عزيز  )ة)  حص3  فائدة   س3د   250

حنصالي بتاريخ 25 مارس 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   11 بتاريخ  بتنغير   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 163.
663I

BUSINESS CENTER.COM

ENDY CALL SERVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  مل1من رقم 216 إقام3 

ف 8   طابق   ثاني رقم 6 ، 20190، 
  د ر  ب3ضاء  ملغرب

ENDY CALL SERVICES شرك3 
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ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 مل1من رقم 216، شارع باسكي، 
إقام3 ف8، طابق   ثاني، مكتب 

رقم 6   د ر   ب3ضاء 20000   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
538299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   29
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 ENDY : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.CALL SERVICES
غرض   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  شرك3 باملغرب ل وخارج:
إد رة لص3ان3  ملباني ل ملباني.

أعمال   بناء  ملختلف3  مقالل 
ل  هندس3  ملدن33 لجم3ع  ملهن.

 وحر س3 ل ألمن ل  3قظ3.
ل ملمتلكات  أمن  ألشخاص 
ل ألش3اء  كبار   شخص3ات  لمر فق3 
ل ألم1 ل  ل مل1 د   ثم3ن3    ثم3ن3 

لإد رة  ملخاطر ل وخدمات ؛
  ملر قب3 بأي لس3ل3 مصرح بها 

قان1ًنا ؛
نقاب3  ملباني ل  1حد ت   سكن33.

معد ت   بستن3 ل  دوك1ر لص3ان3 
 ملساحات  وخضر ء.

لتنظ3ف  مل1 قع  تنظ3ف 
ل  صناع33   الستخد مات  ملكتب33 

ل ملنز 33.
أن1 ع  مل1 قع  كاف3  تنظ3ف 
ل  تخلص  من  وحشر ت  لتطهيرها 

منها.
ل  تجارة  ل  1ساط3   الستشار ت 

على  ختالف أن1 عها.

شر ء لب3ع جم3ع  ملنق1الت.
تجارة عام3.

 الستير د ل  تصدور.
 ، عبر  إلنترنت  خدم3  ملعل1مات 
لخدمات   كمب13تر ، ل  تس1يق عبر 

  هاتف ، ل  تجارة عبر  إلنترنت ؛
 وخدمات   تي ومكن تقدومها عن 
طريق   هاتف أل  إلنترنت أل أي لس3ل3 

أخرى مماثل3 ؛
أي  عن  ن3اب3  ل  تع3ين   الخت3ار 

ك3ان لطني أل أجنبي.
 وخدمات ل  هندس3 في  التصاالت 

لتكن1 1ج3ا  ملعل1مات.
  تدريب ل  ت1ج3ه ل الستشارة في 

 مل االت  ملذك1رة أعاله.
بجم3ع  ل الستح1 ح    در س3 
ل  ب3ع  ل الستغالل  ل  ب3ع  أشكا ه 
أل  أل   تمث3ل  ملباشر  لإعادة   ب3ع 
بر ء ت  الختر ع  و م3ع  غير  ملباشر 
ل  عمل3ات  ل  عالمات   تجاري3 
ل  تر خ3ص  ملتعلق3 بغرض   شرك3؛
جم3ع  ملعامالت   ، أعم  لبشكل 
لغير  ل ملنق1 3  ل ملا 33    تجاري3 
أل  مباشر  بشكل   ملنق1 3  ملتعلق3 
بأحد   ، جزئ3ًا  أل  كل3ًا   ، مباشر  غير 
 ألش3اء  ملحددة أل بأي أش3اء مماثل3 

أل مرتبط3..
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
216، شارع باسكي،  عبد  مل1من رقم 
مكتب  طابق   ثاني،  ف8،  إقام3 
20000   د ر  6   د ر   ب3ضاء  رقم 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3دة هند قريبي : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة هند قريبي عن1 نه) ) كند  

18110 سانت  1رن كند .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة هند قريبي عن1 نه) ) كند  

18110 سانت  1رن كند 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829512.

665I

STE GCC SARL

STE SE-SYSTEME SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE SE-SYSTEME SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر تزكين 
ب1ما ن د دس تينغير - 35800 تنغير 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   18
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. SE-SYSTEME SARL AU
غرض   شرك3 بإوجاز : -1  بناء ل 

 الشغال  ملختلف3 
-2ترك3ب   كهرباء 

-1ب3ع  ل كر ء  1 زم  وحاس1ب .
دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تزكين ب1ما ن د دس تينغير - 35800 

تنغير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د   سع3دي وحسن 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

وحسن    س3د   سع3دي 
عن1 نه) ) تزكين ب1ما ن د دس تينغير 

35800 تنغير  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
وحسن    س3د   سع3دي 
عن1 نه) ) تزكين ب1ما ن د دس تينغير 

35800 تنغير  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بتنغير   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 552.

666I

STE GCC SARL

 STE BOUYHRI TRAVAUX
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE BOUYHRI TRAVAUX SARL
AU شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 

 وت سعد ن حص3ا   ن3ف تنغير - 
35800 تنغير  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
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ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. BOUYHRI TRAVAUX SARL AU
غرض   شرك3 بإوجاز : -1 تشغ3ل 

لرش3   لحام
-2 -  بناء ل  الشغال  ملختلف3 .

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : قصر  وت 
سعد ن حص3ا   ن3ف تنغير - 35800 

تنغير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : عبد   كريم    س3د   بغاطي 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   كريم    س3د   بغاطي 
قصر  وت سعد ن   ن3ف  عن1 نه) ) 

تنغير 35800 تنغير  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   كريم    س3د   بغاطي 
قصر  وت سعد ن   ن3ف  عن1 نه) ) 

تنغير 35800 تنغير  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بتنغير   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 532.
667I

cherkaouaudit

SUN BELTS EUROPE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
SUN BELTS EUROPE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنطق3 

  صناع33 مسلك رقم 1 قطع3 رقم 

11 - 90000 طنج3  ململك3  ملغرب33.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.18901

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   10 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
)ة)   شرك3  تف1يت   س3د 
ك1ندمار  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
حص3  جتماع33 من أصل   11.300
)ة)  حص3  فائدة   س3د   20.000
 10 بتاريخ  خا د  النجمي   عمر ني 

و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255165.
668I

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

AUBERGE JOMANA PARK
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 CABINET FIDUCIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
 AUBERGE JOMANA PARK

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  وت علي 
لحم1 جماع3 بن صم3م 51121 

 زرل  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AUBERGE JOMANA PARK
-مالى   : بإوجاز  غرض   شرك3 

س3احي
قاعات   رياض3  لتس3ير  -تدبير 

مسبح لم3د ن   رياض3.
:  وت علي  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
لحم1 جماع3 بن صم3م 51121  زرل 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 900.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د رش3د   زرل لي : 100 حص3 

بق3م3 9.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  رش3د   زرل لي    س3د 
1  حد ف  تجزئ3   نخ3ل   111 رقم 

51100  زرل  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  رش3د   زرل لي    س3د 
1  حد ف  تجزئ3   نخ3ل   111 رقم 

51100  زرل  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بازرل   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 213.

669I

CHIFAA CONSEIL

 GREEN CONSEIL &
ENGINEERING

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

CHIFAA CONSEIL
 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
 1EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB DOUKALA
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 GREEN CONSEIL &

ENGINEERING شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 

 ألعمال زينيث شارع مسلم ب1كار 

شق3 با دلر   ثا ث رقم 13 باب 

دكا 3 - 300000 مر كش  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 GREEN : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. CONSEIL & ENGINEERING

 •  : بإوجاز  غرض   شرك3 

 الستشار ت  إلد ري3

• مقالل خدمات   تدريب

• مكتب   در سات ل الستطالعات 

ل  بح1ث

مركز   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

ب1كار  مسلم  شارع  زينيث   ألعمال 

باب   13 رقم  با دلر   ثا ث  شق3 

دكا 3 - 300000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 500  :   س3د عبد   صمد  هدولي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

500 حص3   :   س3د واسين شّع1 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عبد   صمد  هدولي    س3د 

 10 رقم  شارع   ص1يرة  عن1 نه) ) 

30000 مر كش  ملغرب.

  س3د واسين شّع1 عن1 نه) ) دل ر 

مر كش   30000  661 رقم   وزيكي 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
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عبد   صمد  هدولي    س3د 

 10 رقم  شارع   ص1يرة  عن1 نه) ) 

30000 مر كش  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117275.

670I

 société immobilière les remparts de 

marrakech

الشركة العقارية لغومبارمراكش
عقد تس3ير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعن1ي1ن)

عقد تس3ير حر ألصل تجاري

  شرك3   عقاري3  غ1مبارمر كش

 11 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي 

فبر ور 2022 أعطى   شرك3   عقاري3 

با س ل   غ1مبارمر كش  ملس ل 

باملحكم3   تجاري3   15719   تجاري 

حق   تس3ير  وحر  ألصل  بمر كش 
زنق3 طارق بن   6   تجاري   كائن ب 
مر كش   30000  - زياد جليز مر كش 

ملدة  ب1تي  إكسبريس   ملغرب  فائدة 

1 سن3 تبتدئ من 01 مارس 2022 ل 

تنتهي في 28 فبر ور 2021 مقابل مبلغ 

شهري ق3مته 15.000 درهم.

671I

ABA GESTION SARLAU

AGRIAMO

إعالن متعدد   قر ر ت

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 18

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

AGRIAMO «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: تجزئ3 

29 درب   شر وبي شارع   ب1عنان33 

طريق م1ز ر - - فاس  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.15931

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

تم  تخاح   2022 و1ن13   21  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

ت1ز ني  محمد  دري�ضي  قام   س3د 

حص3  لس3د   180 بتف1يت  ل عالي 

صالح   دون  وحاتمي

قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

مرلني  علمي  عز  عر ب  قام   س3د 

صالح  180حص3  لس3د  بتف1يت 

  دون  وحاتمي

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

بتف1يت  قام   س3د  سام3 غرديس 

صالح   دون  حص3  لس3د   230

 وحاتمي

قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

ه1   س3د   ملسير  و دود  لشرك3 

صالح   دون  وحاتمي 

على  ونص  5:   ذي  رقم  قر ر 

ماولي: تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 

ح ت  ملسؤل 33  شرك3   صبحت 

 ملحدلدة ح ت   شرس3ك   1 حد

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

محمد  دري�ضي  من   س3د  كل  قاما 

عز  عر ب  ل  س3د  ل عالي  ت1ز ني 

علمي مرلني ل  س3د  سام3 غرديس 

صالح  حصصهما  لس3د  بتف1يت 

  دون  وحاتمي 

بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

 صبح   س3د صالح   دون  وحاتمي 

وملك كل  وحصص

على  ونص  12:   ذي  رقم  بند 

ماولي: تغ3ير مسير   شرك3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1327.

672I

excofi

BELLOUQ DES VOLAILLES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

excofi
  شق 1 عمارة وحبابي شارع  و 1الن 

 3دل فاس ، 11000، فاس  ملغرب
 BELLOUQ DES VOLAILLES

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 30 
  طابق  وخامس مكاتب  ألند س 

شارع أص3ل3  ألطلس - 10000 فاس 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BELLOUQ DES VOLAILLES
ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  دل جن با تقس3ط .
 30 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مكاتب  ألند س    طابق  وخامس 
10000 فاس  شارع أص3ل3  ألطلس - 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : محسن  بل1ق    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 2   س3د بل1ق محسن عن1 نه) ) 
زنق3 حسان  بن ثابث  قام3  ملام1ن33 

  شق3 15 م ج 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 2   س3د بل1ق محسن عن1 نه) ) 
زنق3 حسان  بن ثابث  قام3  ملام1ن33 
  شق3 15 م ج 10000 فاس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2755.

671I

س3كما جيست13ن

STE COOL TASTE SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

س3كما جيست13ن
شارع محمد  وخامس ممر تمكرلت 
رقم 1 لرز ز ت، 35000، لرز ز ت 

 ملغزب
 STE COOL TASTE SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملتجر 
رقم 3 و مع33  لريزلن لرز ز ت - 

35000 لرز ز ت  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
11999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. COOL TASTE SARL AU
لجبات   : بإوجاز  غرض   شرك3 

سريع3 خف3ف3
مشرلبات لشاي لقه1ة لأطعم3 

صلب3  الستهالك في  وحين .
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عن1 ن  ملقر  الجتماعي :  ملتجر رقم 

3 و مع33  لريزلن لرز ز ت - 35000 

لرز ز ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د كريم  وحل1 : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د كريم  وحل1 عن1 نه) ) رقم 

 35000 حي ل د   دهب لرز ز ت   19

لرز ز ت  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د كريم  وحل1 عن1 نه) ) رقم 

 35000 حي ل د   دهب لرز ز ت   19

لرز ز ت  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   20  البتد ئ33 ب1رز ز ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 233.

673I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

MH-ADVERTISING, SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim

 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

MH-ADVERTISING, SARL شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 

  شالي3 شارع و1سف  بن تاشفين 

زنق3 رش3د رضا رقم 21 - 9000 

طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

MH-  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.ADVERTISING, SARL

لكا 3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 التصال ة   ت1 صل ل   تص1ير.

:  قام3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تاشفين  و1سف  بن  شارع    شالي3 
 9000  -  21 رقم  رضا  رش3د  زنق3 

طنج3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د محمد  وحر ق : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

500 حص3   :   س3د حمزة   عربي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  محمد  وحر ق    س3د 

حي   ز لدو3 زنق3   شه3د بن حم1ش 
رقم 79 9000 طنج3  ملغرب.

عن1 نه) )  حمزة   عربي    س3د 
 9000 03 193 رقم  حي  و امع زنق3 

طنج3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  محمد  وحر ق    س3د 

حي   ز لدو3 زنق3   شه3د بن حم1ش 
رقم 79 90000 طنج3  ملغرب

  س3د حمزة   عربي عن1 نه) ) حي 
 90000  03 رقم   193 زنق3   و امع 

طنج3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6571.

675I

audilex accounting

SEARCHAIR MARRAKESH
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
 SEARCHAIR MARRAKESH

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 633 
  1حدة   ر بع3   د لدوات - 30000 

مر كش  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.23631

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2009 ماي   25  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«633   1حدة   ر بع3   د لدوات 
 B-» إلى  مر كش  ملغرب»   30000  -
 - زنق3   قاهرة  26   طابق   ثاني، 

58500 س3دي  وفني  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1 13ز   10   تجاري3 بمر كش بتاريخ 

2009 تحت رقم 32010.
676I

MERL CONSULTING GROUPE

ALLSAFE SOLUTIONS 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

MERL CONSULTING GROUPE
 7BIS RUE ZAGORA 2EME
 ETAGE APPT N 6 RABAT

 HASSAN ، 10020، RABAT
MAROC

 ALLSAFE SOLUTIONS شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 10 
شق3 8 زنق3 م1الي  حمد  ل1ك3لي 
حسان   رباط - 11000   رباط 

 ملغرب 

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

161157

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. ALLSAFE SOLUTIONS
غرض   شرك3 بإوجاز :  ستشار ت 

فى أنظم3  ملعل1مات33 
تجارة فى  الجهزة  ملعل1مات33 

ل  النضم3  أجهزة  ص3ان3 
 ملعل1مات33 .

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : عمارة 10 
م1الي  حمد  ل1ك3لي  زنق3   8 شق3 
11000   رباط   - حسان   رباط 

 ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د عبد   سالم ح3دة : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
ح3دة  عبد   سالم    س3د 
رقم  شارع  وحسن   تاني  عن1 نه) ) 
60 ب13كرى   شت1ك3  وت باها 87100 

  شت1ك3  وت باها  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ح3دة  عبد   سالم    س3د 
رقم  شارع  وحسن   تاني  عن1 نه) ) 
60 ب13كرى   شت1ك3  وت باها 87100 

  شت1ك3  وت باها  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 5699.

677I
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حسام   دون

 GLOBAL OPTIQUE
DISTRIBUTION

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

حسام   دون
شارع بن عبد   رحمان   طابق  اللل 
رقم 1 قرب ص3د 33 باب   ت1ت ، 

91000، تط1 ن  ملغرب
 GLOBAL OPTIQUE

DISTRIBUTION شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

  1حدة رقم 15   طابق 3 رقم 10 - 
91000 تط1 ن  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
11819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
متب1ع3  تسم33   شرك3 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 GLOBAL OPTIQUE  : تسم3تها 

.DISTRIBUTION
:  ستير د  بإوجاز  غرض   شرك3 
بصري3  لعدسات  زجاج  لت1زيع 

لماك3ن3 لعدسات بصري.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  10 رقم   3 15   طابق    1حدة رقم 

91000 تط1 ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : محمد    س3د   بحيري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د   بحيري محمد عن1 نه) ) 
بل1ك   12 رقم  سفرل  جبل  شارع 
 91000  11 شق3 رقم   3 01   طابق 

تط1 ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د   بحيري محمد عن1 نه) ) 
بل1ك   12 رقم  سفرل  جبل  شارع 
 91000  11 شق3 رقم   3 01   طابق 

تط1 ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1357.
678I

SOFICOF

HOLDING REST SARL
إعالن متعدد   قر ر ت

SOFICOF
 rue ghazali apt 2 les orangers 1
 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،10000  ملغرب
HOLDING REST SARL «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: : إقام3 
مكرر مالح   طابق 3 شق3 رقم25 
شارع  ملقالم3 زنق3 أفغانستان 

-  رباط - 100000   رباط  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.151731

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   21  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
هشام  تف1يت  وحصص:   س3د 
برهيش  و1سف  ل  س3د  برهيش 
 700 رحالي  حك3م  وف1ت1ن  لس3د 
رأس  ملال  تقس3م  .فأصبح  حص3 
 1000 :   س3د حك3م رحالي  كماولي 

حص3  عتر ف شركاء بهذ    تف1يت 
على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 
تغ3ير   شكل   قان1ني  ماولي:  
 «HOLDING REST من»   لشرك3 

 HOLDING  » شرك3  إلى  )ش.م.م) 

REST SARL.AU»  لشريك   1ح3د

على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
شركاء  ستقا 3  قرر  كما   - ماولي: 
منصب  من  برهيش  و1سف    س3د 

 ملسير لشرك3
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
طرف   س3د  من  -تسير   شرك3 
طرف  من  إمضاء   •  . رحالي  حك3م 

  س3د حك3م رحالي •لبن1د أخرى.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3 من» 
إلى  )ش.م.م)   «HOLDING REST
HOLDING REST SARL.  » شرك3 

AU»  لشريك   1ح3د
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125875.
679I

س3كما جيست13ن

 KARITIF HABITATION SARL 
AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3
س3كما جيست13ن

شارع محمد  وخامس ممر تمكرلت 
رقم 1 لرز ز ت، 35000، لرز ز ت 

 ملغزب
 KARITIF HABITATION SARL AU 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   عهد 
 و دود تازنخت لرز ز ت - 35000 

لرز ز ت  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
9511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2018 فبر ور   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
. KARITIF HABITATION SARL AU
إد رة   /1  : غرض   شرك3 بإوجاز 
نظام  )ترك3ب   وخدمات   سابق3 

  ري با تنق3ط)
2 أعمال متن1ع3 أل إنشاء ت ،

1 /   تعدون.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي   عهد 
 35000  - لرز ز ت  تازنخت   و دود 

لرز ز ت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : محمد  ط3في    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  محمد  ط3في    س3د 
لرز ز ت   35000 لرز ز ت  تازنخت 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  محمد  ط3في    س3د 
لرز ز ت   35000 لرز ز ت  تازنخت 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
22 فبر ور   البتد ئ33 ب1رز ز ت بتاريخ 

2018 تحت رقم -.
680I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

CITRAVIM
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
CITRAVIM شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : بمجم1ع3 
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  تقدم-2GH 17   طابق   ثاني 
س3دي   برن1�ضي - 20610   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.350211

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3   CITRAVIM
 100.000 رأسما ها  مبلغ   ملحدلدة 
مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن  درهم 
2GH   طابق  بمجم1ع3   تقدم-17 
 20610  - س3دي   برن1�ضي    ثاني 
نت3ج3  عدم    د ر   ب3ضاء  ملغرب 

تحق3ق   هدف.
ل عين:

عبد   رح3م  عزيري ل    س3د)ة) 
 633 رقم   6 سكني عمارة  عن1 نه) ) 
 20610 س3دي   برن1�ضي  م  شطر 
)ة)  كمصفي    د ر   ب3ضاء  ملغرب 

 لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
سكني  لفي   2022 ماي   10 بتاريخ 
س3دي  م  شطر   633 رقم   6 عمارة 
20610   د ر   ب3ضاء   -   برن1�ضي 

 ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828652.
681I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

AZLY MEDICAL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
AZLY MEDICAL شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنطق3 
  صناع33 م1الي رش3د زنق3 2 رقم 

30-31 - 20660   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 AZLY  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.MEDICAL

تصن3ع   -  : غرض   شرك3 بإوجاز 

ل ألجهزة  لتس1يق  ألجهزة   طب33 

 ملساعدة   طب33 

- تصم3م  ألجهزة   طب33.

:  ملنطق3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
رقم   2   صناع33 م1الي رش3د زنق3 

20660   د ر   ب3ضاء   -  30-31

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : ز هر  و1سف    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  ز هر  و1سف    س3د 

دوار   عالم عمارة 26   شق3 08 ت3ط 

مل3ل 29630   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  ز هر  و1سف    س3د 

دوار   عالم عمارة 26   شق3 08 ت3ط 

مل3ل 29630   د ر   ب3ضاء  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829517.

682I

CORPOCONSULT SARL

ميزون سوك
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B N° 18 BEAUSEJOUR
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

ميزلن س1ك شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 113 شارع 
 بر ه3م   نخعي  متد د  ملعاريف - 

20170   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538019
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
: ميزلن   إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

س1ك.
غرض   شرك3 بإوجاز : شر ء لب3ع 
ل ستير د لتصدور لت1زيع جم3ع أن1 ع 

منت1جات  وحرف   تقل3دو3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 113 شارع 
 -  بر ه3م   نخعي  متد د  ملعاريف 

20170   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 50.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
 235  : س1ك  ماي  ب1ب    شرك3 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  شرك3 كاي ه1 دونغ : 125 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   125  : زن3بر    س3دة غ3تا 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   5  : ع13ش  كريم    س3د 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

س1ك  ماي  ب1ب    شرك3 

عن1 نه) ) 55 شارع   زرقط1ني فصاء 

 20100 1 ه.ك  1   طبق    زرقط1ني 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.

عن1 نه) )  ه1 دونغ  كاي    شرك3 

17 شارع آوت باعمر ن 20100   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.

 8 عن1 نه) )  زن3بر  غ3تا    س3دة 

ن1ج3نت   93110 باب1م  دي  شارع 

س1ر مارن فرنسا.

عن1 نه) )  ع13ش  كريم    س3د 

20360   د ر  9  1 حنان كا 3ف1رن3ا 

  ب3ضاء  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  فريد   عطار    س3د 

كم3ل  إقام3  عين   ع1دة  شارع   01

20250   د ر  ب1رك1ن   5   طابق 

  ب3ضاء  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829282.

681I

MCH CONSULTING

KEBAIWANG
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

MCH CONSULTING

 BD AMBASSADEUR BEN 126

 AICHA CASABLANCA 126

 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

KEBAIWANG شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 117 زنق3 

 بن منير  قام3   زرق3   طابق 2 رقم 

18  ملعاريف   د ر   ب3ضاء - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب



12979 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
536395

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.KEBAIWANG
:  ستير د  بإوجاز  غرض   شرك3 

لتصدور جم3ع  ملنتجات 
لتصدور  ألقمش3    ستير د 

ل الكسس1 ر ت.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 117 زنق3 
 بن منير  قام3   زرق3   طابق 2 رقم 
18  ملعاريف   د ر   ب3ضاء - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : جي  ج3انك  لين    س3د 
درهم   100.000 بق3م3  حص3 

 لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د لين ج3انك جي عن1 نه) ) 
حي الجيرلند   1 زنق3  الر ك ط   11
20000   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د لين ج3انك جي عن1 نه) ) 
حي الجيرلند   1 زنق3  الر ك ط   11
2000   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 11 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم -.
683I

 عالنات   شركات

 STE SAMARA SPA BEAUTY »
.S.A.R.L AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 STE SAMARA SPA BEAUTY »
ح ت مسؤل 33  شرك3   .S.A.R.L AU

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب  ١ـ 
لضع  تم   11/05/2022 بأكادور 
ح ت    نظام  ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   ملسؤل 33  ملحدلدة 
  1ح3د ل  تي تكمن مميز تها ف3ما ولي 
 STE SAMARA SPA  »   تسم33 

 BEAUTY » .S.A.R.L AU
ل  صا 1ن  لحالق3    غرض: 

  تجم3ل 
 9 بل1ك  مقر   شرك3   عن1 ن 
1   حي  ملحمدي  رقم   1008 شارع 

 كادور 
 99  ملدة:حددت مدة   شرك3 في 
سن3  بتد ء  من تاريخ تك1ينها   نهائي.

رأسمال  وبلغ   : رأسمال   شرك3 
  شرك3 مائ3 أ ف درهم 100000.00
 مقسم إلى أ ف حص3 ح ت مائ3 
100 درهم كق3م3 وحص3   1 حدة، 

لفاء   بدري   عالمي    س3دة: 
1000 حص3

  سن3  ملا 33 :تبتدئ في فاتح وناور 
لتنتهي في 11 دجنبر 

لفاء  يسير   شرك3    تس3ير: 
  بدري   عالمي ملدة غير محدلدة 

كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دي 
أكادور  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
عدد  تحت   22/06/2022 بتاريخ 

 110305
685I

STE REVCOMPTA

WOOD & LAMPS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 08   طابق  اللل   شق3 

03 شارع  كر   ملدون3  و دودة 
مكناس ، 50000، مكناس  ملغرب
Wood & Lamps شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 106 
شق3 2 زنق3  ملعارك3،   زيت1ن 
مكناس - 50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
56551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 Wood : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.& Lamps
غرض   شرك3 بإوجاز: 

مقالل  تزوين أل زخرف3   شقق -
مقالل زر ع3 أل ص3ان3  وحد ئق-

 ستير د لتصدور-
رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
زنق3  ملعارك3،   زيت1ن   2 شق3   106

مكناس - 50000 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د م1الي و1سف  مل1ل : 100 

حص3 بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33  -  ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
و1سف  مل1ل  م1الي    س3د 
عن1 نه) ) شق3 29 عمارة   ف بل1ك 
ن1ر   بساتين   بساتين  تجزئ3  باء 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
و1سف  مل1ل  م1الي    س3د 
عن1 نه) ) شق3 29 عمارة   ف بل1ك 

ن1ر   بساتين   بساتين  تجزئ3  باء 
مكناس 50000 مكناس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2301
686I

 SOCIETE DE REALISATION ET DE NEGOCE

INDUSTRIELLE

ZM TRANSPORT
إعالن متعدد   قر ر ت

ZM TRANSPORT «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 10 تجزئ3 

ح1ري3 ١١١ - -  ملحمدو3  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.13251

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 29 و1ن13 2022

تم  تخاح   قر ر ت   تا 33:
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
 ١٠٠٠ تح1يل  على  ماولي:  مل1 فق3 
سهم ممل1ك3  لس3د ألج3 مصطفى 

 صاوح   س3د حمزة  و 1 ري
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
مصطفى  ألج3  إستقا 3   س3د 
بصفته  ملسير   1ح3د  لشرك3 
لتع3ين   س3د حمزة  و 1 ري  ملسير 

 و دود   1ح3د  لشرك3
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
إسم   شرك3  تصبح  تغ3ير  ماولي: 
 SOCIETE DE REALISATION ET

DE NEGOCE INDUSTRIELLE
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

تعدول نشاط   شرك3
قر ر رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 
بامل1 د  باملرتبط3  مرتبط3  تعدوالت 
با نظام  ألسا�ضي  ل١٤   ٢،٣،٦،٧

 لشرك3
قر ر رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

مر جع3   نظام  ألسا�ضي
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33:
بند رقم -:   ذي ونص على ماولي: -
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باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باملحمدو3 بتاريخ 29 و1ن13 

2022 تحت رقم 175.
687I

LE MONOPOLE

كوبافيك ش م
إعالن متعدد   قر ر ت

ك1باف3ك ش م
شرك3 مجه1 3 برأس مال قدره 

12.000.000,00 درهم
مقرها  الجتماعي 102 شارع  أللد و3 

  د ر   ب3ضاء
 29907 س.ت. :

مساهم في   شرك3 لتقس3م  ملير ث 
لفاة 

1 – بم1جب محضر  و مع   عام 
  غير عادي  ملنعقد بتاريخ 11 دجنبر 

2021, تقرر ما ولي :
• إقر ر ب1فاة  ملغف1ر  ه بإحن هللا 
مساهم في   شرك3،  محمد عبقري، 

لتقس3م عدلي  ألسهم بين لرثته.
لتقاسم  ملير ث  با تنازل  إقر ر   •

بين   1رث3.
مال  •   ت1زيع  و دود  رأس 
  شرك3 بعد قسم3  ألسهم  مل1رلث3.

إلنجاز  •   صالح3ات  ملخ1 3 
جم3ع  إلجر ء ت   قان1ن33؛

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   –  2
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3   د ر 
  ب3ضاء بـتـاريـخ 15 و1ن13 2202 تحت 

رقم 827796 
من أجل  ملستخرج ل إلشارة

 الد رة
688I

LE MONOPOLE

كوبافيك ش م
إعالن متعدد   قر ر ت

ك1باف3ك ش م
شرك3 مجه1 3 برأس مال قدره 

12.000.000,00 درهم
مقرها  الجتماعي 102 شارع  أللد و3 

  د ر   ب3ضاء
29907 س.ت. :

تع3ين عض1 مجلس  إلد رة جدود

1 – بم1جب محضر  و مع   عام 
دجنبر  بتاريخ11   إلستتنائي  ملنعقد 

2021, تقرر ما ولي :
مجلس  إلد رة  عض1  لفاة   •

 ملرح1م محمد عبقري.
مجلس  إلد رة  عض1  تع3ين   •
من   

ً
جدود   س3دة أمل عبقري بدال

  عض1  ملت1فى محمد عبقري.
• تك1ين أعضاء مجلس  إلد رة.

إلتمام  •   صالح3ات  ملمن1ح3 
جم3ع  إلجر ء ت   قان1ن33

بكتاب3  تم  إلود ع   قان1ني   –  2
  ضبط  دى  ملحكم3   تجاري3   د ر 
 2202 و1ن13   15 بـتـاريـخ   ،   ب3ضاء 

تحت رقم 827796 
من أجل  ملستخرج ل  إلشارة

 الد رة

689I

LE MONOPOLE

كازا أودايا
إعالن متعدد   قر ر ت

كاز  ألد وا
شرك3 عقاري3 برأس مال قدره 

100.000,00 درهم
مقرها  الجتماعي15 شارع ت3ير   د ر 

  ب3ضاء
 تقس3م  ملير ث

1 – بم1جب محضر  و مع   عام 
دجنبر   11  إلستتنائي  ملنعقد بتاريخ 

2021, تقرر ما ولي :
محمد  ب1فاة  ملرح1م  إقر ر   •
عبقري   شريك عض1 مجلس  إلد رة.
محمد  أسهم  ملرح1م  •  قتسام 

عبقري بين لرثته.
•   تنازل عن  ألسهم  ملكس1رة في 

 ألسهم  مل1رلث3.
• ت1زيع جدود  رأس مال   شرك3.
6 ل7 من  • تعدوالت على  ملادتين 

  نظام  ألسا�ضي.
• تع3ين أمين عبقري عض1 مجلس 
محمد    لر حل 

ً
خلفا  

ً
جدود   إلد رة 

عبقري.
• إسناد ت1ق3ع   شرك3 إلى   س3د 

أمين عبقري؛

إلتمام  •   صالح3ات  ملمن1ح3 

جم3ع  إلجر ء ت   قان1ن33.
من أجل  ملستخرج ل  إلشارة

 الد رة

690I

RAIS AUDIT&CONSEIL

NEMA IMMO INVEST 01
تأسيس شرك3  ملساهم3

NEMA IMMO INVEST 01

هـ3ئـ3   ـت1ظـ3ـف   ـجـمـاعي خـاضـعـ3 

 ـلـقـانـ1ن رقم 70-13

رأس  ملال 12.000.000 درهم

مقر ها  ال جتما عي :   د  ر   ب3ضا ءـ  

55، شارع عبد  مل1من

إ عتماد من طرف   ه3ئ3  ملغرب33 

 « AMMC » س1ق   رسام3ل 

 2021/AG/SPI/013 تـحـت رقـم

بتـاريـخ 21.12.2021

 NEMA CAPITAL : شــركـ3   ـتـدبـ3ـر

ـتــأ سـيـس شــر كــ3 

بتا  مـنجـز  في  عـر  عــقـد  بـمـقـتـ�ضى 

ريخ 20 ماي 2022 ثم تـأ ســيس شـركـ3 

مميز تها كا تا لي :

 NEMA IMMO  :   تسم33 

INVEST 01

هـ3ئـ3   ـت1ظـ3ـف   :   شــكل 
  ـجـمـاعي   عـقـاري خـاضـعـ3  ـلـقـانـ1ن 

كشرك3  تأسيسها  ثم   ،13-70 رقم 

إ   ، متغير  رأسمال  ح ت  مساهم3 

طرف   ه3ئ3  ملغرب33  من  عتماد 

تحت   «  AMMC  »  س1ق   رسام3ل 

بتاريخ   AG/SPI/013/2021 رقم 

21.12.2021

 NEMA  : شــركـ3   ـتـدبـ3ـر 

CAPITAL

  هد ف : ه3ئ3   ت1ظ3ف  و ماعي 
  عقاري 

هدفها  إلجتماعي   رئي�ضي 

عقاري3   تي  أص1ل  في   إلستثمار 

بهدف  بناؤها  ثم  أل   تي  تستأجرها 

تأجيرها ل   لتي تمتلكها بشكل مباشر 

أل غير مباشر 

 ملقر  ال جتما عي :   د  ر   ب3ضا ء ـ 

55، شارع عبد  مل1من

 ملـــــد ة : 99 سن3 إ بتد   ء من تا ر وخ 

تأسيسها   نها ئي .

عي  ألللي  ل  إل جتما  أ سما    ر 

إ  ــى  مقـســم  د رهم   12.000.000  :

120.000 ســهــم من فئ3 100 د ر هم 

 ــلــســــهم مكــتـتـبـ3 بكــا مـلها. 

تــد بــــير   ــشر كــ3 : 

وــتك1 ن   ــمــجـلس  إل د   ر ي من :

 YAMED GENERAL  »  شرك3 

ممثل3 من طرف   ،  «  PARTNER BV

  س3د كريم بقالي

 YAMED EDUCATION  »  شرك3 

ممثل3 من طرف   س3د كريم   ،  «01

بقالي

 «  NEMA CAPITAL  »  شرك3 

ممثل3 من طرف   س3د رضا تمسماني

 إل د   ر ة   ــعــا مـ3 : 

 إ ن  ملــجــلس  إل د   ري  ملنــعقــد 

أوضا بتــاريــخ 20 ماي 2022 قد :

 YAMED GENERAL » 3عــين شرك

PARTNER BV » ، كــرئيــس  ـمجـــلس 

طرف   س3د  من  ممثل3   ، ة   إلد ر 

كريم بقالي،

 ،NEMA CAPITAL عين   شرك3 

كمدوــر عــام  لشرك3، ممثل3 من طرف 

  س3د رضىا تمسماني ،

مــد قـــق   ــحسا بــا ت : 

 Fidaroc Grant Thornton

رش3د  طـرف   س3ـــد  من  ممثـل3   ،

ب1مهر ز.

ت1 زيع  أل ر با ح : 

ت1زيع  ألرباح حسب ق1 نين  وتم 

ه3ئات   ت1ظ3ف  و ماعي   عقاري.

ى  ني  د  ن1  ع   قا  ود    ثـــم  إل 

 ملــحــكــم3   ــتــجــا ري3 با د   ر   ب3ضا ء، 

2022 تــحــت عـــد د  28 و1ن13  بتا ريــخ 

.829110
مقتطف من أ جل  ال شها ر

691I
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‘Entreprise assisstance *ENTASS*

BUREAU VOX CONTROL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

60000، oujda maroc

BUREAU VOX CONTROL شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي لجدة ظهر 

ملحل3 وحب1س تجزئ3   نخ3ل لجدة - 

60000 لجدة  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.21081

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

2021 تقرر حل  03 غشت   ملؤرخ في 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

مبلغ   BUREAU VOX CONTROL

لعن1 ن  درهم   12.000 رأسما ها 

ملحل3  ظهر  لجدة  مقرها  إلجتماعي 

 - لجدة  تجزئ3   نخ3ل  وحب1س 

 : ل  نت3ج3  لجدة  ملغرب   60000

مشاكل ما 33.

ل حدد مقر   تصف33 ب لجدة ظهر 

ملحل3 وحب1س تجزئ3   نخ3ل لجدة - 

60000 لجدة  ملغرب. 

ل عين:

  س3د)ة)  طفي باللي ل عن1 نه) ) 

لجدة 60000 لجدة  ملغرب كمصفي 

)ة)  لشرك3.

ب1ه1  آوت    س3د)ة)  وحسين 

لجدة   60000 لجدة  عن1 نه) )  ل 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

  س3د)ة) كمال مكر ن ل عن1 نه) ) 

لجدة 60000 لجدة  ملغرب كمصفي 

)ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ن1نبر   08 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2021 تحت رقم 1811.
692I

SOCIETE RKF CONSULTING

 ETABLISSEMENT AL
 ANDALOUS DE LA PUBLIER

ET DIFUSER
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY RYAD RTE DE SFROU FES ،
30000، FES MAROC
 ETABLISSEMENT AL

 ANDALOUS DE LA PUBLIER ET
DIFUSER شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقام3 
  فاتح3 رقم 87 زنق3   بر زيل 

م1فل1ري 1 شارع م1الي رش3د فاس 
- 10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71851

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 وناور   05
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 ETABLISSEMENT AL  :
 ANDALOUS DE LA PUBLIER ET

. DIFUSER
:   نشر ل  بإوجاز  غرض   شرك3 

  ت1زيع.
إقام3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
زنق3   بر زيل   87 رقم    فاتح3 
1 شارع م1الي رش3د فاس  م1فل1ري 

- 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   عزيز   قاسمي    س3د 
طريق  تجزئ3   1فاء   650 عن1 نه) ) 

صفرل فاس 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   عزيز   قاسمي    س3د 
طريق  تجزئ3   1فاء   650 عن1 نه) ) 

صفرل فاس 10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري3 بفاس بتاريخ - تحت رقم -.
691I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SF STYLE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

SF STYLE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 
 اللل رقم 2 عمارة 25 تجزئ3 

  زيت1ن  كادور - 80000  كادور 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
51029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 وناور   20
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 SF  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.STYLE
-  نتاج   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  نس3ج ل تصم3م  الزياء
-  ستير د  ملالبس ل الث1 ب.

:   طابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 اللل رقم 2 عمارة 25 تجزئ3   زيت1ن 

 كادور - 80000  كادور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3دة ماي نع3م3 : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  نع3م3  ماي    س3دة 
شارع قر قرة زنق3 عقب3  بن نف3ع رقم 

05 سطات 26000 سطات  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  نع3م3  ماي    س3دة 
شارع قر قرة زنق3 عقب3  بن نف3ع رقم 

05 سطات 26000 سطات  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   05 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 109210.
693I

ELFASSI DE CONSEIL ET GESTION

 ELFASSI DE CONSEIL ET
GESTION

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 ELFASSI DE CONSEIL ET
GESTION

 9AV DES FAR COTE ATLAS
 BUREAUX IDRISSIA BUR N8
 1ERE ETAGE FES، 30000، FES

MAROC
 ELFASSI DE CONSEIL ET

GESTION شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 9 شارع 
 و يش  مللكي  ألطلس مكاتب 

 إلدريس33   طابق  أللل مكتب رقم 
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8 فاس - 10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

72265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 مارس   02

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

 ELFASSI DE CONSEIL ET

. GESTION

 : بإوجاز  غرض   شرك3 

 إلستشار ت  إلد ري3

شارع   9  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

مكاتب   و يش  مللكي  ألطلس 

 إلدريس33   طابق  أللل مكتب رقم 8 

فاس - 10000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3دة   فا�ضي رش3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة   فا�ضي رش3دة عن1 نه) ) 

فاس  جامع   ن1 ر  شارع   برود   16

10000 فاس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3دة   فا�ضي رش3دة عن1 نه) ) 

فاس  جامع   ن1 ر  شارع   برود   16

10000 فاس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

أبريل   13 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1823.

695I

 ئتمان33   شريفي مبارك

 Ste BDDA بدا اينيرجي
ENERGIE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

 ئتمان33   شريفي مبارك
حي   رجافاهلل بل1ك س   زنق3 05 
رقم 01 كلم3م ، 81000، كلم3م 

 ملعرب
 Ste BDDA ENERGIE بد   ونيرجي

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
ل عن1 ن مقرها  الجتماعي حي 

 مل1حدون   زنق3 2 - 81000 كلم3م .
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.1229

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 13 مارس 2022 تم تح1يل 
  شكل   قان1ني  لشرك3 من «شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة» إلى «شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   12 بتاريخ  بكلم3م   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 151.
696I

 ئتمان33   شريفي مبارك

 Ste BDDA بدا اينيرجي
ENERGIE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تع3ين مسير جدود  لشرك3

 ئتمان33   شريفي مبارك
حي   رجافاهلل بل1ك س   زنق3 05 
رقم 01 كلم3م ، 81000، كلم3م 

 ملعرب
 Ste BDDA ENERGIE بد   ونيرجي

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

 مل1حدون   زنق3 2 - 8100 كلم3م 
 ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1229
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 مارس   13  ملؤرخ في 

مسير جدود  لشرك3   س3د)ة)  بيش 

محم1د كمسير لح3د

تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

أبريل   12 بتاريخ  بكلم3م   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 151.

697I

 ئتمان33   شريفي مبارك

 Ste BDDA بدا اينيرجي

ENERGIE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

 ئتمان33   شريفي مبارك

حي   رجافاهلل بل1ك س   زنق3 05 

رقم 01 كلم3م ، 81000، كلم3م 

 ملعرب

 Ste BDDA ENERGIE بد   ونيرجي

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

 مل1حدون   زنق3 2 - 81000 كلم3م 

 ملغرب.

تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1229

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 مارس   13 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

محم1د  بيش  )ة)  تف1يت   س3د 

أصل  من  حص3  جتماع33   500

مر د  )ة)  حص3  فائدة   س3د   100

عبدد وم بتاريخ 13 مارس 2022.

محم1د  بيش  )ة)  تف1يت   س3د 

500 حص3  جتماع33 من أصل 100 

محم1دة  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

عبدد وم بتاريخ 13 مارس 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

أبريل   12 بتاريخ  بكلم3م   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 151.

698I

ste controle balance sarl

 STE EQUIPE DE TRAVAUX
DIVERS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 STE EQUIPE DE TRAVAUX

DIVERS شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 32 

درب 16 زنق3  سفي حي   نصر 

لسالن مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.11019

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   19 في   ملؤرخ 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

 STE EQUIPE DE   شريك   1ح3د 

مبلغ رأسما ها   TRAVAUX DIVERS

مقرها  لعن1 ن  درهم   50.000
زنق3   16 درب   32 رقم   إلجتماعي 

 - مكناس  لسالن  حي   نصر   سفي 

 : ل  نت3ج3  مكناس  ملغرب   50000

ك1ف3د ل ملنافس3.

 32 ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 
درب 16 زنق3  سفي حي   نصر لسالن 

مكناس - 50000 مكناس  ملغرب. 

ل عين:

ل  ب1ف1ل  محمد    س3د)ة) 

عن1 نه) )   رقم 128 تجزئ3   زيت1ن3 

 50000 طريق  وحاج قدلر مكناس 

مكناس  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
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باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   02 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 231.
699I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

 TRAVDIV ترافديف اينوفاسيو
INNOVATION

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2 BD PRINCE MY
 ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 TRAVDIV 13تر فدوف  ون1فاس

INNOVATION شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
  كريم  وخطابي حي حسن بن مبارك 

 قام3  وخطاب33 عمارة ب   طابق 
 اللل   شق3 رقم 1 مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
123321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 فبر ور   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 TRAVDIV تر فدوف  ون1فاس13 

. INNOVATION
:  عمال  بإوجاز  غرض   شرك3 

  بناء.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
  كريم  وخطابي حي حسن بن مبارك 

ب   طابق  عمارة   قام3  وخطاب33 
 اللل   شق3 رقم 1 مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
هشام  الدري�ضي   ري1ي    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   100  :

 لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
هشام  الدري�ضي   ري1ي    س3د 
سب1 عمارة س   1 عن1 نه) )  ملسيرة 
شق3 رقم 20 30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
هشام  الدري�ضي   ري1ي    س3د 
سب1 عمارة س   1 عن1 نه) )  ملسيرة 
شق3 رقم 20 30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
أبريل   08 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 113613.
700I

IAS CONSULTING

ALIMEDFOOD
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc
ALIMEDFOOD شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10،شارع 
 وحري3   طابق   ثا ث، شق3 رقم 5 - 

20120   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536839
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALIMEDFOOD
أنشط3   •  : غرض   شرك3 بإوجاز 

 ملطاعم
• تقدوم   1جبات بسعر ثابت

ل ملطاعم  •   1جبات  وخف3ف3 
ل  قه1ة

جم3ع  لت1زيع  لب3ع  شر ء   •
ل مل1 د  ألل 33   ملنتجات   غذ ئ33 

 وخاص3 باإلطعام
جم3ع  لب3ع  لح3ازة  •  ستغالل 
لبر ء ت  الختر ع    عمل3ات 
ل  عالمات   تجاري3  ل  تر خ3ص 
لمعد ت  ملطابخ  أدل ت  لجم3ع 

ل ملطاعم.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 10،شارع 
 وحري3   طابق   ثا ث، شق3 رقم 5 - 

20120   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   500  :   س3د محمد رياح 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   500  : بادة  علي    س3د 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
بق3م3   500  :   س3د محمد رياح 

100 درهم.
  س3د علي بادة : 500 بق3م3 100 

درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 16   س3د محمد رياح عن1 نه) ) 
ب3تش  سندباد  زم1ر  قام3  طريق   
 20170 رس1ر نفا   د ر  ب3ضاء 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.
 22 عن1 نه) )  بادة  علي    س3د 
حسان   11 شق3  شارع  الد رس3 

  رباط 20270   رباط  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 16   س3د محمد رياح عن1 نه) ) 

ب3تش  سندباد  زم1ر  قام3  طريق   

 20170 رس1ر نفا   د ر  ب3ضاء 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 15 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827939.

701I

SYNERGIE EXPERTS

MECHTA

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

 ستمر ر نشاط   شرك3

SYNERGIE EXPERTS

39، زنق3 ج1ن ج1ريس، حي غ1تي3ه 

، 20060،   د ر   ب3ضاء  ملغرب 

MECHTA

«شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: إقام3 

فندق باريير باب دكا 3 تجزئ3 9-6 – 

30000 - مر كش  ملغرب.

« ستمر ر نشاط   شرك3»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.31177

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

قرر   ،2022 و1ن13   15 في   ملؤرخ 

  شريك   1ح3د  لشرك3  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د   ملسؤل 33 

قدره  رأسمال  ح ت   MECHTA

3.000.000 درهم، مقرها  الجتماعي 

بإقام3 فندق باريير باب دكا 3 تجزئ3 

با س ل  ل ملس ل3  مر كش   6-9

  تجاري تحت   رقم 31177، لطبقا 

قان1ن  من   86 عل3ه  ملادة  تنص  ملا 

 ،1997 فبر ور   11 بتاريخ   96-5

بم1 صل3 نشاط   شرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   16 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 2517.

702I
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SYNERGIE EXPERTS

SPECTRUM-LIRIS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

 ستمر ر نشاط   شرك3

SYNERGIE EXPERTS

39، زنق3 ج1ن ج1ريس، حي 

غ1تي3ه، 20060،   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب

SPECTRUM – LIRIS «شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: شق3 رقم 

77، شارع باتريس  1م1مبا،   طابق 

  ثاني، رقم 3 - 10000   رباط 

 ملغرب.

« ستمر ر نشاط   شرك3»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.101755

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

قرر   2022 و1ن13   15 في   ملؤرخ 

  شريك   1ح3د  لشرك3  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د   ملسؤل 33 

ح ت رأسمال   SPECTRUM – LIRIS

مقرها  درهم،   150.000 قدره 

شارع   ،77 رقم  شق3   :  الجتماعي 

باتريس  1م1مبا،   طابق   ثاني، رقم 

3   رباط  ملغرب. ل ملس ل3 با س ل 

 ،101755 تحت   رقم    تجاري 

من   86 عل3ه  ملادة  تنص  ملا  لطبقا 

قان1ن 5-96 بتاريخ 11 فبر ور 1997، 

بم1 صل3 نشاط   شرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   16 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 2572.

701I

FIDUCIAIRE MOGADOR

SEA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

SEA شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
ح ت   شريك   1ح3د)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل من 
 ملنزل  ملسمى   بحيرة   كائن بدل ر 
 وت حمد جماع3  لناغ3 - 33000 

  ص1يرة  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.5081

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 و1ن13   06  ملؤرخ في 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
مبلغ رأسما ها   SEA   شريك   1ح3د 
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
من  ملنزل  ملسمى  محل   إلجتماعي 
حمد  بدل ر  وت    بحيرة   كائن 
33000   ص1يرة   - جماع3  لناغ3 
 ملغرب نت3ج3 ل : عدم تحق3ق  رباح.

ل حدد مقر   تصف33 ب محل من 
بدل ر   ملنزل  ملسمى   بحيرة   كائن 
 33000  -  وت حمد جماع3  لناغ3 

  ص1يرة  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة) سعاد ب1هاد ل عن1 نه) ) 
 33000 تجزئ3  ملستقبل   127
)ة)  كمصفي    ص1يرة  ملغرب 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با ص1يرة بتاريخ 17 و1ن13 

2022 تحت رقم 226/2022.

703I

FIDUCIAIRE MOGADOR

BOM CONCEPT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

BOM CONCEPT شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 
با طابق   تاني رقم 06 عمارة 

31   ص1يرة  و دودة - 33000 
  ص1يرة  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1105
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
 BOM CONCEPT   شريك   1ح3د 
مبلغ رأسما ها 10.000 درهم لعن1 ن 
مقرها  إلجتماعي شق3 با طابق   تاني 
31   ص1يرة  و دودة  06 عمارة  رقم 
- 33000   ص1يرة  ملغرب نت3ج3 ل : 

عدم تحق3ق  رباح.
شق3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
 31 عمارة   06 رقم  با طابق   تاني 
  ص1يرة  و دودة - 33000   ص1يرة 

 ملغرب. 
ل عين:

 LEA ALICE BONNET   س3د)ة) 
 33000 دل ر   غزلة  عن1 نه) )  ل 
)ة)  كمصفي    ص1يرة  ملغرب 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با ص1يرة بتاريخ 15 و1ن13 

2022 تحت رقم 220/2022.

705I

SYNERGIE EXPERTS

SA COMMUNICATION

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

SYNERGIE EXPERTS

39، زنق3 ج1ن ج1ريس، حي غ1تي3ه 

، 20060،   د ر   ب3ضاء  ملغرب

SA COMMUNICATION شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 103 

مكرر، شارع عبد  مل1من. إقام3 

أكاب1 ك1،   طابق   ر بع - 20032 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.

قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.169317

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

2021 تقرر حل  11 دجنبر   ملؤرخ في 

شرك3   SA COMMUNICATION

مبلغ  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 

مكرر،   103 رقم  مقرها  إلجتماعي 

أكاب1 ك1،  إقام3  عبد  مل1من.  شارع 

  طابق   ر بع - 20032   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب نت3ج3  عدم ت1فر س1ق كاف 

 لشرك3.

ل عين:

 Aurélien Joêl   س3د)ة) 

زنق3   1 ل عن1 نه) )   CIEMNIEWSKI

فرنسا  فن1يي   11150 سيبادي  دي 

كمصفي )ة)  لشرك3.

ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 

رقم  لفي   2022 مارس   15 بتاريخ 

103 مكرر، شارع عبد  مل1من. إقام3 

 20032  - أكاب1 ك1،   طابق   ر بع 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 17 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828116.

706I
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EVOLUTION CONSEIL

RIAD TALA SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

RIAD TALA SARL AU شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 109 

درب منابها حي قصبا مر كش - 
30000 مر كش  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 RIAD  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.TALA SARL AU
بيت   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  ض3اف3 أل   رياض.
رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - 109 درب منابها حي قصبا مر كش 

30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : مكاس    س3د  بر ه3م 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  مكاس    س3د  بر ه3م 

مر كش   131 ه3لنا درب  غر ب رقم 
30000 مركش  ملغرب .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  مكاس    س3د  بر ه3م 
مر كش   131 ه3لنا درب  غر ب رقم 

30000 مركش  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117011.
707I

ste FIDOKOM sarl au

OYONEG
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

OYONEG شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 121 
شارع 115 حي  عر �ضي تجزئ3 
حل3مي - 62000   ناظ1ر  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.20937
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   08  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
 100.000 مبلغ رأسما ها   OYONEG
درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 
حي  عر �ضي تجزئ3   115 شارع   121
62000   ناظ1ر  ملغرب   - حل3مي 

نت3ج3 ل : قر ر  ر دي من   شركاء.
ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 121 
شارع 115 حي  عر �ضي تجزئ3 حل3مي 

- 62000   ناظ1ر  ملغرب. 
ل عين:

ل  صالح  ملر بط    س3د)ة) 
 185 رقم  شارع  ملسيرة  عن1 نه) ) 
62000   ناظ1ر  ملغرب كمصفي )ة) 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
16 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1237.
708I

FIDACTIVE

MANEGTRA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

MANEGTRA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : عند 
WEDOM بل1ك 25 شارع تط1 ن 
رقم 111 مكتب رقم 5 ل6   طابق 
  ثا ث   حي  ملحمدي - 80000 

 كادور  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.39355

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   21 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
«100.000 درهم» أي من «500.000 
عن  درهم»   600.000» إلى  درهم» 
أل  نقدو3  حصص  تقدوم   : طريق 

ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110388.
709I

N2M CONSEIL-SARL

LINEOPOLE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

إنشاء فرع تابع  لشرك3

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LINEOPOLE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 وحسن   ثاني عمارة رقم 172 183- 
  طابق   ثاني رقم 03 - 62000 

  ناض1ر  ملغرب.
إنشاء فرع تابع  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.17791

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تقرر إنشاء  17 ماي   ملؤرخ في 
تحت   تسم33  تابع  لشرك3  فرع 
با عن1 ن  ل   كائن   LINEOPOLE
 -  268 75-73  ملطار ل  رقم   11  ول1 
62000   ناض1ر  ملغرب ل  ملسير من 

طرف   س3د)ة) مرلع و1سف .
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
16 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1239.
710I

AMSA EXTRA TRAVAUX

AMSA EXTRA TRAVAUX
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3
AMSA EXTRA TRAVAUX

إقام3   رب3ع 96، شارع آنفا، 
  طابق 7،  ملكتب 71 ، 20170، 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
AMSA EXTRA TRAVAUX شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقام3 
  رب3ع 96 ،شارع آنفا،   طابق 7، 
 ملكتب 71 - 20170   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537151
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 AMSA : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.EXTRA TRAVAUX
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أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 
  سباك3 ل  تك33ف.

إقام3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ،7 آنفا،   طابق  ،شارع   96   رب3ع 
20170   د ر  ب3ضاء   -  71  ملكتب 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د أمزيل   صدوق : 90 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 10  : عبد   عزيز  أمزيل    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د أمزيل   صدوق عن1 نه) ) 
 37900 دل رإغرم تنس3خت تمزم1ت 

ز ك1رة  ملغرب.
  س3د أمزيل عبد   عزيز عن1 نه) ) 
 37900 دل رإغرم تنس3خت تمزم1ت 

ز ك1رة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د أمزيل   صدوق عن1 نه) ) 
 37900 دل رإغرم تنس3خت تمزم1ت 

ز ك1رة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با د ر   ب3ضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
711I

د ر  الستثمار

 LANGOSTA DEL MAR
النكوستا ديل مار

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

د ر  الستثمار
شارع م1الي سل3مان عمارة  ملام1ن 
16 مكتب 2  ملدون3   عل3ا ، 13000، 

  قن3طرة  ملغرب
LANGOSTA DEL MAR النك1ستا 

دول مار شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 121 شارع 
 إلمام علي إقام3 مريم محل رقم 2 - 

13000   قن3طرة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

65611
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   18
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
النك1ستا   LANGOSTA DEL MAR

دول مار.
مطعم   : بإوجاز  غرض   شرك3 

مقهى لمم1ن  وحفالت.
 121  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
محل  مريم  إقام3  علي  شارع  إلمام 

رقم 2 - 13000   قن3طرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د عبد  وحل3م  ألزهري : 500 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
500 حص3   :   س3دة فاطم3 إكن 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد  وحل3م  ألزهري    س3د 
منطق3  د  بل1ك   32 ف3ال  عن1 نه) ) 

  تنش3ط 13000   قن3طرة  ملغرب.
عن1 نه) )  إكن  فاطم3    س3دة 
23 نق3 عبد   عزيز ب1طا ب   شق3 6 

13000   قن3طرة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد  وحل3م  ألزهري    س3د 
منطق3  د  بل1ك   32 ف3ال  عن1 نه) ) 

  تنش3ط 13000   قن3طرة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 10 و1ن13 

2022 تحت رقم 65611.

712I

د ر  الستثمار

إس جي مانتوناس

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

د ر  الستثمار

شارع م1الي سل3مان عمارة  ملام1ن 

16 مكتب 2  ملدون3   عل3ا ، 13000، 

  قن3طرة  ملغرب

إس جي مانت1ناس شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 2216 

تجزئ3  وحد دة إقامE 3 ; شق3 11 - 

13000   قن3طرة  ملغرب.

حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.63005

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

رأسما ها  مبلغ  مانت1ناس  جي  إس 

مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000

تجزئ3  وحد دة   2216  إلجتماعي 

إقامE 3 ; شق3 11 - 13000   قن3طرة 

 ملغرب نت3ج3 ل : قرر   شركاء.

 2216 ب  مقر   تصف33  حدد  ل 

 -  11 ; شق3   E تجزئ3  وحد دة إقام3 

13000   قن3طرة  ملغرب. 

ل عين:

ل  كدوح  سام33    س3د)ة) 

مجم1ع3   1 حي   1حدة  عن1 نه) ) 

 sidi yahia  13250  7 بل1ك أ رقم   2

gharb  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 07 و1ن13 

2022 تحت رقم 91622.

711I

VUE D’EXPERTS

AZOULAM GOPRO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,263

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
AZOULAM GOPRO شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي -55 شارع 

  زرقط1ني ٬ فضاء   زرقط1ني٬ 
  طابق  أللل - 20150   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.382277

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 وناور   12 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد  رحمان  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   100 أزلماي 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   100 أصل 

 3لى ملطي بتاريخ 10 وناور 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 25 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 825191.
713I

Hedge Consulting

IWA DIGITAL FACTORY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

Hedge Consulting
 N° 19, rue Haj Omar Riffi,

 Casablanca ، 20120،
Casablanca Maroc

IWA DIGITAL FACTORY شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 73-70, 
ز لي3 زنق3 محمد سم3ح3 ل ألالد 

زيان،   د ر   ب3ضاء. - 20000   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب
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تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 IWA  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIGITAL FACTORY
 -  : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ستشار ت لخدمات   تس1يق;
- إد رة عالقات   زبناء

تطب3قات  لتط1ير  تصم3م   -
م1 قع   تجارة    تس1يق   رقمي: 
تطب3قات   هاتف   ،  إل كترلن33 

 ملحم1ل ، إوخ.
على  إد رة  وحمالت  إلعالن33   -

  شبكات  الجتماع33 ؛
إد رة  مل تمعات على   شبكات   -
 Community(  الجتماع33 
إنشاء  ملحت1ى،   :(Management

 إلد رة ل  تنش3ط..
 ,70-73  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ألالد  ل  سم3ح3  محمد  زنق3  ز لي3 
20000   د ر   - زيان،   د ر   ب3ضاء. 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 T-MAN HOLDING   شرك3 
درهم   100 بق3م3  حص3   : 1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 T-MAN HOLDING   شرك3 
ز لي3 زنق3 محمد   ,70-73 عن1 نه) ) 
سم3ح3 ل ألالد زيان،   د ر   ب3ضاء. 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  حم3د   ر جي    س3د 
727, شارع م1دوب1 ك3تا، ب1 1،   د ر 
20320   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء. 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828169.
715I

خبرة   شرق

CHARKAGRI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3
خبرة   شرق

39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 
 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 
  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 
شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
CHARKAGRI شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مر ب وقع 
1 شارع  س1 ن حي   هدى س3دي 
سل3مان بركان - 61100 بركان 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

8589
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHARKAGRI
تصدور   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل ستير د  ملنت1جات   فالح33.
مر ب   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
وقع 1 شارع  س1 ن حي   هدى س3دي 
بركان   61100  - بركان  سل3مان 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 CHARKAGRI : 1.000   شرك3 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
بق3م3   110  :   س3د وحي صابري 

100 درهم.
 110  : با قاسم    س3د  وحبيب 

بق3م3 100 درهم.
  س3د خا د جردو1ي : 130 بق3م3 

100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د وحي صابري عن1 نه) ) دل ر 
 61100 بركان   وخضر ن  عثامن3 

بركان  ملغرب.
  س3د  وحبيب با قاسم عن1 نه) ) 
س3دي  حي   هدى  شارع  س1 ن   1
سل3مان بركان 61100 بركان  ملغرب.

عن1 نه) )  جردو1ي  خا د    س3د 
حي   12 رقم  يعق1ب  ملبص1ر  زنق3 
 وحسني بركان 61100 بركان  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د وحي صابري عن1 نه) ) دل ر 
 61100 بركان   وخضر ن  عثامن3 

بركان  ملغرب
  س3د  وحبيب با قاسم عن1 نه) ) 
س3دي  حي   هدى  شارع  س1 ن   1
سل3مان بركان 61100 بركان  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 175/2022.
716I

خبرة   شرق

TUTRAVO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3
خبرة   شرق

39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 
 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 
  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 
شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
TUTRAVO شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 53 زنق3 
 الهر م حي  ملسيرة بركان - 61100 

بركان  ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.5177

بمقت�ضى  و مع   عام 

و1ن13   17 في   إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال   شرك3  رفع  تم   2022

درهم»   3.000.000» قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   8.000.000» من  أي 

طريق  عن  درهم»   12.000.000»

دو1ن   شرك3  مع  مقاص3  إجر ء   :

 ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 167/2022.

717I

خبرة   شرق

RSTP TRANS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

خبرة   شرق

39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 

 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 

  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 

شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب

RSTP TRANS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

مل1ي3 تجزئ3 رقم 357 شق3 تقع 

با طابق  اللل بركان - 61100 بركان 

 ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.8009

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تم تع3ين   2022 و1ن13   16  ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) بد لي 

لئام كمسير لح3د

تبعا إلقا 3 مسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 169/2022.

718I
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خبرة   شرق

CATRA ORIENT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3
خبرة   شرق

39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 
 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 
  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 
شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
CATRA ORIENT شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
مل1ي3 تجزئ3 رقم 357 شق3 تقع 
با طابق   ثا ث بركان - 61100 

بركان  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.8511

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   16  ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) بد لي 

لئام كمسير لح3د
تبعا إلقا 3 مسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 186/2022.
719I

خبرة   شرق

CASA DE PUERTO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3
خبرة   شرق

39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 
 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 
  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 
شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
CASA DE PUERTO شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي م3نلء 
ر س كبد ن3 ر س  ملاء   ناض1ر - 

62000   ناظ1ر  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.15731

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تم تع3ين   2022 و1ن13   15  ملؤرخ في 

مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) بد لي 

لئام كمسير لح3د

تبعا إلقا 3 مسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

23 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1567/2022.

720I

MOHAMED ALI CREATION

MOHAMED ALI CREATION

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

MOHAMED ALI CREATION

شارع أب1 بكر   صدوق رقم 27 ، 

91000، تط1 ن  ملغرب

 MOHAMED ALI CREATION

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع خا د 

بن   1 3د  قام3  ألند س بل1ك ب 

  طابق  أللل رقم 6 - 91000 تط1 ن 

 ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.23935

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تم تح1يل   2022 ماي   16  ملؤرخ في 

 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

بن   1 3د  قام3  خا د  «شارع  من 

 ألند س بل1ك ب   طابق  أللل رقم 

6 - 91000 تط1 ن  ملغرب» إلى «شارع 

 91000  -  27 أب1 بكر   صدوق رقم 

تط1 ن  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   15 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1192.

721I

خبرة   شرق

DEUX FRERES CAR
إعالن متعدد   قر ر ت

خبرة   شرق
39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 
 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 
  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 
شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
DEUX FRERES CAR «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: زنق3 بني 

عت3ق رقم 15 حي مل1ي3 بركان - 
61100 بركان  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.3037
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   13  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
قبع  من   س3د  تف1يت  وحصص 
محمد  وحامل   بطاق3   1طن33 
SZ6761  لى   س3د قبع محمد  رقم 
رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 
من  تف1يت  وحصص  ل   S208915
  س3دة بد لي لئام  وحامل3  لبطاق3 
FA169916  لى   س3د    1طن33 رقم 
محمد  وحامل  لبطاق3   عربي 

PH807013 1طن33 رقم  
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  6ل7:   ذي  رقم  بند 
من   س3د  تف1يت  وحصص  ماولي: 
قبع محمد  وحامل   بطاق3   1طن33 
SZ6761  لى   س3د قبع محمد  رقم 
رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 
من  تف1يت  وحصص  ل   S208915
  س3دة بد لي لئام  وحامل3  لبطاق3 
FA169916  لى   س3د    1طن33 رقم 
محمد  وحامل  لبطاق3   عربي 

PH807013 1طن33 رقم  
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
23 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 177/2022.
722I

خبرة   شرق

 THE GREENS AND

 FAIRWAYS MANAGEMENT

SERVICES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

خبرة   شرق

39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 

 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 

  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 

شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب

 THE GREENS AND FAIRWAYS

 MANAGEMENT SERVICES

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : شق3 

16  ملدخل   ثاني   طابق   ثاني 

  سعدو3 بركان - 61100 بركان 

 ملغرب.

قفل   تصف33
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.2801

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 و1ن13   10  ملؤرخ في 

 THE GREENS AND FAIRWAYS

 MANAGEMENT SERVICES

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة مبلغ 
لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 

16  ملدخل  شق3  مقرها  إلجتماعي 

  ثاني   طابق   ثاني   سعدو3 بركان 

- 61100 بركان  ملغرب نت3ج3  لعدم 

ت1فر   شرك3 على  المكان3ات   الزم3 

الكمال   نشاط.

ل عين:
دوير  ج3مس  ريتشارد    س3د)ة) 

16  ملدخل   ثاني  شق3  ل عن1 نه) ) 

بركان    طابق   ثاني   سعدو3 

)ة)  كمصفي  بركان  ملغرب   61100

 لشرك3.

ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 

 16 2022 لفي شق3  10 و1ن13  بتاريخ 

 ملدخل   ثاني   طابق   ثاني   سعدو3 

بركان - 61100 بركان  ملغرب.
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باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 166/2022.
721I

خبرة   شرق

 PROMOTION
 IMMOBILIERE KHARRAKI

ASSOCIES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3
خبرة   شرق

39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 
 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 
  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 
شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
 PROMOTION IMMOBILIERE
KHARRAKI ASSOCIES شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مر ب وقع 
بتجزئ3  النب3عات 2 تجزئ3 رقم 197 
 حفير بركان - 61100 بركان  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
8581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   25
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 PROMOTION IMMOBILIERE

.KHARRAKI ASSOCIES
منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : مر ب وقع 
 197 2 تجزئ3 رقم  بتجزئ3  النب3عات 

 حفير بركان - 61100 بركان  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 PROMOTION   شرك3 
 IMMOBILIERE KHARRAKI
بق3م3  حص3   ASSOCIES : 1.000

100 درهم  لحص3 .
500 بق3م3   :   س3د سع3د خر قي 

100 درهم.
500 بق3م3   :   س3د محمد خر قي 

100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  خر قي  سع3د    س3د 
 39 مارس رقم   2 حي ع1 طف شارع 

 حفير 61100 بركان  ملغرب.
عن1 نه) )  خر قي  محمد    س3د 
 قام3  كن بارك عمارة 2 شق3 11 حي 

ف1نتي  كادور 80000  كادور  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  خر قي  سع3د    س3د 
 39 مارس رقم   2 حي ع1 طف شارع 

 حفير 61100 بركان  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 170/2022.
723I

م3نارة ف3نانس جرلب

كيارمة
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

م3نارة ف3نانس جرلب
52 شارع م1الي رش3د شق3 رقم 
7   طابق   ر بع جليز مر كش ، 

30000، مر كش  ملغرب
ك3ارم3 شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 202 
درب س3دي ب1عمر زنق3 رياض 

  عرلس مر كش س3دي و1سف بن 
علي - 30000 مر كش  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.88321
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

 50.000 رأسما ها  مبلغ  ك3ارم3 
درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 
درب س3دي ب1عمر زنق3 رياض   202
  عرلس مر كش س3دي و1سف بن 
30000 مر كش  ملغرب نت3ج3   - علي 

ل : خسارة   شرك3.
رقم  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
درب س3دي ب1عمر زنق3 رياض   202
  عرلس مر كش س3دي و1سف بن 

علي - 30000 مر كش  ملغرب. 
ل عين:

ل  بنتا 13  مالرل    س3د)ة) 
عن1 نه) ) ف3ا دولف1رنيت1 55 00139 

رلما  وطا 3ا كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : رقم 202 

درب س3دي
رياض   عرلس  زنق3  ب1عمر 

مر كش
س3دي و1سف بن علي

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117223.
725I

prism conseils

 CAR LOC كار لوك تيطانيك
TITANIC SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc
 CAR LOC كار  1ك ت3طان3ك
TITANIC SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملحل رقم 

211   طابق   سفلي سبع ع13ن 
 وحاجب - 51000  وحاجب  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

56567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   01

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 إلقتضاء بمختصر تسم3تها : كار  1ك 

 CAR LOC TITANIC SARL ت3طان3ك

.

كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.

:  ملحل  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

رقم 211   طابق   سفلي سبع ع13ن 

 وحاجب - 51000  وحاجب  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د و1سف عب1تي : 800 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د  نس   طا ب : 200 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  عب1تي  و1سف    س3د 

فرنسا 20117 فرنسا فرنسا.

عن1 نه) )    س3د  نس   طا ب 

 1112 رقم   5 تجزئ3  ألمل مجم1ع3 

تازة 15000 تازة  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  برطال  عزيز    س3د 

 233 رقم  شارع  وحسن   ثاني 

ع13ن  وحاجب  سبع  حي   سعادة 

51000  وحاجب  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   27 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2315.

726I
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PERFECT ADVICE

EPIL POIL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

PERFECT ADVICE

  د ر   ب3ضاء ، 20000،   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب

EPIL POIL شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي غاندي 

مال متجر رقم 7 شارع غاندي   د ر 

  ب3ضاء - 20170   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.387087

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل   11  ملؤرخ في 

 EPIL شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

 100.000,00 رأسما ها  مبلغ   POIL

مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن  درهم 

غاندي مال متجر رقم 7 شارع غاندي 

  د ر   ب3ضاء - 20170   د ر   ب3ضاء 

فشل   شرك3 في   :  ملغرب نت3ج3 ل 

تحق3ق أهد فها..

ل حدد مقر   تصف33 ب غاندي 

7 شارع غاندي   د ر  مال متجر رقم 

20170   د ر   ب3ضاء   -   ب3ضاء 

 ملغرب. 

ل عين:

ل  جمال  ملكيس    س3د)ة) 

عن1 نه) ) شارع غاندي  قام3 غاندي 

مال عمارة 1 ش 11  ملعاريف 20170 

)ة)  كمصفي    د ر   ب3ضاء  ملغرب 

 لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2022 تحت رقم 822708.

727I

Cabinet LAMRINI HADI

G AZAAR SERVICE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا   ناض1ر ، 

62000،   ناض1ر  ملغرب
G AZAAR SERVICE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 78 سكت1ر 

2 حي عاريض - 62020   ناظ1ر 
 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.22181
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   25 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
أحمد  ألزعر  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   500
)ة) سم33  500 حص3  فائدة   س3د 

 رمضان بتاريخ 25 أبريل 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
21 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1516.
728I

إئتمان3ات   دري1ش

 Société EXCEL TROP
MAROC

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تع3ين مسير جدود  لشرك3

إئتمان3ات   دري1ش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 38 ص 
ب 682، 92000،   عر ئش  ملغرب
 Société EXCEL TROP MAROC

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
و1سف  بن تاشفين رقم 15 - 

92000   عر ئش  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.3025

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   20  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

 PARDO JIMENEZ JUAN
EDUARDO كمسير لح3د

تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با عر ئش بتاريخ 23 و1ن13 

2022 تحت رقم 701.
729I

PERFECT ADVICE

KETTANI ECOM
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

PERFECT ADVICE
  د ر   ب3ضاء ، 20000،   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
KETTANI ECOM شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 111 شارع 
أنفا إقام3 أزلر مكتب رقم 11 - ب 

ـ - 20100   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.392001

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر   2022 و1 13ز   03 في   ملؤرخ 
حل شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
رأسما ها  مبلغ   KETTANI ECOM
مقرها  لعن1 ن  درهم   50.000,00
 إلجتماعي 111 شارع أنفا إقام3 أزلر 
20100   د ر   - ـ  - ب   11 مكتب رقم 
فشل   : ل  نت3ج3    ب3ضاء  ملغرب 

  شرك3 في تحق3ق أهد فها.
 111 ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
 11 شارع أنفا إقام3 أزلر مكتب رقم 
- ب ـ - 20100   د ر   ب3ضاء  ملغرب. 

ل عين:
ل  محمد   كتاني    س3د)ة) 
زنق3 وحسن   عرج1ن   25 عن1 نه) ) 
حي  ملستشف3ات   11 شق3   5 ط 
20501   د ر   ب3ضاء  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 12 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2022 تحت رقم 820977.
710I

SOLUCIA EXPERTISE

QCM IMMO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
QCM IMMO شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

 ألطلس عمارة 35،   طابق 3 شق3 
رقم 16  ملعاريف - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 QCM  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.IMMO
:   ترليج  بإوجاز  غرض   شرك3 

  عقاري.
زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شق3   3 35،   طابق   ألطلس عمارة 
20000   د ر   - 16  ملعاريف  رقم 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 300  :   س3د محمد  مين  زرق 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة  سماء جمال   دون : 100 
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حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
250 حص3   :   س3دة ه3ام  زرق 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   250  :   س3دة لئام  زرق 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد  مين  زرق عن1 نه) ) 
 ساسف3 قصب3  ألمين  مل م1ع3 16 
عمارة 11 شق3 رقم 16 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
جمال   دون    س3دة  سماء 
عن1 نه) ) حي   نس3م تجزئ3   نس3م 
20000   د ر   3 رقم   115 عمارة 

  ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )  ه3ام  زرق    س3دة 
 09  قام3 شم�ضي   عمارة ل   شق3 

12000 تمارة  ملغرب.
عن1 نه) )  لئام  زرق    س3دة 
قطاع 21  قام3  و ل3ل أ رقم 7 شارع 
  رلب3ن33 حي   رياض 10100   رباط 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محمد  مين  زرق عن1 نه) ) 
 ساسف3 قصب3  ألمين  مل م1ع3 16 
عمارة 11 شق3 رقم 16 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828873.
711I

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

STORYA DISTRIBUTION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl
 BD HASSAN II N° 146 1er :

 ETAGE, BENI MELLAL ، 23020،
BENI MELLAL MAROC

STORYA DISTRIBUTION شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 طريق 
 حمد  مل اطي  قام3  ال ب   طابق 
 اللل رقم 8  ملعاريف   د ر   ب3ضاء 

- 20200   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537671
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   21
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.STORYA DISTRIBUTION
نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 
طريق   س3ار ت   تي  عن    بضائع 
أل  تسالي  حم1 تها  ملعتمدة  تك1ن 

.
ً
تزيد عن 15 طنا

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 11 طريق 
 حمد  مل اطي  قام3  ال ب   طابق 
 اللل رقم 8  ملعاريف   د ر   ب3ضاء - 

20200   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
عبد   صمد  ملستغفر    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   500  :

 لحص3.
  س3د عبد   عزيز  ملستغفر : 500 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   صمد  ملستغفر    س3د 
دل ر  لالدعز ز   غرب33  عن1 نه) ) 
23150 س3دي    زمامرة س3دي بن1ر 

بن1ر  ملغرب.
عبد   عزيز  ملستغفر    س3د 
عن1 نه) )  قام3   نس3م  سالن رقم 
20200   د ر  206   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   عزيز  ملستغفر    س3د 
عن1 نه) )  قام3   نس3م  سالن رقم 
20200   د ر  206   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828825.
712I

برلفكس

DEUX SLIM IMMO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

برلفكس
بشارع محمد  وخامس  قام3   برص3 

لجدة ، 60000، لجدة  ملغرب
DEUX SLIM IMMO شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 57 حي 
  سالم بني در ر - 60000 لجدة 

 ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
19507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 DEUX  :  إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.SLIM IMMO
:   تط1ير  بإوجاز  غرض   شرك3 

  عقاري 
أل  أعمال  الي   ملقالل   عام 

ء نشاء ت مختلف3 .
حي   57  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
لجدة   60000  - در ر  بني    سالم 

 ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 100  : سل3ماني  سل3مان    س3د 
حص3 بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

سل3ماني  سل3مان    س3د 
خا د  بني  كزناو3  دل ر  عن1 نه) ) 

60000 لجدة  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
سل3ماني  سل3مان    س3د 
خا د  بني  كزناو3  دل ر  عن1 نه) ) 

60000 لجدة  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 835.
711I

خبرة   شرق

 PYRAMIDS GLOBAL
AFRICA

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3
خبرة   شرق

39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 
 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 
  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 
شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
 PYRAMIDS GLOBAL AFRICA

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 تقع 
بشارع   بكاي  هب3ل إقام3 رياض 
 ملدون3   طابق  أللل   شق3 رقم 1 

رقم 39 حي  وحسني بركان. - 61100 
بركان  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
8597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
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ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PYRAMIDS GLOBAL AFRICA
شرك3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

مساهم3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شق3 تقع 
رياض  إقام3  بشارع   بكاي  هب3ل 
 1  ملدون3   طابق  أللل   شق3 رقم 
رقم 39 حي  وحسني بركان. - 61100 

بركان  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 PYRAMIDS GLOBAL   شرك3 
 100 AFRICA : 1.000 حص3 بق3م3 

درهم  لحص3 .
  س3د محمد   قادري ب1دشيش : 

1000 بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد   قادري ب1دشيش 
حي  طريق   سع3دو3   57 عن1 نه) ) 

 مل د بركان 61100 بركان  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محمد   قادري ب1دشيش 
حي  طريق   سع3دو3   57 عن1 نه) ) 

 مل د بركان 61100 بركان  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 183/2022.
713I

ste FIDOKOM sarl au

CHERRY AND BERRY
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

CHERRY AND BERRY شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   س1ق 

 ملحلي بني  نصار - 62050   ناض1ر 
 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.22059
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   20 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
 50 تف1يت   س3د )ة) فاطم3 ختا 
حص3  جتماع33 من أصل 50 حص3 
عت3ق3 ختا بتاريخ  )ة)   فائدة   س3د 

20 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
21 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1511.
715I

NOBLACTION

KOUNTAT PRESTATIONS
إعالن متعدد   قر ر ت

NOBLACTION
نهج يعق1ب  ملنص1ر إقام3  ألميرة 
1   طابق  أللل رقم 15، 30000، 

مر كش  ملغرب
 KOUNTAT PRESTATIONS

«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي:  سكج1ر 
محل رقم ل 1 ن 1  سكج1ر - 30000 

مر كش  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.109537

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   11  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

ت1س3ع   نشاط  الجتماعي
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير   نشاط  الجتماعي
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
بن1ند  ت1س3ع   نشاط  تم  ضاف3 

 الجتماعي

بند رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تم تغ3ير  نشاط  الجتماعي من مز رع 
دل جن ، مفرخ ، مغذي دل جن ، منتج 
ب3ض تاجر وح1م باو مل3 ل  تجزئ3 
إلى الستشار ت  إلد ري3 مزلد  وخدم3 
عمل3ات  وخدم3  ستير د  إد رة  أل 

لتصدور
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117209.
716I

ste FIDOKOM sarl au

DIZIMA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

DIZIMA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : تجزئ3 
  عمر ن  و دود رقم 527 سل1 ن - 

62700   ناض1ر  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.20205

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   08  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  شرك3   DIZIMA
 100.000 رأسما ها  مبلغ   ملحدلدة 
مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن  درهم 
 527 رقم  تجزئ3   عمر ن  و دود 
62700   ناض1ر  ملغرب   - سل1 ن 

نت3ج3  قر ر  ر دي من   شركاء .
ل عين:

ل  معلمي  عبد   عزيز    س3د)ة) 
رقم  دل ر  لالد  معرف  عن1 نه) ) 
62700   ناض1ر  ملغرب  سل1 ن   08

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
تجزئ3  لفي   2022 أبريل   08 بتاريخ 
 - سل1 ن   527   عمر ن  و دود رقم 

62700   ناض1ر  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

15 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 
2022 تحت رقم 1187.

717I

DO CONSULTING

MKI INVEST
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

DO CONSULTING
 10bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,
 Quartier Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC
MKI INVEST شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 111 شارع 

أنفا - ريزيدنس أزلر - مكتب رقم 
11B   د ر   ب3ضاء - 20100   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 MKI  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.INVEST
:   غرض  بإوجاز  غرض   شرك3 
في  أل  في  ملغرب  س1 ء  من   شرك3، 
 وخارج، بشكل مباشر أل غير مباشر، 
إد رة  أل  في  ملشارك3  س1 ء   نفسها، 

 إلوجار، أل ألطر ف ثا ث3:
مباشرة أل غير  -  قتناء حصص، 
في جم3ع  أقل33،  أل  أغلب33  مباشرة، 
  شركات  ملنشأة أل  ملزمع إنشاؤها، 
ل  تي تمارس في  في  ملغرب ل وخارج، 
قطاعات   نشاط،  من  قطاع  أي 
طريق  عن  س3ما  لال  لس3ل3،  بأي 
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أل  الكتتاب  شركات جدودة،  إنشاء 
أل  وحق1ق  شر ء  أللر ق  ملا 33  أل 

 الجتماع33، أل  الندماج.
جم3ع  أللر ق  ملا 33  -  قتناء 

 ملدرج3 أل غير  ملدرج3؛
- إد رة جم3ع مشاركاتها لتحريكها 

لت1جيهها؛
إد رة محافظ  أللر ق  ملا 33 أل   -
 أللر ق  ملا 33   صادرة عن أشخاص 

 عتباريين أل عادوين؛
جم3ع  ملؤسسات  -  ستغالل 

 وخاص3 ل ملشارك3 في تشغ3لها؛
لإد رة  لإد رة  لتأجير  شر ء   -
تأه3ل لب3ع  ملباني ل ألر �ضي  لإعادة 
ل إلنشاء ت و م3ع أشكال   عقار ت 
  ريف33 ل وحضري3، فضال عن تشي3د 
جم3ع  لخدم3  أن1 ع   بناء  جم3ع 

 ألر �ضي لقطع  ألر �ضي؛
-   تط1ير   عقاري بجم3ع أشكا ه؛
- إد رة   ثرل ت لإد رة  إلوجار ت؛

لتأجير  لإد رة  لتس1يق  تط1ير   -
جم3ع  ملشاريع   عقاري3 ل  ل1جست33.
من  وخدمات  ن1ع  أي  تقدوم   -
شركات  ألي  أل  ملساهماتها  ملا 33 

أخرى.
- لبص1رة أعم،  ملشارك3  ملباشرة 
أل غير  ملباشرة في أي عمل3ات عقاري3 
أل تجاري3 أل ما 33 أل صناع33 قد تك1ن 
مباشرة  غير  أل  مباشرة  صل3  ح ت 
بأحد  ألش3اء  ملذك1رة أعاله أل ب�ضيء 
في  يسهم  مماثل  ملحق  أل  ملحق  أل 
شركات  إنشاء  طريق  عن  تط1يره 
أل  الشتر كات  جدودة،  ملساهمات 
أل مشتروات  أللر ق  ملا 33 أل حق1ق 
مشتروات   شهرة  أل    شركات 
ل  عالمات   تجاري3 أل عمل3ات   دمج 
إد رة  أل  أل  ملشاركات  أل  و مع3ات 

 إلوجار أل غير ح ك..
 111  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مكتب   - ريزيدنس أزلر   - شارع أنفا 
 20100  - 11B   د ر   ب3ضاء  رقم 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
مبلغ رأسمال   شرك3: 1.000.000 

درهم، مقسم كا تالي:

 : سميرس  بناني  مج3د    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   10.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
سميرس  بناني  مج3د    س3د 
عن1 نه) ) 26 شارع مزلد    غندلري، 
حي   س1ي�ضي 10170   رباط  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
سميرس  بناني  مج3د    س3د 
عن1 نه) ) 26 شارع مزلد    غندلري، 
حي   س1ي�ضي 10170   رباط  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828938.
718I

ELYX CONSULTING

CMR ASTONE
تأسيس شرك3  ملساهم3

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
CMR ASTONE «شرك3  ملساهم3» 

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: إقام3 
فضاء   نخ3ل، 11 شارع  بن طف3ل 

-، 20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
إعالن عن تأسيس « شرك3 

 ملساهم3»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.537781
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   11
 ألسا�ضي  شرك3  ملساهم3 باملميز ت 

  تا 33:
شكل   شرك3 : شرك3  ملساهم3 .

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 CMR  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

. ASTONE
:   غرض  بإوجاز  غرض   شرك3 
في  ه1  الستثمار    رئي�ضي  لشرك3 

 ألص1ل   عقاري3 ،
 الستثمار في  ألص1ل   عقاري3   تي 

بنتها حصرًيا بقصد  أل   تي  تؤجرها 
كانت  لس3ل3  بأي  لهذ    ، تأجيرها 
تمتلكها بشكل مباشر أل غير مباشر. ؛
جم3ع   عمل3ات   الزم3   

الستخد مها أل إعادة ب3عها ؛
لب3ع  أللر ق  ملا 33  ح3ازة   

ملؤسسات أخرى  لعق1د  آلجل3 ؛.
إقام3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
فضاء   نخ3ل، 11 شارع  بن طف3ل - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3: 99 سن3.
رأسمال   شرك3  ليبلغ 

50.000.000 درهم،
مقسم كا تالي:

 La Caisse Marocaine   شرك3 
حص3   des Retraites : 499.998

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 FCP CMR ACTIONS :   شرك3 

1 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 FCP CMR BONDS : 1   شرك3 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
مجلس  أعضاء  أل   ملتصرف1ن 

  رقاب3: 
  س3د  طفي ب1جند ر بصفته) ) 
عن1 نه) )  مجلس  إلد رة  عض1 
إقام3 شمس  06   عمارة  ل    شق3 
تمارة   12030  01 بان1رما   شطر 

 ملغرب
جابر  وخملي�ضي  محمد    س3د 
مجلس  إلد رة  عض1  بصفته) ) 
 6 إقام3   ريان   21 قطاع  عن1 نه) ) 
شق3 10 شارع   رلن3ن33 حي   رياض 

10000   رباط  ملغرب
بصفته) )  ب1خن3ف  فؤ د    س3د 
عن1 نه) )  مجلس  إلد رة  عض1 
3  ملح3ط  هلسينكي شق3  زنق3   16

10000   رباط  ملغرب
 AFRICA STONE   شرك3 
عض1  بصفته) )   MANAGEMENT
مجلس  إلد رة عن1 نه) ) إقام3 فضاء 
  نخ3ل، 11 شارع  بن طف3ل 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
مر قب أل مر قبي  وحسابات :

 FIDAROC GRANT   شرك3 
مر قب  ) )بصفته   THORNTON

شارع دريس   7  وحسابات عن1 نه) ) 

20000   د ر  إقام3  ملنار    ساللي 

  ب3ضاء  ملغرب

مقتض3ات   نظام  ألسا�ضي 

ت1زيع  ل  بتك1ين  الحت3اطي   ملتعلق3 

 ألرباح :

تتك1ن  ألرباح   قابل3  لت1زيع من 

ناقص  وخسائر  صافي   ربح  لسن3 

لفقا  لمبا غ   سابق3  الحت3اط3ات 

ز ئد  أل   نظام  السا�ضي   لقان1ن 

من   سن1 ت   ألرباح  ملحتجزة 

  سابق3..
 إلمت3از ت  وخاص3  ملنص1ص 

عليها  كل شخص :
ال �ضيء.

بقب1ل  متعلق3  مقتض3ات 
تف1يت   ألشخاص  ملخ1ل  هم 
 ألسهم لتع3ين جهاز   شرك3  ملخ1ل 

 ه   بث في طلبات   قب1ل :
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828838.
719I

N2M CONSEIL-SARL

JAMIEN
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
JAMIEN شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

زرل  3 بني  نصار   ناض1ر - 62000 
  ناض1ر  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
23121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
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ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. JAMIEN
:   نقل  بإوجاز  غرض   شرك3 
وحساب  ل  دللي  لبضائع    1طني 

  غير
نقل  ألمتع3 غير  ملصح1ب3 ن3اب3 

عن  آلخرين
 الستير د ل   تصدور.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي زرل  3 
بني  نصار   ناض1ر - 62000   ناض1ر 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : بلع1ين    س3د سل3مان 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د سل3مان بلع1ين عن1 نه) ) 
 62000 بني  نصار  زرل  3  حي 

  ناض1ر  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د سل3مان بلع1ين عن1 نه) ) 
 62000 بني  نصار  زرل  3  حي 

  ناض1ر  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
16 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1238.
730I

DO CONSULTING

CASA PEDRO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

DO CONSULTING
 10bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,
 Quartier Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC
CASA PEDRO شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 111 شارع 
أنفا مبنى  زلر مكتب 11 ب - 20170 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537861
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 CASA  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.PEDRO
:   غرض  بإوجاز  غرض   شرك3 
في  أل  في  ملغرب  س1 ء  من   شرك3، 
 وخارج، بشكل مباشر أل غير مباشر، 
إد رة  أل  في  ملشارك3  س1 ء   نفسها، 

 إلوجار، أل ألطر ف ثا ث3:
ل ملقاهي  إد رة  ملطاعم   •

ل وحانات؛
• تنظ3م مناسبات في مجال تقدوم 

  طعام؛
•  ستشار ت تقدوم   طعام؛

حرفتي   فنادق  على  •   تدريب 
ل ملطاعم؛

• ت1فير خدمات تقدوم   طعام في 
 ملنزل لفي   شرك3؛

•   1جبات  و اهزة؛
• إنشاء لتشغ3ل جم3ع   عد د ت 

ل  1كاالت ل  فرلع؛
بر ء ت  الختر ع  جم3ع  در س3   •
ل  عمل3ات  لتر خ3ص   بر ء ت 
ل وحص1ل  ل  عالمات   تجاري3 
عليها لشر ئها ل  تنازل عنها لتباد ها 
ل ستغال ها لب3عها لمنحها ن3اب3 عن 

  شرك3 لحدها؛
•  ملشارك3 بجم3ع  ألشكال بما في 
جم3ع  التحاد ت  في  ح ك  الندماج 
ل و مع3ات  ألخرى  ل  شركات 
مل م1ع3  ملصاوح   تي تم إنشاؤها أل 

  تي سيتم إنشاؤها؛
أل  تمث3ل  عمل3ات  أي  تحق3ق   •

تك1ن  قد  ل  تي   ، أل لساط3  عم1 3 
مباشرة  غير  أل  مباشرة  صل3  ح ت 

 غرض   شرك3 ؛
•   1ساط3 ل  تعاقد من   باطن 
على جم3ع   عق1د  ملتعلق3 باألش3اء 

 ملذك1رة أعاله؛
جم3ع  ألص1ل  •  ستغالل 
إد رة  القتناء  خالل  من    تجاري3 

ل  تأجير ل  تأجير؛
أعم،  ملشارك3  ملباشرة  لبشكل 
معامالت  أي  في  غير  ملباشرة  أل 
عقاري3 أل تجاري3 أل ما 33 أل صناع33 
قد تك1ن ح ت صل3 مباشرة أل غير 
مباشرة بأحد  ألش3اء  ملذك1رة أعاله 
ملحق  أل  ملحق  مماثل،  ب�ضيء  أل 
يساهم في تط1يره عن طريق إنشاء 
أل  مساهمات  أل  جدودة  شركات 
أل  ما 33  ألر ق  شر ء  أل   شتر كات 
شر ء   شهرة  أل  حق1ق  جتماع33 
ل  عالمات   تجاري3 أل عمل3ات   دمج 
إد رة  أل  أل  ملشاركات  أل  و مع3ات 

 إلوجار أل غير ح ك..
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 111 شارع 
أنفا مبنى  زلر مكتب 11 ب - 20170 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
إمبلس  لخدمات  كلير    شرك3 
 100 بق3م3  حص3   510  :   دل 33 

درهم  لحص3 .
  س3د ب3ير هز  : 390 حص3 بق3م3 

100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
إمبلس  لخدمات  كلير    شرك3 
أنفا  شارع   111 عن1 نه) )    دل 33 
مبنى  زلر مكتب 11 ب 20170   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
شارع  عن1 نه) )  هز   ب3ير    س3د 
شق3   ألمير عبد   قادر عمارة  ريس, 

رقم 28 10080   رباط  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
شارع  عن1 نه) )  هز   ب3ير    س3د 

شق3   ألمير عبد   قادر عمارة  ريس, 
رقم 28 10080   رباط  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828939.
731I

Cabinet LAMRINI HADI

JACKLER
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

ت1س3ع نشاط   شرك3 

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا   ناض1ر ، 

62000،   ناض1ر  ملغرب
JACKLER شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  الجتماعي حي س3دي 
م1�ضى بني  نصار - 62050   ناظ1ر 

 ملغرب.
ت1س3ع نشاط   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.21877

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   13 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضاف3  ألنشط3   تا 33 

  شرك3  وحالي :
-  ستير د ل ت1زيع م1 د   تجم3ل ل 
  عناو3  و سدو3 ; -  ستير د ل ت1زيع 

 ألجهزة   طب33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
21 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1515.
732I

STE FYLDINNE CONSULTING

شركة كونستريكسيون بزنيس
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE FYLDINNE CONSULTING
 RUE A11 HAY SALAM AIN 61

 SERRAK 63 RUE A11 HAY
 ،SALAM AIN SERRAK، 60000

MAROC لجدة
شرك3 ك1نستروكس13ن بزنيس 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
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  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 36 رس11 

تجزئ3 قادة طريق سلطان لجدة 
60000 لجدة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
19121

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2021 ن1نبر   26
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
شرك3   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

ك1نستروكس13ن بزنيس.
تاسيس   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  شرك3 لمز ل 3 نشاطها.
 36  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
سلطان  طريق  قادة  تجزئ3  رس11 

لجدة 60000 لجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : حصار  شرف    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  حصار  شرف    س3د 
حي   ن1ر تجزئ3 قادة حسين عين بني 
 60000  .36 11رقم  زنق3 س  مطهر 

لجدة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  حصار  شرف    س3د 
حي   ن1ر تجزئ3 قادة حسين عين بني 
 60000  .36 11رقم  زنق3 س  مطهر 

لجدة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 ب1جدة بتاريخ 09 ماي 2022 

تحت رقم 617.
731I

 التقان  لحسابات

 STE EL BOUAYADI & EL
BOUJOUFI

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
حل شرك3

 التقان  لحسابات

132 شارع مر كش   طابق   ثاني 
رقم 5 ، 62000،   ناظ1ر  ملغرب

 STE EL BOUAYADI & EL

BOUJOUFI شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  وخامس عمارة ب1يلغمان 
رقم 11   ناض1ر - 62000   ناض1ر 

 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.13711

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل   13  ملؤرخ في 

 STE شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

 EL BOUAYADI & EL BOUJOUFI

درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 

شارع  مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 

ب1يلغمان  عمارة  محمد  وخامس 
62000   ناض1ر   - 11   ناض1ر  رقم 

 ملغرب نت3ج3 ل : مشاكل متن1ع3.

شارع  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 

ب1يلغمان  عمارة  محمد  وخامس 
62000   ناض1ر   - 11   ناض1ر  رقم 

 ملغرب. 

ل عين:

عبد  مل 3د   ب1ج1في    س3د)ة) 

لز ج   عرلي  ل د  حي  عن1 نه) )  ل 

62550   ناض1ر  ملغرب    ناض1ر 

كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

ماي   17 بتاريخ  با ناض1ر   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 739.

733I

STE FIDUTRA-COM

JUST V D›HOTE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE FIDUTRA-COM
عمارة   برك3   طابق 1 رقم 19 شارع 

عالل   فا�ضي ، 30000، مر كش 
 ملغرب

JUST V D›HOTE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي د ر باك3 
ح1يط3 2 جماع3 ألالد حس1ن - 

31176 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 JUST V : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.D’HOTE
:  ستغالل  غرض   شرك3 بإوجاز 

دلر   ض3اف3 أل رياض.
د ر باك3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - حس1ن  ألالد  جماع3   2 ح1يط3 

31176 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : سناء    س3دة   دلالكي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )    س3دة   دلالكي سناء 
30  الزدهار  رقم  تجزئ3   1زيس 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )    س3دة   دلالكي سناء 

30  الزدهار  رقم  تجزئ3   1زيس 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117176.

735I

FIDUCIAIRE CHEMS

ILAF TRADE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

ILAF TRADE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 2 

مجم1ع3 رمان   تقدم   رباط - 

11000   رباط  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.63885

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   20 في   ملؤرخ 

 ILAF شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

TRADE مبلغ رأسما ها 10.000 درهم 

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 2 مجم1ع3 

رمان   تقدم   رباط - 11000   رباط 

 ملغرب نت3ج3 ل : عدم  الشتغال .

 2 ب  مقر   تصف33  حدد  ل 

 - رمان   تقدم   رباط  مجم1ع3 

11000   رباط  ملغرب. 

ل عين:

ل    س3د)ة)  قمان  ملختار 

عن1 نه) ) ممر محمد بن عبد   هادي 

6 سال  و دودة  2 شق3   زن3بر عمارة 

)ة)  كمصفي  سال  ملغرب   10100

 لشرك3.
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لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
 ملخابرة ل محل تبل3غ   عق1د ل   1ثائق 
 ملتعلق3 با تصف33 : 2 مجم1ع3 رمان 

  تقدم   رباط
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125718.
736I

expert comptable

DAR ACCESSOIRES AUTOS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc
 DAR ACCESSOIRES AUTOS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

ل عن1 ن مقرها  الجتماعي تامشريت 
- حي عاريض -   ناظ1ر - 62000 

  ناظ1ر .
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.15339

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  20 و1ن13   ملؤرخ في 
  شكل   قان1ني  لشرك3 من «شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  إلى    1ح3د» 

 ملحدلدة».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
28 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1636.
737I

FIDUCIAIRE CHEMS

 FOURKA FRERES PIECES
AUTO

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

رفع رأسمال   شرك3

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC
 FOURKA FRERES PIECES AUTO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 286 

شارع محمد  وخامس تمارة - 12000 
تمارة  ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.105079
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
رفع  تم   2022 ماي   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3 
«900.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
أل  نقدو3  حصص  تقدوم   : طريق 

ع3ن33.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125719.
738I

expert comptable

DAR ACCESSOIRES AUTOS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc
 DAR ACCESSOIRES AUTOS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تامشريت 
- حي عاريض -   ناظ1ر - 62000 

  ناظ1ر  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.15339

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   20 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
)ة)  بر ه3م  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   250 ضرق3ق 
حص3  فائدة   س3د   1.000 أصل 
و1ن13   20 محمد ضرق3ق بتاريخ  )ة) 

.2022

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
28 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1636.
739I

FIDUCIAIREJAD

 AMEUBLEMENT MARJANA
sarl

إعالن متعدد   قر ر ت

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 30000، مر كش
 AMEUBLEMENT MARJANA sarl

«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: تجزئ3 

  شرف رقم 595   طابق  ألر�ضي - 
30000 مر كش  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.61061

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   13  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تف1يت   س3د م1الي رش3د   شنبري 
500 حص3  جتماع33 من أصل 500 
حد ن  عبد   لط3ف   فائدة   س3د 

بتاريخ 13 و1ن13 2022
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
 ستقا 3  ملسير  ملشترك   س3د م1الي 

رش3د   شنبري
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
جدود   س3د  مشترك  مسير  تع3ين 

عبد   لط3ف حد ن
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
وملك  عبد   1 حد   بضاني    س3د 
رأسمال   شرك3  من   30000.00
وملك  حد ن  عبد   لط3ف  ل  س3د 

30000.00 من رأسمال   شرك3
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
وملك  عبد   1 حد   بضاني    س3د 
من حصص  حص3  جتماع33   500
  شرك3 ل  س3د عبد   لط3ف حد ن 
من  حص3  جتماع33   500 وملك 

حصص   شرك3 

على  ونص  10:   ذي  رقم  بند 

عبد   1 حد  تع3ين   س3د  ماولي: 

  بضاني  وحامل  بطاق3   تعريف 

ل   س3د   E159203 رقم    1طن33 

عبد   لط3ف حد ن  وحامل  بطاق3 

 E333869 رقم    تعريف   1طن33 

مسيرون مشتركين  لشرك3 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117267.

750I

م3نارة ف3نانس جرلب

ديم انفيست
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

م3نارة ف3نانس جرلب

52 شارع م1الي رش3د شق3 رقم 

7   طابق   ر بع جليز مر كش ، 

30000، مر كش  ملغرب

دوم  نفيست شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 52 شارع 

م1الي رش3د شق3 رقم 7   طابق 

  ر بع جليز - 30000 مر كش  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   23

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

دوم   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

 نفيست.

-  تط1ير   : غرض   شرك3 بإوجاز 

  عقاري؛
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- ستير د ل تصدور..
52 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
7   طابق  رقم  شق3  رش3د  م1الي 
  ر بع جليز - 30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 50.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
دوم1 ت3ل  سيرج  دوديي    س3د 
درهم   10 بق3م3  حص3   5.000  :

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
دوم1 ت3ل  سيرج  دوديي    س3د 
 Villa Ya Salam, Ngor – ( (عن1 نه
.Almadies 11000 Dakar Sénégal
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
دوم1 ت3ل  سيرج  دوديي    س3د 
 Villa Ya Salam, Ngor – ( (عن1 نه

Almadies 11000 Dakar Sénégal
دوم1 ت3ل  م1رجان    س3دة 
 Calle Palafox, N°10 2B, ( (عن1 نه
 Las Palmas 6C 15010 Las Palma

Espagne
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117271.
751I

FIDUNIVERSEL

فامار سيرفيس
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 11

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

فامار سيرفيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 
مر�ضى سلطان شق3 1 طابق 1 

  د ر  ب3ضاء 20700   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

فامار   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

سيرفيس.

مط1ر   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقار ت.

 26  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 1 1 طابق  شارع مر�ضى سلطان شق3 

20700   د ر   ب3ضاء    د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : عائش3  صبري    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 1000  : عائش3  صبري    س3دة 

بق3م3 100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة صبري عائش3 عن1 نه) ) 

187 س3دي معرلف  تجزئ3  3نا رقم 

20280   د ر   ب3ضاء  ملغرب .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3دة صبري عائش3 عن1 نه) ) 

187 س3دي معرلف  تجزئ3  3نا رقم 

20280   د ر   ب3ضاء  ملغرب 

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829065.

752I

expert comptable

DAR ACCESSOIRES AUTOS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc
 DAR ACCESSOIRES AUTOS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تامشريت 
- حي عاريض -   ناظ1ر - 62000 

  ناظ1ر  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.15339

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   20  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 
ضرق3ق  بر ه3م / محمد كمسير آخر

تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
28 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1636.
751I

مكتب  ملحاسب3 ل  الستشارة  ملصم1دي محمد طه

ابتسام انفو سيسطم بوب 
ش.م.م. ش.و

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

حل شرك3

مكتب  ملحاسب3 ل  الستشارة 
 ملصم1دي محمد طه

33 شارع  وحسن   ثاني رقم 3 - 
 Av. HASSAN II N° 4، 33 تط1 ن

TETOUAN ،93000  ملغرب
 بتسام  نف1 سيسطم ب1ب ش.م.م. 
ش.ل شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د)في ط1ر 
  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملركز 
  تجاري «ص1 3مار» شارع ل د 

ألم   رب3ع رقم 5 - 91000 تط1 ن 
 ملغرب.

حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.28829

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر   2021 دجنبر   27 في   ملؤرخ 
ح ت مسؤل 33 محدلدة  حل شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  بتسام  نف1 
مبلغ  ش.ل  ش.م.م.  ب1ب  سيسطم 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي  ملركز   تجاري 
«ص1 3مار» شارع ل د ألم   رب3ع رقم 
5 - 91000 تط1 ن  ملغرب نت3ج3 ل : 

تعسر  النطالق3.
ب  ملركز  مقر   تصف33  حدد  ل 
ألم  ل د  شارع  «ص1 3مار»    تجاري 
  رب3ع رقم 5 - 91000 تط1 ن  ملغرب. 

ل عين:
ل  ب1دزة    س3د)ة)  بتسام 
ب  زنق3  درع3  ل د  شارع  عن1 نه) ) 
 91000  1 ط   2 رقم  شمس  أقام3 

تط1 ن  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
دجنبر   27  البتد ئ33 بتط1 ن بتاريخ 

2021 تحت رقم 297.
753I

FIDUBAC SARL

R-MAHDAOUI CAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع و1سف  بن تاشفين 
 NADOR، شق3 رقم 11   ناض1ر  

62000، nador maroc
R-MAHDAOUI CAR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تعالن33 

فتح  ركمان كبد ن3 إقل3م   ناظ1ر - 
62000   ناظ1ر  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
23111
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.R-MAHDAOUI CAR

تأجير   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.

تعالن33   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - فتح  ركمان كبد ن3 إقل3م   ناظ1ر 

62000   ناظ1ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د محمد  ملهد لي : 50 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د رف3ق  ملهد لي : 950 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د محمد  ملهد لي عن1 نه) ) 

ل حمد  وحضارة  علي  دل ر  لالد 

62000   ناظ1ر   ركمان   ناظ1ر 

 ملغرب .

عن1 نه) )  رف3ق  ملهد لي    س3د 

ل حمد  وحضارة  علي  دل ر  لالد 

62000   ناظ1ر   ركمان   ناظ1ر 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  رف3ق  ملهد لي    س3د 

ل حمد  وحضارة  علي  دل ر  لالد 

62000   ناظ1ر   ركمان   ناظ1ر 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

21 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1508.

755I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ENTRE MARES SEAFOOD
إعالن متعدد   قر ر ت

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC

 ENTRE MARES SEAFOOD
«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 16 شارع 
عالل بن عبد هللا   طابق  أللل محل 

رقم 1 - 90000 طنج3  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.97981

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   10  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  1-1:   ذي  رقم  قر ر 
زيادة  وقرر  ملساهم   1ح3د  ماولي: 
رأس مال   شرك3 من مائ3 أ ف درهم 
مل13ن  إلى  درهم)   100،000.00(
 1،400،000.00( أ ف  لأربعمائ3 
لثالثمائ3  مل13ن  بزيادة  أي  درهم) 
درهم)   1،300،000.00( أ ف درهم 
خمس3  على   نح1   تالي  م1زع3 
 95.000.00( درهم  أ ف  لتسع1ن 
لخمسين  تسعمائ3  بتأسيس  درهم) 
درهم  مائ3  بق3م3   

ً
سهما  (950(

وتم  الكتتاب   ، درهم)  لسهم   100(
فيها    3تم  الكتتاب 

ً
نقد  جم3عها 

في  من خالل إدر ج  ألرباح  ملس ل3 
  تقرير.  و دود في رأس مال   شرك3 
 ملخصص با كامل  لمساهم   1ح3د 

محمد ب1ر س.
على  ونص  2-1:   ذي  رقم  قر ر 
مل13ن لمائتان لخمس3 آالف  ماولي: 
درهم)   1،205،000.00( درهم 
لخمسين  أ ًفا  عشر  بإصد ر  ثني 
جدوًد  بق3م3 مائ3   

ً
سهما  (12،050(

)100 درهم)  الكتتاب بكاملها  درهم 
ق3متها  من   25٪ بنسب3  لإفر جها 
 السم33 عن طريق   دفع إلى  وحساب 
 ملصرفي  لشرك3 لتخص3صه با كامل 

 لمساهم   1ح3د محمد ب1ر س

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 
  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
قرر   ، نت3ج3 العتماد   قر ر   سابق 
 ملساهم   1ح3د تعدول أحكام  ملادة 
 ، من   نظام  ألسا�ضي  لشرك3   7
على   نح1  تتم ص3اغتها  آلن  ل  تي 
بمبلغ  رأس  ملال  تحدود  تم    تالي: 
مل13ن )1،400،000) درهم ، مقسم 
إلى أربع3 عشر أ ف )14،000) سهم 
، ب1 قع مائ3 )100) درهم  كل منها ، 
13000 لمخصص3  إلى   1 مرقم3 من 
محمد  با كامل  لمساهم   1ح3د. 

ب1ر س 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255011.
756I

YF CONSULTING SERVICES

 CHRAIBI TRADING
COMPANY

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
 CHRAIBI TRADING COMPANY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 37 زنق3 
عمر  بن   عاص إقام3 إسماع3ل 

مكتب 3   قن3طرة. - 13000 
  قن3طرة.  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
65821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   02
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHRAIBI TRADING COMPANY
أل  تاجر   : بإوجاز  غرض   شرك3 

لس3ط وق1م باالستير د ل   تصدور
تاجر أجهزة  ملعل1م3ات

  تجارة   عام3.
زنق3   37  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
إسماع3ل  إقام3  عمر  بن   عاص 
 13000  - 3   قن3طرة.  مكتب 

  قن3طرة.  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د   شر وبي ف3صل 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   شر وبي ف3صل عن1 نه) ) 
 68 م   رقم  بل1ك   لالد  لج3ه 
  قن3طرة. 13000   قن3طرة.  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  نس3م3  ش3كر    س3دة 
دل ر باب لند ر  رغ13ة تالنات 13000 

تالنات  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم 91851.
757I

Cabinet LAMRINI HADI

IBN HAZM CAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا   ناض1ر ، 

62000،   ناض1ر  ملغرب
IBN HAZM CAR شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 
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 عر �ضي شارع   نصر رقم 39 - 

62010   ناظ1ر  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

23285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   20

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 IBN  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAZM CAR

كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 -  39 رقم  شارع   نصر   عر �ضي 

62010   ناظ1ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 500.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 5.000  : م3م1ن  ش3كر    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  م3م1ن  ش3كر    س3د 

حي  عر �ضي رقم 83 62010   ناظ1ر 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  محمد  أزحاف    س3د 

حي ألالد ب1ط3ب سكت1ر   زنق3 1 رقم 

5 62010   ناظ1ر  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

11 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1107.

758I

م3نارة ف3نانس جرلب

 INSTITUT SUPERIEUR
 PRIVE ATLAS DES SCIENCES

DE LA SANTE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

م3نارة ف3نانس جرلب
52 شارع م1الي رش3د شق3 رقم 
7   طابق   ر بع جليز مر كش ، 

30000، مر كش  ملغرب
 INSTITUT SUPERIEUR PRIVE
 ATLAS DES SCIENCES DE LA
SANTE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 ل 3لي 
تجزئ3  لن3هي شارع  فر ك - 85000 

تزنيت  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

5251
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 INSTITUT SUPERIEUR PRIVE
 ATLAS DES SCIENCES DE LA

.SANTE
:   تعل3م  بإوجاز  غرض   شرك3 

  عالي لما بعد   بكا 1ريا غير   عل3ا.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : زنق3 ل 3لي 
 85000  - تجزئ3  لن3هي شارع  فر ك 

تزنيت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 850  :   س3د  وحسن  ضرض1ر 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 150  : محمد   ب1زيدي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  وحسن  ضرض1ر 
زنق3   1 د   كبير   28 عن1 نه) ) 

  سمال 33 30000 مر كش  ملغرب.
  س3د محمد   ب1زيدي عن1 نه) ) 
81 تجزئ3   سع3دو3 2 85000 تزنيت 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  وحسين  ضرض1ر 
عن1 نه) ) حي  مي مكي  لرير 80000 

 كادور  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بتيزنيت   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 202.

759I

مكتب  ملحاسب3

GULL TRANS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

مكتب  ملحاسب3
شارع عبد  وخا ق   طريس رقم 21 
  طابق   ثا ث ، 62000،   ناظ1ر 

 ملغرب
GULL TRANS شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

  عمر ن رقم 1289 سل1 ن - 62000 
  ناظ1ر  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.21021
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   08  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ   GULL TRANS
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
 إلجتماعي تجزئ3   عمر ن رقم 1289 
62000   ناظ1ر  ملغرب   - سل1 ن 

نت3ج3 ل : تاثر  باوحا 3   1بائ33.
تجزئ3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
  عمر ن رقم 1289 سل1 ن - 62000 

  ناظ1ر  ملغرب. 

ل عين:
ل  عصام   سك1ري    س3د)ة) 
 180 رقم  شارع  ملسيرة  عن1 نه) ) 
62000   ناظ1ر  ملغرب كمصفي )ة) 

 لشرك3.
عبد  رح3م ب1شلف ل    س3د)ة) 
 1296 عن1 نه) ) تجزئ3   عمر ن رقم 
62000   ناظ1ر  ملغرب  سل1 ن 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل  عشاق  عبدهللا    س3د)ة) 
 62000 حي  لالد  بر ه3م  عن1 نه) ) 
  ناظ1ر  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
27 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1603.

760I

مكتب  ملحاسب3

GULL TRANS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

مكتب  ملحاسب3
شارع عبد  وخا ق   طريس رقم 21 
  طابق   ثا ث ، 62000،   ناظ1ر 

 ملغرب
GULL TRANS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : تجزئ3 

  عمر ن رقم 1289 سل1 ن - 62000 
  ناظ1ر  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.21021

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   08  ملؤرخ في 
GULL TRANS شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 100.000 رأسما ها  مبلغ   ملحدلدة 
مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن  درهم 
 - سل1 ن   1289 تجزئ3   عمر ن رقم 
62000   ناظ1ر  ملغرب نت3ج3  تاثر 

باوحا 3   1بائ33.
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ل عين:

ل  عصام   سك1ري    س3د)ة) 

 180 رقم  شارع  ملسيرة  عن1 نه) ) 

62000   ناظ1ر  ملغرب كمصفي )ة) 

 لشرك3.

عبد  رح3م ب1شلف ل    س3د)ة) 

 1296 عن1 نه) ) تجزئ3   عمر ن رقم 

62000   ناظ1ر  ملغرب  سل1 ن 

كمصفي )ة)  لشرك3.

ل  عشاق  عبدهللا    س3د)ة) 

 62000 حي  لالد  بر ه3م  عن1 نه) ) 

  ناظ1ر  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 

تجزئ3  لفي   2022 و1ن13   08 بتاريخ 

  عمر ن رقم 1289 سل1 ن - 62000 

  ناظ1ر  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

27 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1606.

761I

سل س1 يس13ن

غ و ل هومس
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

سل س1 يس13ن

شارع  الدريس33 زنق3 طارق زياد 
رقم 63   طابق 1 ، 90000، طنج3 

 ملغرب

غ ل ل ه1مس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 رقم 

11 إقام3 201   ضحى   طابق 2 

  عرفان 2 - 90000 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
غ ل ل   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

ه1مس.
 : بإوجاز  غرض   شرك3 

إوجار،بناء، شر ء لب3ع   عقار ت.
شق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
201   ضحى   طابق  إقام3   11 رقم 
2   عرفان 2 - 90000 طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : عمر  زيان  بن    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عمر  زيان  بن    س3د 
شارع   صن1بر 91150 مرت3ل  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د بن زيان و1سف عن1 نه) ) 
تجزئ3   قدس شارع ل د   ن3ل رقم 

30 91150 مرت3ل  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253936.
762I

mechkour el mostapha

 LAKOUASS BUREAUTIQUE
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

mechkour el mostapha
 12db zarktouni smaala settat
 12db zarktouni smaala settat،

26000، settat maroc
 LAKOUASS BUREAUTIQUE
SARL AU شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 
  سفلي رقم06 شارع  ك1يرة حي 

 ر ك   طابق   سفلي رقم06 شارع 
 ك1يرة حي  ر ك 26000 سطات 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
7089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   07
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 LAKOUASS BUREAUTIQUE

.SARL AU
ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 ، )تاجر   ل1 زم)  مكتب33   ل1 زم 
ب3ع  ب3ع   ل1 زم  ملدرس33،  ل  طباع3 
)تاجر  ل صالحها   جهزة  الكترلن33 
 ألجهزة) ل  التجارباو مل3،  الستير د 

ل  تصدور..
:   طابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  سفلي رقم06 شارع  ك1يرة حي  ر ك 
  طابق   سفلي رقم06 شارع  ك1يرة 

حي  ر ك 26000 سطات  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د  ن1ري زكرياء : 100 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  زكرياء    س3د  ن1ري 
 26000 شارع   ك1يرة حي  ير ك   06

سطات  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  زكرياء    س3د  ن1ري 
 26000 شارع   ك1يرة حي  ير ك   06

سطات  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27  البتد ئ33 بسطات بتاريخ 

2022 تحت رقم 331/22.
761I

BOUSSOLE CONSEIL

AMR BUSINESS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

BOUSSOLE CONSEIL
1, ز لي3 زنق3 ب3ن3ل ل شارع عبد 
 مل1من ، 20160،   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب
AMR BUSINESS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 زنق3 
 وت بعمر ن لشارع محمد  وخامس 
عمارة A   طابق 8 مكتب رقم 801 - 

20100   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.361987

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   07 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   1.680.000»
 2.280.000» إلى  درهم»   600.000»
مقاص3  إجر ء   : طريق  عن  درهم» 
مع دو1ن   شرك3  ملحددة  ملقد ر ل 

 ملستحق3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829137.
763I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 UNION DES
 DISTRIBUTEURS

MAROCAINS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES
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MAROC

 UNION DES DISTRIBUTEURS

MAROCAINS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي كلم 10 

طريق  و دودة  يساسف رقم 102 - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.310595

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 أبريل   13  ملؤرخ في 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

 UNION DES DISTRIBUTEURS

رأسما ها  مبلغ   MAROCAINS

مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000

طريق  و دودة   10 كلم   إلجتماعي 

20000   د ر   -  102  يساسف رقم 

  ب3ضاء  ملغرب نت3ج3 ل :  ملنافس3.

 10 ل حدد مقر   تصف33 ب كلم 

طريق  و دودة  يساسف رقم 102 - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب. 

ل عين:

ل  عبد   ل1ي  و1نس    س3د)ة) 

حي   3 بل1ك   2 13   طابق  عن1 نه) ) 

فاس  ملغرب كمصفي   10000 تغات 

)ة)  لشرك3.

  س3د)ة) محمد باج1 ل عن1 نه) ) 

زنق3 1 عمارة 3 طابق 2 رقم 5 تجزئ3 

12  قام3  سماع3ل33   1ئام  أل ف3 

20000   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 13 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827711.

765I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

KHEOPS KEFREN PRIVE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
KHEOPS KEFREN PRIVE شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 

رقم 1   طابق  أللل 130,  ب1بكر 
  صدوق م.ج فاس - 10000 فاس 

 ململك3  ملغرب33.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.66211

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2021 تقرر حل  02 دجنبر   ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
مبلغ   KHEOPS KEFREN PRIVE
لعن1 ن  درهم   50.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي شق3 رقم 1   طابق 
 أللل 130,  ب1بكر   صدوق م.ج فاس 
- 10000 فاس  ململك3  ملغرب33 نت3ج3 

ل : عدم  ستأناف نشاط   رك3.
ل حدد مقر   تصف33 ب شق3 رقم 
1   طابق  أللل 130,  ب1بكر   صدوق 
فاس  ململك3   10000  - فاس  م.ج 

 ملغرب33. 
ل عين:

ل  حم1   ع3ا�ضي    س3د)ة) 
تجزئ3  ملام1ن33   ،93 ف3ال  عن1 نه) ) 
فاس   10000 فاس  صفرل  طريق 
 ململك3  ملغرب33 كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
فبر ور   01 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 518.
766I

BELMADANI IMPOTT EXPORT

HODOS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

HODOS
29 شار ع عمر  بن   عاص رقم 26 
  طابق   تا ت 29 شار ع عمر  بن 
  عاص رقم 26   طابق   تا ت، 

90010، طنج3  ملغرب
HODOS شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 29 شار 
ع عمر  بن   عاص رقم 26   طابق 
  تا ت طنج3 90010 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
127607

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HODOS
:  ملش1رة  بإوجاز  غرض   شرك3 

 إلد ري3.
شار   29  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
26   طابق  ع عمر  بن   عاص رقم 
  تا ت طنج3 90010 طنج3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

حص3   500  : ر ئد  عبي    س3د 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3دة نهال جم3ل3  ملل3اني : 500 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

شارع    س3د ر ئد  عبي عن1 نه) ) 

 ملقالم3  قام3   1 ح3 طابق1 شق73 
90000 طنج3  ملغرب.

جم3ل3  ملل3اني  نهال    س3دة 
ساح3  عن1 نه) )  مر ح   شل1ح 
طنج3   90000   قا�ضي ف3ال  ملل3اني 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
شارع    س3د ر ئد  عبي عن1 نه) ) 
 ملقالم3  قام3   1 ح3 طابق1 شق73 

90000 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   10 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 0522127607.
767I

مكتب  ملحاسب3   فا�ضي

TAMOUDA SPA
إعالن متعدد   قر ر ت

مكتب  ملحاسب3   فا�ضي
1 عالل بن عبد هللا شق3 رقم 3 ، 

91000، تط1 ن  ملغرب
TAMOUDA SPA «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: شارع 
محمد  مزيان رقم 18 - 91000 

تط1 ن  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.12995

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
لفاة   شريك   س3د م3ل1د   شريف 
ل تقس3م جدود  رأس مال  الجتماعي 
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تف1يت جم3ع حصص   1رث3  فائدة 

  س3د محمد ر�ضى   شريف
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير  ملس3ير 
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

تبدول   شكل   قان1ني 
قر ر رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 

تعدول   نظام  السا�ضي 
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قر ر رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
تف1يض من  جل  ستكمال  ملسطرة 

  قان1ن33 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
من  :تبدول   شكل   قان1ني    شكل 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  لى 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د 
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
مساهم3   شريك محمد   :  ملساهم3 
درهم   200.000,00 ر�ضى   شريف 

نقد  
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
تحدود   ر س   : رأس مال  الجتماعي 
درهم مقسم3   200.000,00  ملال في 
 100 حص3  جتماع33   2000  لى 

درهم وحص3 
على  ونص  15:   ذي  رقم  بند 
تع3ين   س3د  تغ3ير  ملسير:  ماولي: 

محمد ر�ضى   شريف مسير  شرك3 
على  ونص  16:   ذي  رقم  بند 
ماولي:  المضاء :  مضاء جم3ع   1ثائق 
مسيرها  قبل  من  بشرك3   ملتعلق3 

  س3د محمد ر�ضى   شريف
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1356.
768I

CABINET CADRE CONSEIL

MOUJIB FILS SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
MOUJIB FILS SARL AU شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي طريق 
ز ك1رة  كدز تنس3فت ز ك1رة - 

37900 ز ك1رة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

1905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOUJIB FILS SARL AU

محط3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  1ق1د.

طريق   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - ز ك1رة  تنس3فت  ز ك1رة  كدز 

37900 ز ك1رة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

رأسمال   شرك3:  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : م1ج3ب  حمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  م1ج3ب  حمد    س3د 

 37900 دل ر  وناس تنس3فت ز ك1رة 

ز ك1رة  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  م1ج3ب  حمد    س3د 

 37900 دل ر  وناس تنس3فت ز ك1رة 

ز ك1رة  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   27 بتاريخ  بز ك1رة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 183.

769I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 GROUPE SCOLAIRE LA
RELANCE PRIVEE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تغ3ير تسم33   شرك3

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 GROUPE SCOLAIRE LA

RELANCE PRIVEE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  الجتماعي تجزئ3 
مصرة   قطع3 10 طريق عين 

  سمن فاس زل غ3 - 10000 فاس 
 ملغرب.

تغ3ير تسم33   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

66317
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تغ3ير   2022 و1ن13   07  ملؤرخ في 
 GROUPE» من  تسم33   شرك3 
 «SCOLAIRE LA RELANCE PRIVEE
 GROUPE SCOLAIRE» إلى 

. «L’INITIALE PRIVE
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2751.
770I

محاسب معتمد : عت3ڭي محمد كمال

 TRANSPORT MAHAJIR
ECHARK SARL/AU

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
حل شرك3

محاسب معتمد : عت3ڭي محمد 
كمال

رقم 20 زنق3   زياني شق3 07 عمارة 
لدغيري لجدة ، 60000، لجدة 

 ملغرب
 TRANSPORT MAHAJIR
ECHARK SARL/AU شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 
  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   سالم 
بني در ر لجدة - 60000 لجدة 

 ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.21881

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
 TRANSPORT MAHAJIR ECHARK
 10.000 رأسما ها  مبلغ   SARL/AU
درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 
  سالم بني در ر لجدة - 60000 لجدة 
:  نخفاض كبير في   ملغرب نت3ج3 ل 

 ملب3عات مع نقص في  الس1 ق.
حي  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
  سالم بني در ر لجدة - 60000 لجدة 

 ملغرب. 
ل عين:

ل  قاسمي    س3د)ة)   ط3ب 
حي   سالم بني در ر لجدة  عن1 نه) ) 
)ة)  كمصفي  لجدة  ملغرب   60000

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 831.
771I

cherkaouaudit

EL KASRI ASSURANCES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رفع رأسمال   شرك3

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
EL KASRI ASSURANCES شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د
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لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزي3 
  نهض3 11, شارع   قدس - 90000 

طنج3  ململك3  ملغرب33 .
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11719

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم   2022 و1ن13   01 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
«200.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   100.000» إلى  درهم» 
دو1ن  مع  مقاص3  إجر ء   : طريق 
  شرك3  ملحددة  ملقد ر ل  ملستحق3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   13 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253751.
772I

FACE FIDUCIAIRE

STUDY ABROAD AGENCY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى  ملعني   طابق 

  ثا ث رقم 6 ، 20110،   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

 STUDY ABROAD AGENCY
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 201 شارع 
مصطفي  ملعاني ط 2 ش 9 - 20110 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
.STUDY ABROAD AGENCY

مركز   : بإوجاز  غرض   شرك3 
  لغات، تنظ3م   رحالت   لغ1ي3.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 201 شارع 
مصطفي  ملعاني ط 2 ش 9 - 20110 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
1.000 حص3   :   س3دة إالر إمرني 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  إمرني  إالر    س3دة 
أحرب3جان   AZ 1000 أحرب3جان 

أحرب3جان.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  إمرني  إالر    س3دة 
أحرب3جان   AZ 1000 أحرب3جان 

أحرب3جان
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم -.
771I

Cap Conseils

MEADSOLUTIONS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,101
20390، Casablanca Maroc

MEADSOLUTIONS شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
 وحري3   طابق   ثا ت شق3 5 - 

20120   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

531385
 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل 

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 
 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEADSOLUTIONS
ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 

مساحات إعالن33 على  إلنترنت.
10 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 -  5 شق3   وحري3   طابق   ثا ت 

20120   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3دة مريم أكمكام : 700 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 Markelys Interactive   شرك3 
درهم   100 بق3م3  حص3   : 300

 لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  أكمكام  مريم    س3دة 
20000   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
 Markelys Interactive   شرك3 
باريس   75000 باريس  عن1 نه) ) 

فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  أكمكام  مريم    س3دة 
20000   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 26 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2022 تحت رقم -.
773I

AMJ MANAGEMENT

COUTURE AZAR SARL AU 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

AMJ MANAGEMENT
زنق3  الردن  قام3 وامن3 2   طابق 

 اللل رقم 10 طنج3 ، 90000، 
طنج3  ملغرب

 COUTURE AZAR SARL AU 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  ملرس 

غرس3  و امع شارع 10 طنج3 - 
90000 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.COUTURE AZAR SARL AU
تصن3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 
لتصدور  ل ستير د  لتس1يق 

 ملنس1جات.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي  ملرس 
 - طنج3   10 شارع  غرس3  و امع 

90000 طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : عائش3  الزر    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عائش3  الزعر    س3دة 
 10 شارع  غرس3  و امع  حي  ملرس 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عائش3  الزعر    س3دة 
 10 شارع  غرس3  و امع  حي  ملرس 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
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و1ن13   28 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255219.

775I

gest consultants

CAFEYE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

gest consultants

15 زنق3   قا�ضي إ 3اس  ملعاريف 

  د ر   ب3ضاء، 20100،   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب

CAFEYE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي كا 3ف1رن3ا 

ك1 ف ريس1ر عمارة 11د طابق 

1 شق3 3 - 20150   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.

تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري -.

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

بر دة  غ3ث3  )ة)  تف1يت   س3د 

أصل  من  حص3  جتماع33   1.100

)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.100

 10 بتاريخ  معن  مام1ن   عبداللي 

ماي 2022.

تف1يت   س3د )ة) خا د بر دة 100 

 2.000 أصل  من  حص3  جتماع33 

مام1ن  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

ماي   10 بتاريخ  معن    عبداللي 

.2022

تف1يت   س3د )ة) ندور بر دة 100 

 2.000 أصل  من  حص3  جتماع33 

مام1ن  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

ماي   10 بتاريخ  معن    عبداللي 

.2022

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 16 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828012.

776I

GRUBAK SARL

GRUBAK SARL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

GRUBAK SARL
تجزئ3   نخ3ل 6 بل1ك 9 عمارة 2 
متجر رقم 1 آزرل ، 51100، آزرل 

 ملغرب
GRUBAK SARL شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
  نخ3ل 6 بل1ك 9 عمارة 2 متجر رقم 

1 آزرل - 51100 آزرل  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.GRUBAK SARL
ب3ع م1 د   : غرض   شرك3 بإوجاز 

  بناء-إستير د لتصدور
خدمات متن1ع3 في مجال   بناء.

تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  نخ3ل 6 بل1ك 9 عمارة 2 متجر رقم 

1 آزرل - 51100 آزرل  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  وحسن   بقالي عن1 نه) ) 
رقم 8 شارع لهر ن زنق3 أريحا   زه1ر 

1 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  وحسن   بقالي عن1 نه) ) 
رقم 8 شارع لهر ن زنق3 أريحا   زه1ر 

1 10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بازرل   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 211.
777I

SILVER FID

 SOCIETE IMMOBILIERE
INDUSTRIELLE DU MAROC
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SILVER FID
9 زنق3 رحال  ملسك3ني   طابق 
1رقم1 ، 20000،   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

 INDUSTRIELLE DU MAROC
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

153   حي   صناعي إبن أمس3ك حي 
م1الي رش3د - 20701   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE IMMOBILIERE  :

.INDUSTRIELLE DU MAROC
تأجير   : بإوجاز  غرض   شرك3 
لإستغالل  ملمتلكات   عقاري3 

 وخاص3  ل  ملأج1رة.

تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
153   حي   صناعي إبن أمس3ك حي 
20701   د ر  ب3ضاء   - م1الي رش3د 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 RM  ( ه1 دونك  رم    شرك3 
HOLDING ( : 1.000 حص3 بق3م3 

100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 RM  ( ه1 دونك  رم    شرك3 
 153 تجزئ3  عن1 نه) )   (  HOLDING
  حي   صناعي إبن أمس3ك حي م1الي 

رش3د 20701   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  إمغيربي  هشام    س3د 
تجزئ3 ألك1ك رقم 23 كا 3ف1رن3ا عين 

  شق 20150   د ر  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829110.

778I

FIDUCIAIRE BILAL

YASSAMINE AL ATLAS
إعالن متعدد   قر ر ت

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
YASSAMINE AL ATLAS «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: زنق3 

11 رقم 653   طابق 2 تيزي م1الي 
 وحسن - 51100 أزرل  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.371
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   07  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
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على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
ب3ع   س3د قاسمي عمرجم3ع  ماولي: 
200 حص3  لس3دة م1�ضى  حصصه 
فارس ن1 ل ل ب3ع   س3دة   سل3ماني 
حص3   800 حصصها  جم3ع  عزيزة 

 لس3د مرل ن  دريس
على  ونص  02:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي:  ستقا 3  س3دة   سل3ماني 
لتعين   س3د  من   تس3ير  عزيزة 

مرل ن  دريس مسير  لشرك3
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي:  ستقا 3   س3د  س3دة 
لتعين    سل3ماني عزيزة من  المضاء 
  س3د مرل ن  دريس مم�ضي لح3د 

 لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
  س3د مرل ن  دريس .....20000درهم 
......200 حص3-  س3دة م1�ضى فارس 
 800...... .....80000درهم  ن1 ل 

حص3-
على  ونص  11:   ذي  رقم  بند 
مرل ن  دريس  تعين   س3د  ماولي: 
مسير  لشرك3 ل تعين   س3د مرل ن 

 دريس مم�ضي لح3د  لشرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بازرل   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 211.
779I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

ATHENA PERFORMANCE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

ATHENA PERFORMANCE شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 53 
شارع عالل بن عبد هللا مكتب 35 
 ملدون3  و دودة فاس - 10000 

فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

72995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. ATHENA PERFORMANCE

غرض   شرك3 بإوجاز :  الستشارة 

ل   تس3ير.
 53 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 35 بن عبد هللا مكتب  شارع عالل 

 ملدون3  و دودة فاس - 10000 فاس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

واسر   دخي�ضي  محمد    س3د 

درهم   100 بق3م3  حص3   500  :

 لحص3.

حص3   500  :   س3دة فر ج رجاء 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

واسر   دخي�ضي  محمد    س3د 
 28 رقم  زنق3   س1د ن  عن1 نه) ) 

شق3 15 فاس 10000 فاس  ملغرب.

عن1 نه) )  رجاء  فر ج    س3دة 
حي كريم   عمر ني   17 زنق3   16 رقم 

  دكار ت فاس 10000 فاس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  و1نس  فر ج    س3د 
حي كريم   عمر ني   17 زنق3   16 رقم 

  دكار ت فاس 10000 فاس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1296.

780I

Bureauerrarhni

2A TRVAUX DIVERS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

Bureauerrarhni
شارع  ملسع1دي رقم 70حي   1حدة 
1   ع13ن، 70000،   ع13ن  ملغرب
2A TRVAUX DIVERS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 ملسع1دي رقم 83 حي   1حدة 1 
  ع13ن - 70000   ع13ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 2A  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRVAUX DIVERS
:  صالح  بإوجاز  غرض   شرك3 
ل ملعد ت-  مل1 د  ملعدن33  الالت 
نقل   بضائع   شغال   بستن3- 

 صاوح   غير.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 1 حي   1حدة   83 رقم   ملسع1دي 

  ع13ن - 70000   ع13ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 500.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : عبد   هادي    س3د  رجد ل 
درهم   100 بق3م3  حص3   5.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   هادي    س3د  رجد ل 

 83 رقم  شارع  ملسع1دي  عن1 نه) ) 
حي   1حدة 1   ع13ن 70000   ع13ن 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   هادي    س3د  رجد ل 
 83 رقم  شارع  ملسع1دي  عن1 نه) ) 
حي   1حدة 1  ع13ن 70000   ع13ن 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1805.
781I

FISCOFISC

طوب النشرز
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تغ3ير نشاط   شرك3

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
ط1ب النشرز شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  الجتماعي تعالن33 
وحريش3 1 ب2 س3دي  حر زم - 

10000 فاس  ملغرب.
تغ3ير نشاط   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.56615

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تغ3ير   2022 و1ن13   16  ملؤرخ في 
نشاط   شرك3 من «1) صناع3 م1 د 

  بناء
2) مفالض

 (1» إلى  1)  إلستير د ل   تصدور» 
صناع3 م1 د   بناء

2) مفالض
1) مقالل في نقل   بضائع وحساب 

  غير».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1188.
782I
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SABLE ET PEINTURE MÉTALIQUE LAAYOUNE

 SABLE ET PEINTURE
MÉTALIQUE LAAYOUNE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 SABLE ET PEINTURE
MÉTALIQUE LAAYOUNE

رقم 151 بل1ك ج مدون3   1حدة ، 
70000،   ع13ن  ملغرب
 SABLE ET PEINTURE

MÉTALIQUE LAAYOUNE شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 151 
بل1ك ج مدون3   1حدة - 70000 

  ع13ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

30771
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 فبر ور   15
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 SABLE : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 
 ET PEINTURE MÉTALIQUE

.LAAYOUNE
:   سفع  بإوجاز  غرض   شرك3 

  رملي ل  طالء ل  تعدون.
لقطع  وحدود  -   سفع   رملي 
ل  شا يهات  ل وذ ر  ل وخشب 

ل ملر كب ...
ل  شاحن3  دهان   س3ارة   -

ل  عتاد.
معد ت  لإصالح  ص3ان3   -

  س3ار ت ل  شاحنات.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 151 
 70000  - مدون3   1حدة  ج  بل1ك 

  ع13ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  محمد  برك    س3د 
طرفاو3   70050 طرفاو3    دلرة 

 ملغرب.
  س3د الرباس   سالمي عن1 نه) ) 
طرفاو3   70050 طرفاو3    دلرة 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  برك  محمد    س3د 
طرفاو3   70050 طرفاو3    دلرة 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با ع13ن بتاريخ - تحت رقم 

.716/22
781I

ml congestfin

 UNION MAROCAINE DE
NEGOCE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تف1يت حصص

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc
 UNION MAROCAINE DE

NEGOCE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 زنق3 
  زله1ر س3دي بل13ط - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.208991

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   01 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
أن1 ر  محمد  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   500
1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) أحمد 

كيري بتاريخ 01 أبريل 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 09 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2021 تحت رقم 827111.
783I

ml congestfin

 LES TEINTURIES DE
L’AMEUBLEMENT

شرك3  ملساهم3
تع3ين مسير جدود  لشرك3

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc

 LES TEINTURIES DE
L’AMEUBLEMENT شرك3 

 ملساهم3
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 111 أب1 

زيد د دل�ضي - 20000   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.11511
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2021 تم تع3ين  27 غشت   ملؤرخ في 
أن1 ر  مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) 

محمد كمسير لح3د
تبعا  1فاة  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827117 .
785I

LUCA CENTER

KL-METAL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
KL-METAL شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 786 
 ملكتب رقم 2  ملسار طريق  سفي 
مر كش - 30000 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
KL-  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.METAL
صناع3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

لبناء   ه3اكل  ملعدن33.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 786 
طريق  سفي  2  ملسار  رقم   ملكتب 

مر كش - 30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د   ه1 لي خا د : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 SASU CONCEPT LS   شرك3 
 100 حص3 بق3م3   FRANCE : 500

درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  خا د    س3د   ه1 لي 

فرنسا wittisheim 67820 فرنسا.
 SASU CONCEPT LS   شرك3 
 67820 فرنسا  عن1 نه) )   FRANCE

wittisheim فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  خا د    س3د   ه1 لي 

فرنسا wittisheim 67820 فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117113.
786I

LUCA CENTER

DROP FOOD
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786
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 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DROP FOOD شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
ج1هرة   طابق   ثاني   شق3 رقم 17 
شارع عالل   فا�ضي مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 DROP : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.FOOD
تح1يل ل   : غرض   شرك3 بإوجاز 

حفاض على   ف1 كه ل  وخضر.
عمارة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ج1هرة   طابق   ثاني   شق3 رقم 17 
شارع عالل   فا�ضي مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د   طاهير  و1ب 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )    س3د   طاهير  و1ب 
21 ز لي3  1   شق3 رقم   قام3  ل  3ل 
ك3ليز  شارع   سعدو3  ت1مرت  بن 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )    س3د   طاهير  و1ب 

21 ز لي3  1   شق3 رقم   قام3  ل  3ل 
ك3ليز  شارع   سعدو3  ت1مرت  بن 

مر كش 30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117261.
787I

LE MONOPOLE

كوبافيك ش م
تع3ين رئيس مجلس  إلد رة

LE MONOPOLE
 BD YACOUB EL MANSOUR
 RUE ISHAK IBNOU HANINE
 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC
ك1باف3ك ش م «شرك3  ملساهم3»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 102 شارع 
 أللد و3 - -   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

«تع3ين رئيس مجلس  إلد رة»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.29907
إطار  و مع   عام  إلد ري  في   

 ملؤرخ في 10 و1ن13 2020
تقرر تع3ين   س3د عبقري أمين

شرك3  إد رة  مل لس  رئيسا 
ك1باف3ك ش م

بتاريخ: 10 و1ن13 2020
لتتمثل   صالح3ات  ملخ1 3  ه 
منح   ت1ق3ع  الجتماعي  ولي:  ف3ما 

 لس3د أمين عبقري
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

مارس 2022 تحت رقم 819323.
788I

GROUPE SCOLAIRE PRIVE AMINA

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AMINA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تف1يت حصص

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AMINA

 Casablanca, rue 3 Casa
Plaisance n° 4 ، 20000،   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AMINA شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
 Casablanca, rue 3 Casa

Plaisance n° 4 - 20020   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.116867

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2018 و1 13ز   17 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
نصرل  محمد  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   2.200
)ة)  حص3  فائدة   س3د   2.200
 16 فاطم3   زهر ء  ب1   غالي بتاريخ 

و1 13ز 2018.
نصري  نادو3  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33 من أصل   17.300
)ة)  حص3  فائدة   س3د   17.300
 16 فاطم3   زهر ء  ب1   غالي بتاريخ 

و1 13ز 2018.
سهام  نصرل  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   3.300
)ة)  حص3  فائدة   س3د   3.300
 16 فاطم3   زهر ء  ب1   غالي بتاريخ 

و1 13ز 2018.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 15 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

غشت 2018 تحت رقم 673619.
789I

STE PEACEFUL ENNAKHIL

PEACEFUL ENNAKHIL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE PEACEFUL ENNAKHIL
  دكان رقم 55 مكرر درب   رباج 
  فخارة   نخ3ل  و ن1بي مر كش ، 

30000، مر كش  ملغرب
PEACEFUL ENNAKHIL شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   دكان 

رقم 55 مكرر درب   رباج   فخارة 

  نخ3ل  و ن1بي مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

118109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2021 شتنبر   01

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PEACEFUL ENNAKHIL
غرض   شرك3 بإوجاز : - تاجر

- محل بقا 3  لب3ع با تجزئ3
- تاجر   تبغ با تجزئ3 .

:   دكان  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
درب   رباج   فخارة  مكرر   55 رقم 
 30000  - مر كش    نخ3ل  و ن1بي 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ب1جمع3  دهم3    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د ب1جمع3  دهم3 عن1 نه) ) 
ل ح3 س3دي   07 عزيب خل3ف3 رقم 
بر ه3م   ب1ر مر كش 30000 مر كش 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د ب1جمع3  دهم3 عن1 نه) ) 
ل ح3 س3دي   07 عزيب خل3ف3 رقم 
بر ه3م   ب1ر مر كش 30000 مر كش 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

شتنبر   09 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2021 تحت رقم -.

790I
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مكتب  ملحاسب3

ARZASI CAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

مكتب  ملحاسب3
شارع عبد  وخا ق   طريس رقم 21 
  طابق   ثا ث ، 62000،   ناظ1ر 

 ملغرب
ARZASI CAR شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 16 20 
زنق3 2  ملسيرة   عرلي - 62550 

  ناظ1ر  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.23229

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   27  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

صدوقي زكرياء كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
28 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1686.
791I

خبرة   شرق

 KAMELIA BEAUTY
COIFFURE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3
خبرة   شرق

39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 
 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 
  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 
شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
 KAMELIA BEAUTY COIFFURE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل 

رقم 29 قطاع  الجتماع   ر بع حي 
  قدس تي  ف 77/13927 لجدة - 

60000 لجدة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

19599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.KAMELIA BEAUTY COIFFURE

صا 1ن   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 وحالق3 ل  تجم3ل.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : محل رقم 

29 قطاع  الجتماع   ر بع حي   قدس 

 60000  - لجدة   13927/77 تي  ف 

لجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 KAMELIA BEAUTY   شرك3 

بق3م3  حص3   COIFFURE : 1.000

100 درهم  لحص3 .

  س3دة زياني  كر م : 1000 بق3م3 

100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  زياني  كر م    س3دة 

لجدة 60000 لجدة  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  زياني  كر م    س3دة 

لجدة 60000 لجدة  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 951/2022.

792I

N2M CONSEIL-SARL

RENOVRIS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
RENOVRIS شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 وحسن  اللل ,  حي 5 رقم 19, 
  طابق   ثاني رقم 3 - 62000 

  ناض1ر  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.21231

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   13 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
محمد معدلن  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   500
عبد  )ة)  حص3  فائدة   س3د   500
و1ن13   13 بتاريخ  ب1ج3دة    رحمان 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
27 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1602.
791I

ml congestfin

 UNION MAROCAINE DE
NEGOCE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc
 UNION MAROCAINE DE

NEGOCE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 زنق3 
  زله1ر س3دي بل13ط - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.208991

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  01 أبريل   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
 - بل13ط  زنق3   زله1ر س3دي   11»
إلى  20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب» 
كل1برلفانس  زنق3  آنفا  شارع   75»
  طابق9 شق3 ب108 - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 09 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2021 تحت رقم 827111.

793I

FIDUNARA

MEGA TECH ELEC
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIDUNARA
زنق3 10 رقم 155 حي م1الي عبد هللا 
عين   شق   د ر  ب3ضاء ، 20260، 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب
MEGA TECH ELEC شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقام3 
بريما مكتب رقم 105 شق3 16 

  طابق 1 ز لي3 مصطفى معاني ل11 
وناور   د ر   ب3ضاء - 25020   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538101
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   08
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 MEGA : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.TECH ELEC
غرض   شرك3 بإوجاز :   ترك3بات 

  كهربائ33 ل  سباك.
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إقام3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 16 شق3   105 رقم  مكتب  بريما 
1 ز لي3 مصطفى معاني ل11    طابق 
25020   د ر   - وناور   د ر   ب3ضاء 

  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : ميشميش  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د سعد   كغاط : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد ميشميش عن1 نه) ) 
س  ط   12 رقم   10 بل1ك  مل3اء  حي 
20630   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب.
  س3د سعد   كغاط عن1 نه) ) 2 
2  ير ك فاس  حي   قدس   26 بل1ك 

10010   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د سعد   كغاط عن1 نه) ) 2 
2  ير ك فاس  حي   قدس   26 بل1ك 

10010   د ر   ب3ضاء  ملغرب
  س3د محمد ميشميش عن1 نه) ) 
س  ط   12 رقم   10 بل1ك  مل3اء  حي 
20630   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829296.
795I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

TAG ARCHI
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـ3 قــدمــاء   ــمــر كـــشـ3ــ3ـن مــكــتــب 

رقـــم 3 جليز ، 30000، مر كش 
 ملغرب

TAG ARCHI شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 رقم 
1 عمارة 10 زنق3 كام3ل كابانا   حي 
  شت1ي - 30000 مر كش  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.78519

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2022 تم تح1يل  25 أبريل   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
زنق3 كام3ل   10 عمارة   1 «شق3 رقم 
كابانا   حي   شت1ي - 30000 مر كش 
 ملغرب» إلى «زنق3 كام3ل كابانا عمارة 
1   طابق  اللل  ال  1رين شق3 رقم 
مر كش   30000  -   حي   شت1ي 

 ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   10 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117156.
796I

خبرة   شرق

 MARJANA
DEVELOPPEMENT

إعالن متعدد   قر ر ت
خبرة   شرق

39 شارع   بكاي  هب3ل  قام3 رياض 
 ملدون3 شق3 رقم 1 بركان 39 شارع 
  بكاي  هب3ل  قام3 رياض  ملدون3 
شق3 رقم 1 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
 MARJANA DEVELOPPEMENT
«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 28 شارع 
 رمي  3بر س13   طابق   ر بع شق3 
رقم 3 لجدة - 60000 لجدة  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.11235
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   28  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تف1يت  وحصص من   س3د عيسام 
ب1دهن  وحامل  لبطاق3   1طن33 

فاطم3  ل   س3دة   S681960 رقم 
وحس3ني  وحامل3  لبطاق3   1طن33 
FA28723  لى   س3د مصطفى  رقم 
ص3في  وحامل  لبطاق3   1طن33 رقم 

FA51970
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تح1يل   شكل   قان1ي  لشرك3 من 
شرك3 د ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  لى 
شرك3 د ت  ملسؤل 33  ملحدلدة د ت 

  شريك   1ح3د
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
1ل6ل7:   ذي ونص على  بند رقم 
من   س3د  تف1يت  وحصص  ماولي: 
ب1دهن  وحامل  لبطاق3  عيسام 
ل   س3دة   S681960 رقم    1طن33 
وحس3ني  وحامل3  لبطاق3  فاطم3 
FA28723  لى   س3د  رقم    1طن33 
ص3في  وحامل  لبطاق3  مصطفى 

FA51970 1طن33 رقم  
بند رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تح1يل   شكل   قان1ي  لشرك3 من 
شرك3 د ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  لى 
شرك3 د ت  ملسؤل 33  ملحدلدة د ت 

  شريك   1ح3د
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 950/2022.
797I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

ELAMDIS IMMOBILIER
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

BOUGHALEB ET ASSOCIES
300, شارع محمد   زرقط1ني 

  طابق   ثاني،   رقم 12 300, شارع 
محمد   زرقط1ني   طابق   ثاني، 
  رقم 12، 20000،   د ر   ب3ضاء 

MAROC
ELAMDIS IMMOBILIER شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 197 
ب1 فارد ال ريزستانس   طابق 

  سادس - 20000   د ر   ب3ضاء 
 ململك3  ملغرب33

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
 537391

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ELAMDIS IMMOBILIER
غرض   شرك3 بإوجاز : •   تط1ير 

  عقاري
• شر ء لب3ع   عقار ت

سكن  أرض  بناء  لب3ع  شر ء   •
لف3ال لشق3

جم3ع   عمل3ات   ، لبشكل أعم   •
ل ملا 33  ل  تجاري3    صناع33 
قد  ل  عقاري3   تي  ل أللر ق  ملا 33 
غير  أل  مباشر  بشكل  مرتبط3  تك1ن 
أل  أعاله  باألش3اء  ملذك1رة  مباشر 
أل  تطب3قها  تسهل  أن  من  ملحتمل 

تط1يرها..
 197  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ريزستانس   طابق  ال  ب1 فارد 
20000   د ر   ب3ضاء   -   سادس 

 ململك3  ملغرب33.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 300  : محمد    س3د   عامري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 200  : حمزة    س3د   عامري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
200 حص3   :   س3د   عامري بدر 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 100  : رحاب    س3د   عامري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 100  :   س3دة سهل فدولي ريم1 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   عامري محمد عن1 نه) ) 
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3  1ط  ملستقبل  شارع   19 رقم 
20280   د ر  معرلف  س3دي 

  ب3ضاء  ململك3  ملغرب33.
عن1 نه) )  حمزة    س3د   عامري 
3  1ط  ملستقبل  شارع   19 رقم 
20280   د ر  معرلف  س3دي 

  ب3ضاء  ململك3  ملغرب33.
  س3د   عامري بدر عن1 نه) ) رقم 
س3دي  3  1ط  ملستقبل  شارع   19
20280   د ر   ب3ضاء  معرلف 

 ململك3  ملغرب33.
عن1 نه) )  رحاب    س3د   عامري 
3  1ط  ملستقبل  شارع   19 رقم 
20280   د ر  معرلف  س3دي 

  ب3ضاء  ململك3  ملغرب33.
  س3د سهل فدولي ريم1 عن1 نه) ) 
3  1ط  ملستقبل  شارع   19 رقم 
20280   د ر  معرلف  س3دي 

  ب3ضاء  ململك3  ملغرب33.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د   عامري محمد عن1 نه) ) 
رقم 19 شارع 3  1ط  ملستقبل س3دي 
20280   د ر   ب3ضاء   د ر  معرلف 

  ب3ضاء
عن1 نه) )  حمزة    س3د   عامري 
رقم 19 شارع 3  1ط  ملستقبل س3دي 
20280   د ر   ب3ضاء   د ر  معرلف 

  ب3ضاء
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 با د ر   ب3ضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

798I

AM HAVE HOPE

AM HAVE HOPE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

AM HAVE HOPE
18 شارع 8  مر ح   شل1ح زنق3 عين 

ظالل ، 90000، طنج3  ملغرب
AM HAVE HOPE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  متد د 
بندوبان زنق3 25 رقم 10 - 90000 

طنج3  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.95301

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 01 مارس 2022 تم تح1يل 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
 -  10 رقم   25 « متد د بندوبان زنق3 
90000 طنج3  ملغرب» إلى «18 شارع 
 - زنق3 عين ظالل  8  مر ح   شل1ح 

90000 طنج3  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6550.
799I

ISO SMART

ISO SMART
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

ISO SMART
fes ، 30000، fes MAROC

ISO SMART شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 30 
  طابق 5 مكاتب  الند س زنق3 
 ص3ال مطاحن  الدريس33 سابقا 
 الطلس فاس فاس 10000 فاس 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71017
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   16
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 ISO  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SMART
غرض   شرك3 بإوجاز :  ستبر د ل 

تصدور - أعمال مختلف3.

 30 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  طابق 5 مكاتب  الند س زنق3  ص3ال 
سابقا  الطلس  مطاحن  الدريس33 

فاس فاس 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 5.000  : رحماني  و1سف    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 : سبتي  هللا  عبد  هشام    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   5.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د و1سف رحماني عن1 نه) ) 
زنق3 عين   شقف   13 شارع بيرلت 
  زه1ر 2 فاس 10000 فاس  ملغرب.

سبتي  هللا  عبد  هشام    س3د 
عن1 نه) ) فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
سبتي  هللا  عبد  هشام    س3د 
عن1 نه) ) فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2713.
800I

BELMADANI IMPOTT EXPORT

 BELMADANI IMPORT
EXPORT

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

BELMADANI IMPOTT EXPORT
29 شار ع عمر  بن   عاص رقم 26 
  طابق   تا ت 29 شار ع عمر  بن 
  عاص رقم 26   طابق   تا ت، 

90010، طنج3  ملغرب
 BELMADANI IMPORT EXPORT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 29 شار 
ع عمر  بن   عاص رقم 26   طابق 
  تا ت طنج3 90010 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128065

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BELMADANI IMPORT EXPORT

تصدور   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل ستر د  ملالبس.

شار   29  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

26   طابق  ع عمر  بن   عاص رقم 

  تا ت طنج3 90010 طنج3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : بلمدني  ح1سني    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د ح1سني بلمدني عن1 نه) ) 

 ملان3ا 12207 بر ين  ملان3ا.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د ح1سني بلمدني عن1 نه) ) 

 ملان3ا 12207 بر ين  ملان3ا

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   10 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 0622128065.

801I
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FISCALEX MAROC

RODMAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
RODMAR شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
  كريم  وخطابي  قام3 ج1 د عمارة 
109 شق3 رقم 31   طابق   ثا ث 
مر كش مر كش 30000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126735
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.RODMAR
أثاث   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ع). )ُمصِنّ
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
  كريم  وخطابي  قام3 ج1 د عمارة 
31   طابق   ثا ث  رقم  شق3   109
مر كش   30000 مر كش  مر كش 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 7.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د مارتينيز ك1ب3ل1 مالرل   دل : 
15 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ج1 3ا  ب3ل3دل  رلدريكيز    س3دة 
 100 بق3م3  حص3   15  : ج1زيف3نا 

درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

مالرل  ك1ب3ل1  مارتينيز    س3د 
 515 تكان3 رقم  دل ر    دل عن1 نه) ) 
مر كش   30000 مر كش  تسلطانت 

 ملغرب.
ج1 3ا  ب3ل3دل  رلدريكيز    س3دة 
رقم  تكان3  دل ر  عن1 نه) )  ج1زيف3نا 
 30000 مر كش  تسلطانت   515

مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
مالرل  ك1ب3ل1  مارتينيز    س3د 
 515 تكان3 رقم  دل ر    دل عن1 نه) ) 
مر كش   30000 مر كش  تسلطانت 

 ملغرب
ج1 3ا  ب3ل3دل  رلدريكيز    س3دة 
رقم  تكان3  دل ر  عن1 نه) )  ج1زيف3نا 
 30000 مر كش  تسلطانت   515

مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117086.
802I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتمان33   ثق3   ع13ن 

LAAYOUNE

KAMONI FISH
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 FIDUCIAIRE ئتمان33   ثق3   ع13ن 
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا  ملر�ضى 
  ع13ن ، 72000،  ملر�ضى   ع13ن 

 ملغرب
KAMONI FISH شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   نهض3 
زنق3  زيالل رقم17 شق3 01 - 
70002  ملر�ضى   ع13ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. KAMONI FISH
تجارة   : بإوجاز  غرض   شرك3 
وحساب  نقل   بضائع   ألسماك. 

  غير......... .
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  نهض3 زنق3  زيالل رقم17 شق3 01 - 

70002  ملر�ضى   ع13ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : كرك1ب  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  كرك1ب  محمد    س3د 
33000   ص1يرة  دل ر   رمل  قرم1د 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  كرك1ب  محمد    س3د 
33000   ص1يرة  دل ر   رمل  قرم1د 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1955/2022.
801I

N2M CONSEIL-SARL

TIERRA Y MAR MOTO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
TIERRA Y MAR MOTO شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  ملطار 
 لند   ول1 51 رقم 160 - 62000 

  ناض1ر  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
23111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. TIERRA Y MAR MOTO
شر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 
لب3ع جم3ع أن1 ع   در جات   ناري3 ل 

  در جات  ملائ33
 الستير د ل   تصدور 

  تجارة.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي  ملطار 
 62000  -  160 رقم   51  لند   ول1 

  ناض1ر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د عبد  وحف3ظ ط3بي : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
ط3بي  عبد  وحف3ظ    س3د 
 11 رقم  دل ر   عمال  عن1 نه) ) 
62000   ناض1ر   زغنغان   ناض1ر 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ط3بي  عبد  وحف3ظ    س3د 
 11 رقم  دل ر   عمال  عن1 نه) ) 
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62000   ناض1ر   زغنغان   ناض1ر 
 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
20 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1269.
803I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

FILALA ALUM
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
قفل   تصف33

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
FILALA ALUM شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : تجزئ3 
رقم 692  وحد دة - 13000 

  قن3طرة  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.11221

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر   2022 و1ن13   16 في   ملؤرخ 
ح ت  شرك3   FILALA ALUM حل 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
  1ح3د مبلغ رأسما ها 10.000 درهم 
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 رقم 
13000   قن3طرة   - 692  وحد دة 

 ملغرب نت3ج3  صع1ب3  الستثمار.
ل عين:

  س3د)ة) حسن تسكار ل عن1 نه) ) 
692  وحد دة   قن3طرة  رقم  تجزئ3 
كمصفي  13000   قن3طرة  ملغرب 

)ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
بتاريخ 16 و1ن13 2022 لفي تجزئ3 رقم 
 13000  - 692  وحد دة   قن3طرة 

  قن3طرة  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 28 و1ن13 

2022 تحت رقم 91863.
805I

CABINET BEN-YAHIA

Study Home
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

CABINET BEN-YAHIA
120، شارع محمد  وخامسـ  إقام3 
  سالم   لطابق   ثا ث رقم 23ـ  
طنج3 ، 90000، طنج3  ملغرب

Study Home شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
م1الي إسماع3ل ، 13 ، إقام3 م1الي 
إسماع3ل ،   طابق   ثا ث ، رقم 9 - 

90000 طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 Study  :  إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.Home
غرض   شرك3 بإوجاز : -   تصم3م 

لتخط3ط  ملساح3.
-   عمارة   د خل33 ل  دوك1ر.

ل  تجدود ت  -  إلنشاء ت 
ل ألعمال  ملتن1ع3 )أقسام  ملشتروات 

/  ملب3عات /   تس1يق) ؛
-  إلوجار لتط1ير   عقار ت.

ألصحاب  ل ملش1رة  -  ملساعدة 
  عقار ت ل ملستثمرين.

جم3ع   عمل3ات   ، أعم  لبشكل 
أل   تجاري3  أل  ملدن33    صناع33 
جم3ع  ملعامالت  لكذ ك  ل ملا 33 
ح ك  في  بما  لغير  ملنق1 3   ملنق1 3 
 ، ل  تي قد تك1ن مرتبط3   ،  إلوجار 
بهذ    ، مباشر  غير  أل  مباشر  بشكل 
  كائن ، أل بأي �ضيء مشابه أل مرتبط 

لكذ ك ح ت طب3ع3 تش ع بشكل   ،
مباشر أل غير مباشر على تحق3ق هذ  

  هدف..
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
م1الي إسماع3ل ، 13 ، إقام3 م1الي 
إسماع3ل ،   طابق   ثا ث ، رقم 9 - 

90000 طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : سعاد  مل1دن    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  سعاد  مل1دن    س3دة 
شارع  ملسيرة  وخضر ء  قام3 حمزة 
طنج3   90000  16 رقم   1 طابق 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  سعاد  مل1دن    س3دة 
شارع  ملسيرة  وخضر ء  قام3 حمزة 
طنج3   90000  16 رقم   1 طابق 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6566.
806I

karama conseil

STE JSK ISTITMAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

karama conseil
رقم 11   شق3 رقم 1 زنق3  سام3 
 بن زيد شارع  و يش  مللكي فاس 
رقم 11   شق3 رقم 1 زنق3  سام3 
 بن زيد شارع  و يش  مللكي فاس، 

10000، فاس  ملغرب
STE JSK ISTITMAR شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 106 
تجزئ3   زيت1ن بنس1دة فاس - 

10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   07

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.JSK ISTITMAR

:  العمال  بإوجاز  غرض   شرك3 

بائع م1 د   بناء   -  ملختلف3 ل   بناء 

وحساب  نقل   بضائع   - با تقس3ط 

  غير.

 106  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - فاس  بنس1دة  تجزئ3   زيت1ن 

10000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : زك33    س3دة  و ابري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  زك33    س3دة  و ابري 

فاس 10000 فاس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  زك33    س3دة  و ابري 

فاس 10000 فاس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1309/2022.

807I
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ste cofiguer sarl

STE TRANS CASH RAPID
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE TRANS CASH RAPID شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ملك د ر 

ملعمري شارع  بن   ه3ثم   طابق 

  سفلي جرس3ف - 15100 جرس3ف 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2137

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANS CASH RAPID

-لكا 3   : بإوجاز  غرض   شرك3 

تح1يل  الم1 ل.

ملك   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

د ر ملعمري شارع  بن   ه3ثم   طابق 

  سفلي جرس3ف - 15100 جرس3ف 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : نع3م3  ناض1ر    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  نع3م3  ناض1ر    س3دة 
جرس3ف  حي   ش1يبير   شمالي 

15100 جرس3ف  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  نع3م3  ناض1ر    س3دة 
جرس3ف  حي   ش1يبير   شمالي 

15100 جرس3ف  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بجرس3ف بتاريخ 29 و1ن13 

2022 تحت رقم 1135/2022.
808I

N2M CONSEIL-SARL

LCDT FOOD
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LCDT FOOD شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع  بن 
خلدلن رقم 113   ناض1ر - 62000 

  ناض1ر  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

23119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 LCDT  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.FOOD
مطعم   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  1جبات  وخف3ف3   سريع3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع  بن 
 62000  - 113   ناض1ر  خلدلن رقم 

  ناض1ر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

  س3د عبد   1 في  وخنا�ضي : 500 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د حمزة مح1ت : 500 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عبد   1 في  وخنا�ضي    س3د 
رقم   55 حي   كندي زنق3  عن1 نه) ) 

05 62000   ناض1ر  ملغرب.
عن1 نه) )  مح1ت  حمزة    س3د 
سل1 ن   275 رقم  تجزئ3   عمر ن 

62000   ناض1ر  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   1 في  وخنا�ضي    س3د 
رقم   55 حي   كندي زنق3  عن1 نه) ) 

05 62000   ناض1ر  ملغرب
عن1 نه) )  مح1ت  حمزة    س3د 
سل1 ن   275 رقم  تجزئ3   عمر ن 

62000   ناض1ر  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
22 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1181.

809I

مكتب  ملحاسب3   فا�ضي

CHARIF EL FILS
إعالن متعدد   قر ر ت

مكتب  ملحاسب3   فا�ضي
1 عالل بن عبد هللا شق3 رقم 3 ، 

91000، تط1 ن  ملغرب
CHARIF EL FILS «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: شارع 
 و يش  مللكي رقم 55 ل 57 - 91000 

تط1 ن  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.3691

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

لفاة   شريك   س3د م3ل1د   شريف 

ل تقس3م جدود  رأس مال  الجتماعي 

قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

تف1يت جم3ع حصص   1رث3  فائدة 

  س3د محسن   شريف

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير  ملس3ير 

قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

تبدول   شكل   قان1ني 

قر ر رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 

تعدول   نظام  السا�ضي 

قر ر رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

تف1يض من  جل  ستكمال  ملسطرة 

  قان1ن33 

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

من  :تبدول   شكل   قان1ني    شكل 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  لى 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د 

بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

 ملساهم3 : مساهم3   شريك محسن 

  شريف 600.000,00 درهم نقد  

بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

تحدود   ر س   : رأس مال  الجتماعي 

درهم مقسم3   600.000,00  ملال في 

 1.000,00 600 حص3  جتماع33   لى 

درهم وحص3 

على  ونص  15:   ذي  رقم  بند 

تع3ين   س3د  تغ3ير  ملسير:  ماولي: 

محسن   شريف مسير  شرك3 

على  ونص  16:   ذي  رقم  بند 

ماولي:  المضاء :  مضاء جم3ع   1ثائق 

مسيرها  قبل  من  بشرك3   ملتعلق3 

  س3د محسن   شريف

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   23 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1361.

810I
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 FATHER’S INTERNATIONAL GOLDEN FOOD

«FIGF

 FATHER›S*

 INTERNATIONAL GOLDEN

FOOD *FIGF
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 FATHER›S INTERNATIONAL

GOLDEN FOOD «FIGF

رقم 17،   طابق   ثاني، عمارة 

لجدة، شارع محمد  وخامس، لجدة 

، 60000، لجدة  ملغرب

 FATHER›S INTERNATIONAL*

GOLDEN FOOD *FIGF شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 17، 

  طابق   ثاني، عمارة لجدة، شارع 

محمد  وخامس - 60000 لجدة 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

19529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

 FATHER’S INTERNATIONAL*

.GOLDEN FOOD *FIGF

:  نتاج  بإوجاز  غرض   شرك3 

 وحل1يات ل  ملخب1ز ت.

 ،17 : رقم  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

شارع  لجدة،  عمارة    طابق   ثاني، 

لجدة   60000  - محمد  وخامس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

مبلغ رأسمال   شرك3: 3.000.000 
درهم، مقسم كا تالي:

 30.000  : أمغار  حسن    س3د 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  أمغار  حسن    س3د 
ملعب  عبد   نبي  و ير ري  زنق3   1

 وخ3ل فاس 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  أمغار  حسن    س3د 
ملعب  عبد   نبي  و ير ري  زنق3   1

 وخ3ل فاس 10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 865.
811I

مكتب  ملحاسب3   فا�ضي

OUALILI CHANGE
إعالن متعدد   قر ر ت

مكتب  ملحاسب3   فا�ضي
1 عالل بن عبد هللا شق3 رقم 3 ، 

91000، تط1 ن  ملغرب
OUALILI CHANGE «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: س1ق ز ر  

رقم 3 - 91000 تط1 ن  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.7591

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
لفاة   شريك   س3د م3ل1د   شريف 
ل تقس3م جدود  رأس مال  الجتماعي 
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تف1يت جم3ع حصص   1رث3  فائدة 

  س3د  ن1ر   شريف
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير  ملس3ير 

قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
تبدول   شكل   قان1ني 

قر ر رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 
تعدول   نظام  السا�ضي 

قر ر رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
تف1يض من  جل  ستكمال  ملسطرة 

  قان1ن33 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
من  :تبدول   شكل   قان1ني    شكل 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  لى 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د 
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
مساهم3   شريك  ن1ر   :  ملساهم3 
  شريف 1.000.000,00 درهم نقد  

على  ونص  7:   ذي  رقم  بند 
تحدود   : رأس مال  الجتماعي  ماولي: 
1.000.000,00 درهم    ر س  ملال في 
1.000 حص3  جتماع33  مقسم3  لى 

1.000,00 درهم وحص3 
على  ونص  15:   ذي  رقم  بند 
ماولي: تغ3ير  ملسير: تع3ين   س3د  ن1ر 

  شريف مسير  شرك3 
على  ونص  16:   ذي  رقم  بند 
ماولي:  المضاء :  مضاء جم3ع   1ثائق 
مسيرها  قبل  من  بشرك3   ملتعلق3 

  س3د  ن1ر   شريف
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1363.
812I

THK CONSULTING

NADIS DH
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
NADIS DH شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 12 
شارع 208 عين قادلس حي  ملصلى 

فاس - 10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
71089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 NADIS : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.DH
غرض   شرك3 بإوجاز :  الشهار

برمج3  ملعل1م3ات
مركز  التصال

 12 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
عين قادلس حي  ملصلى   208 شارع 

فاس - 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د حمزة دحماني : 100 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  دحماني  حمزة    س3د 
133 م تجزئ3 رياض   3اسمين طريق 
فاس   10000 فاس  عين   شقف 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  دحماني  حمزة    س3د 
133 م تجزئ3 رياض   3اسمين طريق 
فاس   10000 فاس  عين   شقف 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1361.
811I
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MANAZIL ERRAHMA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

MANAZIL ERRAHMA شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

س3دي قاسم حي  مل  قام3  رض 

هللا 1 فاس - 10000 فاس  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.28195

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   26 في   ملؤرخ 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

مبلغ   MANAZIL ERRAHMA

لعن1 ن  درهم   500.000 رأسما ها 

مقرها  إلجتماعي زنق3 س3دي قاسم 

فاس   1 هللا  حي  مل  قام3  رض 

 : ل  نت3ج3  فاس  ملغرب   10000  -

ت1قف نشاط   شرك3.

زنق3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 

س3دي قاسم حي  مل  قام3  رض هللا 

1 فاس - 10000 فاس  ملغرب. 

ل عين:

  س3د)ة)  وحرلني عل1ي  بر ه3م 

رياض  تجزئ3   92 ف3ال  عن1 نه) )  ل 

 10000   نخ3ل طريق  وم1ز ر فاس 

فاس  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2795.
813I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 RAOUNAK DE
 CONSTRUCTIONS

D›IMMEUBLE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
 RAOUNAK DE

 CONSTRUCTIONS
D›IMMEUBLE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

 ملصامدة جنان بنشريف س3دي 
ب1ج3دة رقم 63 فاس - 10000 فاس 

 ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.21977

بمقت�ضى  و مع   عام 
و1ن13   01 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
ح ت  شرك3  حل  تقرر   2022
 RAOUNAK  ملسؤل 33  ملحدلدة 
 DE CONSTRUCTIONS
رأسما ها  مبلغ   D’IMMEUBLE
مقرها  لعن1 ن  درهم   1.000.000
جنان  زنق3  ملصامدة   إلجتماعي 
 63 رقم  ب1ج3دة  س3دي  بنشريف 
فاس - 10000 فاس  ملغرب نت3ج3 ل 

: ت1قف نشاط   شرك3.
زنق3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
س3دي  بنشريف  جنان   ملصامدة 
ب1ج3دة رقم 63 فاس - 10000 فاس 

 ملغرب. 
ل عين:

ب1ق1ق  عبد   غاني    س3د)ة) 
حي   رياض   105 ف3ال  عن1 نه) )  ل 
 10000 فاس  عين   شقف  طريق 

فاس  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2806.
815I

distra conseils

 LES MAITRE DE
ELECTROMENAGER

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

distra conseils
رقم 2 بل1ك 21   طابق   ثاني   حي 
 وحسني ، 30000، مر كش  ملغرب

 LES MAITRE DE
ELECTROMENAGER شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
 اللد و3 مر كش مر كش 30000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126891
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
متب1ع3  تسم33   شرك3 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 LES MAITRE DE  : تسم3تها 

.ELECTROMENAGER
متجر   : بإوجاز  غرض   شرك3 
لص3ان3  ترك3ب   /  ألجهزة  ملنز 33 

لإصالح  ألجهزة  ملنز 33..

مركز   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 30000 مر كش  مر كش   اللد و3 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 600  : رش3د  وت  ملا�ضي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د محمد  كن3ك : 300 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
رش3د  وت  ملا�ضي    س3د 
مر كش  مركز  اللد و3  عن1 نه) ) 

30000 مر كش  ملغرب.
عن1 نه) )  محمد  كن3ك    س3د 
دل ر  لالد بن   سبع  اللد و3 مر كش 

30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
رش3د  وت  ملا�ضي    س3د 
مر كش  مركز  اللد و3  عن1 نه) ) 

30000 مر كش  ملغرب
عن1 نه) )  محمد  كن3ك    س3د 
دل ر  لالد بن   سبع  اللد و3 مر كش 

30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 7073.
816I

SIGOG

SIGOG
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SIGOG
 11Rue Abdelkrim Benjelloun
 Immeuble Achraf 1er Etage

N°11 Fès ، 30000، FES MAROC
SIGOG شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 زنق3 
عبد   كريم بن جل1ن إقام3 أشرف 

  طابق 1 رقم 11 فاس 10000 
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فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SIGOG

غرض   شرك3 بإوجاز : - تجارة.

-  ستير د لتصدور.

- خدم3   ت1ص3ل..
زنق3   11  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

عبد   كريم بن جل1ن إقام3 أشرف 
  طابق 1 رقم 11 فاس 10000 فاس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

رأسمال   شرك3:  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : أحمد   نهاري    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  أحمد   نهاري    س3د 
 31 رقم   26 تجزئ3 بنخير ن زنق3 ب 

لجدة 60000 لجدة  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  أحمد   نهاري    س3د 
 31 رقم   26 تجزئ3 بنخير ن زنق3 ب 

لجدة 60000 لجدة  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1351.

817I

GROUPE ABCE

 CLINICAL HEALTHCARE
 AND INNOVATION FOR

AFRICA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

GROUPE ABCE
103 مكرر شارع عبد  مل1من   طابق 

  ر بع ، 20000،   د ر   ب3صاء 
 ملغرب

 CLINICAL HEALTHCARE AND
 INNOVATION FOR AFRICA

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في 
ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 103 مكرر 
 القام3 أكاب1 ك1 ب1 فارد عبد  مل1من 
  طابق 3   د ر   ب3ضاء - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.305755

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   02 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
 CLINICAL HEALTHCARE AND
INNOVATION FOR AFRICA مبلغ 
لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 
103 مكرر  القام3  مقرها  إلجتماعي 
أكاب1 ك1 ب1 فارد عبد  مل1من   طابق 
20000   د ر   - 3   د ر   ب3ضاء 
زيادة في   :   ب3ضاء  ملغرب نت3ج3 ل 

خسار ت.
ل حدد مقر   تصف33 ب 103 مكرر 
 القام3 أكاب1 ك1 ب1 فارد عبد  مل1من 
 20000  - 3   د ر   ب3ضاء    طابق 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

 THIERRY DUBON   س3د)ة) 
ج1زفين   قديس   81 عن1 نه) )  ل 
11560   قديس  فرنسا  و1ال 3ا 

و1ال 3ا فرنسا كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 
و1ن13 2022 تحت رقم 829559.

818I

سف3ان  وذ ام

SADAOUI MENAGE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

سف3ان  وذ ام
رقم 171  وحسنى  ملحام3د مر كش ، 

30000، مر كش  ملغرب
SADAOUI MENAGE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زينت 

بيزنس س1نتر حي مسلم تجزيئه ب1كار 
  طابق 01   شق3 رقم 13 باب 
دكا 3 مر كش - 30000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
125681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 فبر ور   21
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SADAOUI MENAGE
غرض   شرك3 بإوجاز : تاجر م1 د 

  تنظ3ف ل  عمال   تنظ3ف .
زينت   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
بيزنس س1نتر حي مسلم تجزيئه ب1كار 
  طابق 01   شق3 رقم 13 باب دكا 3 

مر كش - 30000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : سعد لي  ملصطفى    س3د 

درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

سعد لي  ملصطفى    س3د 

رقم  شارع  وحسن   تاني  عن1 نه) ) 

385   فق3ه بن صاوح 21201   فق3ه 

بن صاوح  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

سعد لي  ملصطفى    س3د 

رقم  شارع  وحسن   تاني  عن1 نه) ) 

385   فق3ه بن صاوح 21201   فق3ه 

بن صاوح  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

ماي   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 115979.

819I

excofi

MRIZAK D.A.G
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

excofi

  شق 1 عمارة وحبابي شارع  و 1الن 

 3دل فاس ، 11000، فاس  ملغرب

MRIZAK D.A.G شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي زريق3 

غفساي - 13100 تالنات  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   03

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
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عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. MRIZAK D.A.G
نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 
م1 د   بناء  ب3ع   //   بضائع 

با تقس3ط.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي زريق3 

غفساي - 13100 تالنات  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د مريزق عبد   فتاح : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   فتاح  مريزق    س3د 
تغاث  هب3  117تجزئ3  عن1 نه) ) 

10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   فتاح  مريزق    س3د 
تغاث  هب3  117تجزئ3  عن1 نه) ) 

10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  بتالنات   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 58.

820I

مكتب وخرلب  لحسابات

STE SECOND STEP SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

مكتب وخرلب  لحسابات
حي   صفصاف   كرد ن  قل3م 

تارلد نت ، 81300،   كرد ن  ملغرب
 STE SECOND STEP SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 
 وح1مر جماع3  حمر   كال ش3 

تارلد نت - 81000 تارلد نت  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

8851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   15

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SECOND STEP SARL AU

غرض   شرك3 بإوجاز : - ب3ع  مل1 د 

  ك3مالي3   فالح33. 

- ب3ع  آلالت   فالح33 .

- ترك3ب   ب13ت  ملغطاة.

-  تجارة بصف3 عام3 ..

دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

جماع3  حمر   كال ش3   وح1مر 

تارلد نت - 81000 تارلد نت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 :   س3د  وت   طا ب  ملهدي 

درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د  وت   طا ب  ملهدي 

شارع   قدس   11 رقم  عن1 نه) ) 

تارلد نت 81000 تارلد نت  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د  وت   طا ب  ملهدي 

شارع   قدس   11 رقم  عن1 نه) ) 

تارلد نت 81000 تارلد نت  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 بتارلد نت بتاريخ 29 و1ن13 

2022 تحت رقم 129.

821I

CAF MANAGEMENT

E.M.G.L
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

CAF MANAGEMENT
  زنق3 17   رقم 17 حي   هناء ، 
20210،   د ر   ب3ضاء  ملغرب

E.M.G.L شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 زنق3 
شر ردة   طابق  الر�ضي درب  1ب3ل3 
ب1رك1ن - 20210   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.126961

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تح1يل   2022 ماي   26  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
شر ردة   طابق  الر�ضي  زنق3   10»
 20210  - ب1رك1ن  درب  1ب3ل3 
«  د ئرة  إلى    د ر   ب3ضاء  ملغرب» 
  س3اح33 ببستان   نخ3ل ف3ال ف1 1 

مستق3م - 20210 مر كش  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117123.
822I

CASA AL BAYZIN

كازا البيزين
إعالن متعدد   قر ر ت

CASA AL BAYZIN
 Quartier El andalous rue

 daarama n°34 Chefchaouen ،
91000، Chefchaouen Maroc

كاز    بيزون «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة ح ت   شريك   1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: حي 
 الند س شارع د ر ما رقم 13 

شفشالن 90000 شفشالن  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.1601

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 أبريل   03  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

بي3ع  وحصص بمقت�ضى قر ر  و مع 

 2022 03 فبر ور    عام  الستثنائي في 

تم بين  قد ر  نس ل هدى سل3مان. 

حص3   60 قررت هذه  الخيرة شر ء 

ق3متها 100 درهم  لحص3 

قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

قر ر  و مع  بمقت�ضى  تغ3ير  ملسير 

  عام  الستثنائي فقد قرر  ستقا 3 

كمسير  منصبه  من   نس  قد ر 

 لشرك3 ل تع3ين هدى سل3مان مسيرة 

 لشرك3 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير  سم   شرك3 قرر  و مع   عام 

 الستثنائي تبني  سم جدود  لشرك3 « 

كاز    همبرة» 

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تأخذ   شرك3  سم كاز    همبرة 

بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

وضاف بم1جبه إلى   شرك3  وحا 33 

هدى سل3مان  ملبلغ  الجمالي نقد    :

ل  نس  قد ر  ملبلغ  درهم   6000

 الجمالي نقد  3000 درهم 

بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

مقسم  درهم   10.000 بـ  رأس  ملال 

درهم   100 حص3  كل منها   100 إلى 

حص3 ل  نس   60 )هدى سل3مان ب 

 قد ر ب 30 حص3 

على  ونص  15:   ذي  رقم  بند 

مسيرة  سل3مان  هدى  تع3ين  ماولي: 

 لشرك3  فترة غير محدلدة

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

20 ماي   البتد ئ33 بشفشالن بتاريخ 

2021 تحت رقم 191/2021.
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FOUZMEDIA

SOCIETE ANASS PESCA 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE ANASS PESCA شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 
م1الي عبد  رحمان عمارة رقم 

67/65 إقام3 ماج3ن1 مكتب رقم 5 - 
13000   قن3طرة  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.12271
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   06 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
ع1 ط3ف  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   300   ب3ضار 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   300 أصل 
ماي   11 بتاريخ  سكالفاني  كيسبي 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 22 و1ن13 

2022 تحت رقم 91813.
823I

FOUZMEDIA

JIMMY›S FITNESS CENTER
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 JIMMY›S FITNESS CENTER

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة رقم 
18 شارع  وحسن   ثاني  قام3 رليال 
 ملحل 1   طابق  الر�ضي - 13000 

  قن3طرة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

65821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.JIMMY’S FITNESS CENTER

مشغل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل  ل   ل3اق3   بدن33  قاع3  لرياض3 

مسبح

 صالح   قاعات   رياض33.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : عمارة رقم 

18 شارع  وحسن   ثاني  قام3 رليال 

 13000  - 1   طابق  الر�ضي   ملحل 

  قن3طرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  جمال    س3د   دهبي 

2 طريق  تجزئ3 مصفر  قام3 زم1ردة 

 وم1ز ر 10000 فاس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  جمال    س3د   دهبي 

2 طريق  تجزئ3 مصفر  قام3 زم1ردة 

 وم1ز ر 10000 فاس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم -.

825I

مستامن3 ت3مادور ش.م.م ش.ل

مصبابكس
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

مستامن3 ت3مادور ش.م.م ش.ل
حي  عري ش3خ عمارة   شفاء   طابق 

  ر بع   ناظ1ر، 62000،   ناظ1ر 
 ملغرب

مصبابكس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

 ش1ماي  1ط  زير ر   ناظ1ر   ناظ1ر 
62000   ناظ1ر  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.18081
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 فبر ور   23 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
ن1 ل مصباحي  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.000
)ة)  حص3  فائدة   س3د   100.000

محمد د دل بتاريخ 23 فبر ور 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
28 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1581.
826I

WAY CONSEIL

LA PETITE BEREBRE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LA PETITE BEREBRE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زين3 

بيزنيس مركز شارع مسل3م تجزيئ3 
بكار   طابق 1 شق3 13 باب دكا 3 - 

30160 مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 LA  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PETITE BEREBRE

غرض   شرك3 بإوجاز :   تجارة

 نشاط زر عي

منتجات  لصادر ت  ل رد ت   

مختلف3.

زين3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تجزيئ3  مسل3م  شارع  مركز  بيزنيس 

 - باب دكا 3   13 1 شق3  بكار   طابق 

30160 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

1.000 حص3   :   س3د علي لخ1يا 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

حي  عن1 نه) )  لخ1يا  علي    س3د 

 1 رقم  كريمات  تجزيئ3   الند س 

 مرشيش 30160 مر كش  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د حم3د   13سفي عن1 نه) ) 

رقم 2060 مرجان 2 مكناس 50000 

مر كش  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117106.

827I
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مكتب   در سات  ملحاسبات33 ل  تس3ير

SFM2A INVEST
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

مكتب   در سات  ملحاسبات33 
ل  تس3ير

شارع محمد  وخامس عمارة بنطا ب 
  طابق   ثاني  ملكتب رقم 6 ، 

15100، جرس3ف  ملغرب
SFM2A INVEST شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 

  سفلي تجزئ3  الهل رقم 19 حرش3 
عر س ه1 رة  لالد رح1 - 15100 

جرس3ف  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

encours
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SFM2A INVEST
منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 - -  شغال مختلف3  ل   بناء  عقاري 

ب3ع معد ت   بناء
:   طابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
19 حرش3    سفلي تجزئ3  الهل رقم 
 15100  - رح1  ه1 رة  لالد  عر س 

جرس3ف  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د مخل1ف عزيز : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د مخل1ف عبد   رح3م : 500 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عزيز  مخل1ف    س3د 

17 ب تجزئ3 س3تي غ1 ف ل د فاس 
  دكار ت 10000 فاس  ملغرب.

عبد   رح3م  مخل1ف    س3د 
 15100  1 حي   ش1بير  عن1 نه) ) 

جرس3ف  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عزيز  مخل1ف    س3د 
17 ب تجزئ3 س3تي غ1 ف ل د فاس 

  دكار ت 10000 فاس  ملغرب
عبد   رح3م  مخل1ف    س3د 
 15100  1 حي   ش1بير  عن1 نه) ) 

جرس3ف  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بجرس3ف بتاريخ 11 و1ن13 

2022 تحت رقم 1118/2022.
828I

زلبير ب1تغماس

STE DELTAEXPLOITATION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

زلبير ب1تغماس
 كن1ل  ملركز تازة ، 15050، تازة 

 ملغرب
 STE DELTAEXPLOITATION
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 
  ثاني عمارة ه3ثم حي   سالّم، تازة - 

15000 تازة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

6585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DELTAEXPLOITATION
:  ستغالل  غرض   شرك3 بإوجاز 
مقا ع   رخام /  ستغالل مقا ع   رمل 

ل وذ ر /  الشغال  ملختلف3.

:   طابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  ثاني عمارة ه3ثم حي   سالّم، تازة - 

15000 تازة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
حص3   600  :   س3د منير   عز ب 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
300 حص3   :   س3دة  و3   عز ب 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 10   س3د منير   عز ب عن1 نه) ) 
تازة   15000 تجزئ3 ه3ثم حي   سالم 

 ملغرب.
  س3دة  و3   عز ب عن1 نه) ) حي 
 15000 10   سالم تجزئ3 ه3ثم رقم 

تازة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 10   س3د منير   عز ب عن1 نه) ) 
تازة   15000 تجزئ3 ه3ثم حي   سالم 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 101.

829I

MB ADVISORY

س أ ج م طرافوا ديفيغ ......
SEJM TRAVAUX DIVERS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

MB ADVISORY
 Quartier Saada N°363 Bis ،

35000، TAZA MAROC
 SEJM...... س أ ج م طر ف1  دوف3غ
TRAVAUX DIVERS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مجم1ع3 6 
رقم 8 باب زيت1ن3 تازة - 15000 تازة 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
6587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
س   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 SEJM...... دوف3غ  طر ف1   م  ج  أ 

. TRAVAUX DIVERS
أشغال   : بإوجاز  غرض   شرك3 

متن1ع3 با بناء
 إلستير د ل   تصدور

  تجارة.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : مجم1ع3 
6 رقم 8 باب زيت1ن3 تازة - 15000 تازة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
مبلغ رأسمال   شرك3: 1.000.000 

درهم، مقسم كا تالي:
 5.000  :   س3د  و ر لي  ملهدي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 5.000  : مرل ن    س3د  و ر لي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  و ر لي  ملهدي عن1 نه) ) 
112 تجزئ3  مس3ل3 حي   فتح 15000 

تازة  ملغرب.
  س3د  و ر لي مرل ن عن1 نه) ) 
 111 رقم   2 حي  ملر بطين مجم1ع3 

15000 تازة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  و ر لي  ملهدي عن1 نه) ) 
112 تجزئ3  مس3ل3 حي   فتح 15000 

تازة  ملغرب
  س3د  و ر لي مرل ن عن1 نه) ) 
 111 رقم   2 حي  ملر بطين مجم1ع3 

15000 تازة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 12166.

810I
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AFC PARTENAIRE

 NOUR AMAL SERVICES
SURVEILLANCE

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc

 NOUR AMAL SERVICES
SURVEILLANCE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
ك1ك1 س3دي و1سف بن علي رقم 
1132 مر كش مر كش 30000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

7035
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 NOUR AMAL SERVICES  :

.SURVEILLANCE
نشاط   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألمن ل ملر قب3.
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
رقم  علي  بن  و1سف  س3دي  ك1ك1 
 30000 مر كش  مر كش   1132

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : بنقاسم  جمال    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  : ب3دلر  مصطفى    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د مصطفى ب3دلر عن1 نه) ) 
 1723 س  بل1ك  بلعك3د  لالد  دل ر 
ل ح3 س3دي  بر ه3م مر كش 30000 

مر كش  ملغرب.
عن1 نه) )  بنقاسم  جمال    س3د 
ب1عمر  س3دي  طريق   كز    181

مر كش 30000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د مصطفى ب3دلر عن1 نه) ) 
 1723 س  بل1ك  بلعك3د  لالد  دل ر 
ل ح3 س3دي  بر ه3م مر كش 30000 

مر كش  ملغرب
عن1 نه) )  بنقاسم  جمال    س3د 
ب1عمر  س3دي  طريق   كز    181

مر كش 30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117232.
811I

ف3دوتاك1 ش م م

NADOMED TRANS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

ف3دوتاك1 ش م م
شارع م1الي علي   شريف رقم 11 
 عري   ش3خ ، 62000،   ناظ1ر 

 ملغرب
NADOMED TRANS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

م1الي حافظ   طابق  اللل كل3ط3 
بني  نصار - 62050   ناظ1ر  ملغرب .

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.21611
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   15 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة) ش3ماء مشقر ن 
أصل  من  حص3  جتماع33   500

)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000
و1ن13   15 بتاريخ  مشقر ن  ب1كرين 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
21 و1ن13   البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 

2022 تحت رقم 1513.
812I

TELASSUR

TELASSUR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

TELASSUR
عمارة 58 شق3 أ1 زنق3 ل د سب1 
أكد ل ، 10090،   رباط  ملغرب

TELASSUR شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
58 شق3 أ1 زنق3 ل د سب1 أكد ل - 

10090   رباط  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

101079
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TELASSUR
مركز   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 تصال.
عمارة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - زنق3 ل د سب1 أكد ل  شق3 أ1   58

10090   رباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د هشام   ضهر : 100 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 100  : أسماء   سبتي    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

حص3   200  :   س3دة نب3ل3 زيان 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

حص3   200  :   س3د واسر غا ب 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  هشام   ضهر    س3د 

تابريكت، سال 11010 سال  ملغرب.

  س3دة أسماء   سبتي عن1 نه) ) 

زنق3 ل د سب1 10090 أكد ل  ملغرب.

  س3دة نب3ل3 زيان عن1 نه) )  ملنزه 

12121 سخير ت  ملغرب.

  س3د واسر غا ب عن1 نه) )  ملنزه 

12121 سخير ت  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  هشام   ضهر    س3د 

تابريكت، سال 11010 سال  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   17 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم -.

811I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

Tynamic
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

Tynamic شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   نهض3 

شيشالة - 31000 شيشالة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2125
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   13

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.Tynamic

 1-  : بإوجاز  غرض   شرك3 

  تصم3م ل  دوك1ر.

-2   فخار ل وخزف.

-1 إلنتاج ل إلبد ع   فني  وحرفي.

-3تاجر..

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

شيشالة   31000  -   نهض3 شيشالة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د كمال ساقي : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

حي    س3د كمال ساقي عن1 نه) ) 

شيشالة   31000 شيشالة    نهض3 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

حي    س3د كمال ساقي عن1 نه) ) 

شيشالة   31000 شيشالة    نهض3 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 بامنتان1ت بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم 169/2022.

813I

مكتب   در سات  ملحاسبات33 ل  تس3ير

COTEST TRAVAUX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

مكتب   در سات  ملحاسبات33 

ل  تس3ير

شارع محمد  وخامس عمارة بنطا ب 

  طابق   ثاني  ملكتب رقم 6 ، 

15100، جرس3ف  ملغرب

COTEST TRAVAUX شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

  صباب جماع3   صباب - 15100 

جرس3ف  ملغرب 

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   26

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.COTEST TRAVAUX

 - : مطحن3  غرض   شرك3 بإوجاز 

 شغال مختلف3  ل   بناء -   تجارة.

دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 15100  -   صباب جماع3   صباب 

جرس3ف  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : محمد   كرف    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  محمد   كرف    س3د 

 15100 دل ر   صباب   صباب 

جرس3ف  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  محمد   كر ف    س3د 

 15100 دل ر   صباب   صباب 

جرس3ف  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 بجرس3ف بتاريخ 16 و1ن13 

2022 تحت رقم 1139/2022.

815I

GROUPE ABCE

KAL SEVICES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تف1يت حصص

GROUPE ABCE

103 مكرر شارع عبد  مل1من   طابق 

  ر بع ، 20000،   د ر   ب3صاء 

 ملغرب

KAL SEVICES شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 173 

تجزئ3 منازل  مل3م1ن   طابق 5 شارع 

عبد  مل1من - 20032   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.298211

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تمت   2022 ماي   21 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

كمال وخ3اري  )ة)  تف1يت   س3د 

100 حص3  جتماع33 من أصل 100 

عمر عدلي  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

بتاريخ 21 ماي 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829519.

816I

COMPTAELISSAOUI

STE TERACONS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

COMPTAELISSAOUI
طريق   عر ئش عمارة أجع1ن رقم 
7   طابق   ثاني   قصر   كبير ، 
92150،   قصر   كبير  ملغرب

STE TERACONS شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 
رقم 2 رقم 81 طريق   رباط   قصر 

  كبير - 92150   قصر   كبير 
 ملغرب.

رفع رأسمال   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1809
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   23 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   1.900.000»
 3.000.000» إلى  درهم»   100.000»
مقاص3  إجر ء   : طريق  عن  درهم» 
مع دو1ن   شرك3  ملحددة  ملقد ر ل 

 ملستحق3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 29 بتاريخ  با قصر   كبير   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 317.
817I

LAHJOUJICAPITAL

LIFE SQUARE I
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

LAHJOUJICAPITAL
 BD EMILE ZOLA RES AL

 KARAM CASABLANCA، 40450،
CASABLANCA MAROC

LIFE SQUARE I شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 1 

أ فريد  مليسيتحي غ1تي   د ر  ب3ضاء 
- 20350   د ر  ب3ضاء  ملغرب .
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
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رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.190197

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2022 تم تح1يل  29 و1ن13   ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
غ1تي  أ فريد  مليسيتحي   1 «رقم 
20350   د ر  ب3ضاء    د ر  ب3ضاء - 
زنق3  مارس   2 «شارع  إلى   »  ملغرب 
 20350  -  1 رقم  ڤ3لنا  لزنق3  رلما 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب «.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 06 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

وناور 2020 تحت رقم 726108.

818I

 ءتمان33 عبد   رح3م

FONTANA BLUE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 ءتمان33 عبد   رح3م
زنق3 أب1   عالء  ملعري حي   1حدة 
رقم 9 ، 15000،  وخميسات  ملغرب

FONTANA BLUE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر 
ب1عيزن أوت عب1  وخميسات - 

15000  وخميسات  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

29561
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.FONTANA BLUE
فضاء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

مالهي لأ عاب  ألطفال لمقهى.
دل ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - عب1  وخميسات  أوت  ب1عيزن 

15000  وخميسات  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 500  : و1نس  بلباع1ش    س3د 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

عبد   لط3ف  بلباع1ش    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   500  :

 لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د بلباع1ش و1نس عن1 نه) ) 
حي  ب1ب33  أحمد  زنق3   11   رقم 

  سالم 15000  وخميسات  ملغرب.
عبد   لط3ف  بلباع1ش    س3د 
أحمد  زنق3   315 عن1 نه) )   رقم 
ب1ب33 حي   سالم 15000  وخميسات 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د بلباع1ش و1نس عن1 نه) ) 
حي  ب1ب33  أحمد  زنق3   11   رقم 

  سالم 15000  وخميسات  ملغرب
عبد   لط3ف  بلباع1ش    س3د 
أحمد  زنق3   11 عن1 نه) )   رقم 
ب1ب33 حي   سالم 15000  وخميسات 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  باوخميسات   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 322.
819I

fam consulting

MARRAKECH VISITE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc

MARRAKECH VISITE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 5 بديع 
1 بل1ك ب حي  مرشيش مر كش - 

30000 مر كش  ملغرب .

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.89751

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

2022 تم تح1يل  21 و1ن13   ملؤرخ في 

 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 من «5 

بديع 1 بل1ك ب حي  مرشيش مر كش 

 39» إلى   » مر كش  ملغرب   30000  -

 ملركز   تجاري  زكي مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب «.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117113.

830I

fam consulting

K & K CAR
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 40000، marrakech maroc

K & K CAR شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12 بديع 

1 بل1ك ب حي  مرشيش مر كش - 

30000 مر كس  ملغرب .

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.21311

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

2022 تم تح1يل  20 و1ن13   ملؤرخ في 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

بل1ك ب حي  مرشيش   1 بديع   12»

 » مر كس  ملغرب   30000  - مر كش 

«51  ملركز   تجاري  زكي مر كش  إلى 

- 30000 مر كش  ملغرب «.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117115.

831I

STE FSMC SARL AU

 STE EMILCHIL SERVICES
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 STE EMILCHIL SERVICES SARL
AU شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لتحلي م3د ت م3د ت 53150 

م3د ت  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
1211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. EMILCHIL SERVICES SARL AU
لس3ط   *  : غرض   شرك3 بإوجاز 

تح1يل  الم1 ل.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 53150 م3د ت  م3د ت   لتحلي 

م3د ت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ملحرزي  محمد  س3دي    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
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ملحرزي  محمد  س3دي    س3د 
م3د ت  شارع  لتحلي  عن1 نه) ) 

53150 م3د ت  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ملحرزي  محمد  س3دي    س3د 
م3د ت  شارع  لتحلي  عن1 نه) ) 

53150 م3د ت  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27  البتد ئ33 بم3د ت بتاريخ 

2022 تحت رقم 172.

832I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 Société ELANUS IMMO
SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
 Société ELANUS IMMO SARL
AU شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 72 

شارع 01 حي جمال - 20000   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
538217

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 Société : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. ELANUS IMMO SARL AU

غرض   شرك3 بإوجاز : •   تط1ير 
  عقاري

• مط1ر
• أعمال   بناء  ملختلف3.

72 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
01 حي جمال - 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : عادل    س3د   عقلي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عادل    س3د   عقلي 
90 تجزئ3 هب3   طابق  اللل 23000 

 و دودة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عادل    س3د   عقلي 
90 تجزئ3 هب3   طابق  اللل 23000 

 و دودة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829218.
831I

GESTION ALJANOUB

MOVEWEB
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

GESTION ALJANOUB
زنق3 تط1 ن حي   سعادة عمارة رقم 
2   طابق   ثا ث   ع13ن ، 70000، 

  ع13ن  ملغرب
MOVEWEB شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 230 
بل1ك B مدون3   1حدة   ع13ن - 

70000   ع13ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   27

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOVEWEB

تنف3ذ   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألنشط3  إلعالن33 ، شبكات  إلعالن 

تمث3ل  إلعالنات   ، بها   وخاص3 

شبك3  على  ،  إلعالن  ل ستغال ها 

مب3عات  إلعالنات   ،  إلنترنت 

ل  تس1يق .....
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 230 

 - مدون3   1حدة   ع13ن   B بل1ك 

70000   ع13ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

مخل1في  فاطم3   زهر ء    س3دة 

درهم   100 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

مخل1في  فاطم3   زهر ء    س3دة 
مدون3   B بل1ك   230 رقم  عن1 نه) ) 
70000   ع13ن    1حدة   ع13ن 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

مخل1في  فاطم3   زهر ء    س3دة 
مدون3   B بل1ك   230 رقم  عن1 نه) ) 
70000   ع13ن    1حدة   ع13ن 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1976.

833I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

MERY BALLOONING
إعالن متعدد   قر ر ت

 MAXIMA FINANCE
CONSULTING

 قام3 باب دكا 3 مدخل ب   طابق 
3 شق3 رقم 16 ، 30000، مر كش 

 ملغرب
MERY BALLOONING «شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: عين 

 وطي درب  مل1دن رقم 133   طابق 
2,  نخ3ل شمال مر كش. - - مر كش 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.1131

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2021 و1ن13   17  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3  لى 
ل سالم    عن1 ن  التي:دل ر لالد 
لد ئرة  ق3ادة  ب1رلس,  جماع3 

  رحامن3 ,مر كش. 
على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 
عبد   رحمان  لفاة   شريك  ماولي: 
ل   17/12/2020 بتاريخ  ركر كي 
شرعا  لرثته  على  حصصه  ت1زيع 
 103( ركر كي  جاللي  ل  ده   س3د 
خدوج3  حص3),لل  دته   س3دة 
)81 حص3),لزلجته   س3دة   ملر�ضي 
حص3),ل  بنته    هام   رم3قي)62 

مريم   ركر كي)251 حص3).
على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 
تع3ين   س3د   طاهر   ركر كي  ماولي: 
 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

D602079 مسير جدود  لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
  عن1 ن  الجتماعي  لشرك3:دل ر لالد 
ل سالم جماع3 ب1رلس, ق3ادة لد ئرة 

  رحامن3 ,مر كش. 
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
 100000 ثم تاسيس   شرك3 بمبلغ 
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جمال  كا تالي:  س3د  مقسم3  درهم 
جاللي  درهم-  س3د   50000:   ز ئد 
ركر كي:10300درهم-   س3دة 
درهم-   8100 خدوج3  ملر�ضي: 
  س3دة   هام   رم3قي:6200درهم-
  س3دة مريم   ركر كي:25100 درهم.
على  ونص  7:   ذي  رقم  بند 
بمبلغ  تاسيس   شرك3  ثم  ماولي: 
 1000 مقسم3  لى  درهم   100000
جمال   ز ئد  كا تالي:  س3د  حص3 
ركر كي  جاللي  حص3-  س3د   500:
103حص3-   س3دة خدوج3  ملر�ضي: 
81 حص3-   س3دة   هام   رم3قي:62 
مريم   ركر كي:251  حص3-  س3دة 

حص3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بابن جرير بتاريخ 09 مارس 

2022 تحت رقم 86.
835I

«FIDUSSINE ‘SARL

HEITC MEKNES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

«FIDUSSINE ›SARL
شارع لقع3   زالق3  قام3 طارق 

  شق3 رقم 5   طابق   ثا ث  ملدون3 
 و دودة مكناس ، 50000، مكناس 

 ملغرب
HEITC MEKNES شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 116 
شارع  و يش  مللكي   طابق   تاني 
 ملدون3  و دودة - 50000 مكناس 

 ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.11057

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ   HEITC MEKNES
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
شارع  و يش   116 رقم   إلجتماعي 
 مللكي   طابق   تاني  ملدون3  و دودة 

 : مكناس  ملغرب نت3ج3 ل   50000  -
 زم3  قتصادو3.

ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 116 
شارع  و يش  مللكي   طابق   تاني 
مكناس   50000  -  ملدون3  و دودة 

 ملغرب. 
ل عين:

ل  ب1صف3ح3  نعمان    س3د)ة) 
 2 1  بن سينا  عن1 نه) )   شق3 رقم 
مكناس  ملغرب   50000 عمارة س9 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : رقم 116 
شارع  و يش  مللكي   طابق   تاني 

 ملدون3  و دودة
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 325.
836I

STE FSMC SARL AU

 STE POMME ELEC SARL
ش.م.م

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تع3ين مسير جدود  لشرك3

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

STE POMME ELEC SARL ش.م.م 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 12 
زنق3  بن بط1ط3  وت غ3ات م3د ت 

زنق3  ملدرس3  وحسن33 م3د ت 
53150 م3د ت  ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1361
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تع3ين  تم   2022 ماي   19 في   ملؤرخ 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

مصل1ح   هام كمسير لح3د
تبعا إلقا 3 مسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   27  البتد ئ33 بم3د ت بتاريخ 
2022 تحت رقم 171/2022.

837I

LUCA CENTER

SHUAAI INVEST
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
إضاف3 تسم33 تجاري3 أل شعار 

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SHUAAI INVEST «شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: حدوق3 

  3اسمين مجم1ع3 16   باب 
7 تامنص1رت مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب.
«إضاف3 تسم33 تجاري3 أل شعار»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.39281
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تقرر   2022 و1ن13   13 في   ملؤرخ 

إضاف3 شعار تجاري  لشرك3 له1:
 NEW ROSE & KACHKHA

MARRAKECH
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   23 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117211.
838I

SARL

 EVERYDAY FOOD & CO
SASU

شرك3   ت1ص33 باألسهم 
تأسيس شرك3

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 EVERYDAY FOOD & CO SASU

شرك3   ت1ص33 باألسهم 
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 
كلم3م3 إقام3   ل1فر رقم 651 

  طابق 3   شق3 11   د ر   ب3ضاء - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3   ت1ص33 باألسهم 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538185

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 

باألسهم   ألسا�ضي  شرك3   ت1ص33 

باملميز ت   تا 33:

شرك3   ت1ص33   : شكل   شرك3 

باألسهم .

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.EVERYDAY FOOD & CO SASU

إنتاج   : بإوجاز  غرض   شرك3 

لت1زيع لتس1يق  وخبز لمنتجاته

  صناعات   غذ ئ33.

زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

كلم3م3 إقام3   ل1فر رقم 651   طابق 

3   شق3 11   د ر   ب3ضاء - 20000 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د عزيز حافظ : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د عزيز حافظ عن1 نه) ) لب 

عين  ج  1   عمارة  بريست3ج   شق3 

  شق 20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د عزيز حافظ عن1 نه) ) لب 

عين  ج  1   عمارة  بريست3ج   شق3 

  شق 20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829323.

839I
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ste figmara

Knam Travaux ) كنام اشغال)
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

ste figmara

 n1 tnine old mtaa amizmiz

 alhaouz marrakech، 40000،

marrakech maroc

Knam Travaux ) كنام  شغال) 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في 

ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل 5 

دل ر سل3مان قطارة شطر لالد د 3م - 

30000 مر كش  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.107321

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

كنام  شغال)   (  Knam Travaux

درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 

 5 محل  مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 

دل ر سل3مان قطارة شطر لالد د 3م 

 : مر كش  ملغرب نت3ج3 ل   30000  -
رغب3 جماع33 في   ت1قف.السباب   -

عائل33
رغب3  ملسير   شريك في متابع3   -

  در س3 باوخارج.

ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 230 

مر كش   30000  - ب1مسمار  تجزئ3 

 ملغرب. 

ل عين:

  س3د)ة) محمد ملريني ل عن1 نه) ) 
 30000 ب1مسمار  تجزئ3   230 رقم 

مر كش  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : ال �ضيء

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117122.

850I

la sincérité 33إنتمائ 

FRERES ELMSAIDI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

la sincérité 33إنتمائ
زنق3 بئر أنزر ن عمارة ٣   شق3 
١٣ شارع محمد  وخامس فاس ، 

10000، فاس  ملغرب
FRERES ELMSAIDI شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قطع3 رقم 
26 تجزئ3   شرفاء بالد ملسفر طريق 

إوم1ز ر فاس TF:07/216122 ل
TF:07/216121 فاس 10000 فاس 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.71191

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   12 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
مهدي  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33   111  ملساعدي 
حص3  فائدة   س3د   100 من أصل 
12 ماي  )ة) ت1ف3ق  ملساعدي بتاريخ 

.2022
صفاء  )ة)  تف1يت   س3د 
حص3  جتماع33   111  ملساعدي 
حص3  فائدة   س3د   100 من أصل 
12 ماي  )ة) ت1ف3ق  ملساعدي بتاريخ 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1121.
851I

la sincérité 33إنتمائ 

FRERES ELMSAIDI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

la sincérité 33إنتمائ
زنق3 بئر أنزر ن عمارة ٣   شق3 
١٣ شارع محمد  وخامس فاس ، 

10000، فاس  ملغرب
FRERES ELMSAIDI شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

ل عن1 ن مقرها  الجتماعي قطع3 
رقم 26 تجزئ3   شرفاء بالد ملسفر 

 216121/TF/07 طريق إوم1ز ر فاس
- 10000 فاس .

تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.71191
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  11 و1ن13   ملؤرخ في 
  شكل   قان1ني  لشرك3 من «شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة» إلى «شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1221.
852I

  هدى  الستشارة ش م م

 FOOD IMPORT AND
EXPORT COMPANY

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

  هدى  الستشارة ش م م
رقم 71 شق3 9 شارع   زرقط1ني 
 ملدون3  و دودة فاس ، 10000، 

فاس  ملغرب
 FOOD IMPORT AND EXPORT
COMPANY شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 15 
زنق3   زمخشري شارع  المام علي 
شق3 1 م.ج - 10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71037
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 FOOD IMPORT AND EXPORT

.COMPANY
:  ستير د  بإوجاز  غرض   شرك3 
با هدف  وتعلق  ما  لكل  لتصدور 

 الجتماعي. .
 15 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
علي  شارع  المام  زنق3   زمخشري 

شق3 1 م.ج - 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3دة ب1در ع نادو3 : 750 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د  نغ3م3 جن1ن ماجد : 250 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  نادو3  ب1در ع    س3دة 
رقم 15 شارع  المام علي م.ج 10000 

فاس  ملغرب.
ماجد  جن1ن    س3د  نغ3م3 
شارع  المام علي   15 رقم  عن1 نه) ) 

م.ج 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  نادو3  ب1در ع    س3دة 
رقم 15 شارع  المام علي م.ج 10000 

فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1302.
851I

wimocab

PHARMACIE AERIA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

wimocab
مجم1ع3 س1ف3ان رقم 39 

  طبق3 1   شق3 8 سدي معرلف 
  د ر  ب3ضاء مجم1ع3 س1ف3ان 
رقم 39   طبق3 1   شق3 8 سدي 
معرلف   د ر  ب3ضاء، 20280، 

 ملغرب   د ر   ب3ضاء
PHARMACIE AERIA شرك3 ح ت 
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مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
هللا بن ريف حي  ملطار   د ر  ب3ضاء 
أنفا - 20250   د ر  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHARMACIE AERIA
غرض   شرك3 بإوجاز : ص3دلي ب3ع 

با تجزئ3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
هللا بن ريف حي  ملطار   د ر  ب3ضاء 

أنفا - 20250   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 2022 سن3 .
 90.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
جل1ن   ت1يمي  بن    س3دة  3لى 
درهم   100 بق3م3  حص3   900  :
 لحص3  ألسماء   شخص33 ل  عائل33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
جل1ن   ت1يمي  بن    س3دة  3لى 
تالن  جرين  عن1 نه) )   د ر  ب3ضاء 
مدون3 خضر ء   217 ف3ال   21 جزيرة 
27182   د ر  ب3ضاء  ب1سك1رة 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
جل1ن   ت1يمي  بن    س3دة  3لى 
تالن  جرين  عن1 نه) )   د ر  ب3ضاء 
مدون3 خضر ء   217 ف3ال   21 جزيرة 
27182   د ر  ب3ضاء  ب1سك1رة 
 217 ف3ال   21 جزيرة  تالن  جرين 

مدون3 خضر ء ب1سك1رة  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828510.
853I

MAIROUCHE FISC

SAMRAL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

MAIROUCHE FISC
155 شارع محمد   سادس  قام3 

سلمى   طابق  اللل رقم 01 كلم3م ، 
81000، كلم3م  ملغرب

SAMRAL شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 وحري3 رقم 18 مكرر س3دي  فني - 

85200 س3دي  فني  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
3225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAMRAL
:  الشغال  غرض   شرك3 بإوجاز 

 ملختلف3 في   بناء.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - مكرر س3دي  فني   18  وحري3 رقم 

85200 س3دي  فني  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : رض1 ن  لبيرلك    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د لبيرلك رض1 ن عن1 نه) ) 
 12 حي تيرت   سفلى بل1ك س زنق3 

رقم 27 81000 كلم3م  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د لبيرلك رض1 ن عن1 نه) ) 
 12 حي تيرت   سفلى بل1ك س زنق3 

رقم 27 81000 كلم3م  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بكلم3م   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 257/2022.
855I

  هدى  الستشارة ش م م

TROPICAL TRAVEL CLUB
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

  هدى  الستشارة ش م م
رقم 71 شق3 9 شارع   زرقط1ني 
 ملدون3  و دودة فاس ، 10000، 

فاس  ملغرب
TROPICAL TRAVEL CLUB شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 19 
تجزئ3 بارك ملعب  وخ3ل   طابق 

  ر بع - 10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

72811
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TROPICAL TRAVEL CLUB
تس3ير   : بإوجاز  غرض   شرك3 
لكل  عقار ت مفرلش3 معدة  لكر ء 

ما وتعلق تا هدف  الجتماعي..
 19 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ملعب  وخ3ل   طابق  بارك  تجزئ3 

  ر بع - 10000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

  س3دة كنز ري رجاء : 750 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

250 حص3   :   س3د فلحي ت1ف3ق 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة كنز ري رجاء عن1 نه) ) 50 
 10090 تغاث  تجزئ3  وحدوق3  ك2 

فاس  ملغرب.
عن1 نه) )  ت1ف3ق  فلحي    س3د 
جنلن   11 رقم  رب3ع  بن  زنق3  ب3د 

م1الي   كامل 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ت1ف3ق  فلحي    س3د 
جنلن   11 رقم  رب3ع  بن  زنق3  ب3د 

م1الي   كامل 10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   08 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2366.
856I

la sincérité 33إنتمائ 

FRERES ELMSAIDI
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

إنشاء فرع تابع  لشرك3

la sincérité 33إنتمائ
زنق3 بئر أنزر ن عمارة ٣   شق3 
١٣ شارع محمد  وخامس فاس ، 

10000، فاس  ملغرب
FRERES ELMSAIDI شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قطع3 رقم 
26 تجزئ3   شرفاء بالد ملسفر طريق 
إوم1ز ر TF:216121 فاس - 10000 

فاس  ملغرب.
إنشاء فرع تابع  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.71191

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تقرر إنشاء  11 ماي   ملؤرخ في 
تحت   تسم33  تابع  لشرك3  فرع 
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ل   كائن   FRERES ELMSAIDI
تجزئ3   26 رقم  قطع3  با عن1 ن 
إوم1ز ر  طريق  ملسفر  بالد    شرفاء 
فاس   10000  - فاس   TF:216122
 ملغرب ل  ملسير من طرف   س3د)ة) 

 ملساعدي ت1ف3ق.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1221.
857I

CMA GESTION

RIAD MAHJOUBA
عقد تس3ير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعن1ي1ن)
عقد تس3ير حر ألصل تجاري

RIAD MAHJOUBA
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 RIAD أعطى   2022 ماي   10 قي 
MAHJOUBA SARL AU  ملس ل 
با س ل   تجاري . باملحكم3   تجاري3 
حق   تس3ير  وحر  ألصل  بمر كش 
عرست  يهيري  ب    تجاري   كائن 
دكا 3  باب   139 رقم  درب   ب1مبا 
مر كش  ملغرب  فائدة   30000  -
سن3   1 ملدة   AXSAMAN SARL AU
تبتدئ من 16 و1ن13 2022 ل تنتهي في 
مقابل مبلغ شهري   2021 و1ن13   15

ق3مته 25.000 درهم.
858I

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 ل الستشـار ت 

  قـانـ1ن3ـ3

 PARC OULAD
BOUAACHARA

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 
ل الستشـار ت   قـانـ1ن3ـ3

220 شـارع مكـ3 عمـارة صـ1مأص3ـل 
  طـابق  أللل ص,ب 518   ع3ـ1ن ، 

70000،   ع3ـ1ن  ملغـرب
 PARC OULAD BOUAACHARA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حـي الال 
مـريـم رقـم 37 بـ1جـدلر - 71000 

بـ1جـدلر  ملغـرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   07
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 PARC  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.OULAD BOUAACHARA
•جم3ـع   : بإوجاز  غرض   شرك3 

أشغـال   بنــاء
•أشغـال   بناء   عام3 ل  هندس3 
أعمال   هندس3   ملدن33 لحفر  آلبار. 
 ملدن33 ل ملباني   سكن33 ل  صناع33.

ل  صرف  •أعمال  وحفر   عام3 
  صحي ل  طرق ل  شبكات  ملختلف3 
ل  كهرباء  لإمد د ت  مل3اه  ل  طرق 

ل  هاتف ؛ 
ل مل1 د  لب3ع  ملعد ت  •شر ء 

  الزم3  بناء معد ت  وحفر ؛
•أعمال نجارة  وخشب ل ألملن13م. 

إوخ…...
حـي الال   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 71000  - بـ1جـدلر   37 رقـم  مـريـم 

بـ1جـدلر  ملغـرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
1.000 حص3   :   س3د علــي   ــ1 د 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د علــي   ــ1 د عن1 نه) ) شـارع 
مـارس   02 زنقـ3  محمـد   ـزرقطـ1نـي 
70000   ع3ـ1ن  02   ع3ـ1ن  رقـم 

 ملغـرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د علــي   ــ1 د عن1 نه) ) شـارع 
مـارس   02 زنقـ3  محمـد   ـزرقطـ1نـي 
70000   ع13ن  02   ع3ـ1ن  رقـم 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   09 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 22/1688.
859I

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 ل الستشـار ت 

  قـانـ1ن3ـ3

 MOGADOR
 INVESTISSEMENT ET

DEVELOPPEMENT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

  شـركـ3   صـحر ليـ3  لمحـاسب3 
ل الستشـار ت   قـانـ1ن3ـ3

220 شـارع مكـ3 عمـارة صـ1مأص3ـل 
  طـابق  أللل ص,ب 518   ع3ـ1ن ، 

70000،   ع3ـ1ن  ملغـرب
 MOGADOR INVESTISSEMENT

ET DEVELOPPEMENT شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمـارة 
D تجـزئـ3   ـ1كـا ـ3 1 بلـ1ك D 195

  شقـ3 رقـم 7   طـابق   ـر بـع )أمـام 
تجـزئـ3  ملستقبـل –   ضحـى)   ع3ـ1ن 

ص.ب : 3111 - 70000   ع3ـ1ن 
 ملغـرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
32191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 MOGADOR INVESTISSEMENT

.ET DEVELOPPEMENT

: •مختلـف  غرض   شرك3 بإوجاز 

بتط1ير  إلسكان    عمل3ـات  ملتعلق3 

ل النعـاش   عقـاري؛

•تط1ير لتجهـ3ـز   تجـزئـات ؛

•ح3ازة جم3ع  ألر �ضي  وحضري3 

بجم3ع  ل ستغال ها  ل  قـرليـ3 

أشكا ها؛

•شر ء لإد رة لتشغ3ل أي عقـار ت 

مبن3ـ3؛

ل  ب3ع ألي  •جم3ع عمل3ات   بناء 

عقار؛

جم3ع  ألر �ضي   عـاريـ3  •شر ء 

لأي تجزئ3 أل تشي3د ألي   ، أل  ملبن33 

مبنى  الستخد م   سكنـي   تجاري أل 

 ملنهي أل  إلد ري؛ إوخ .. ... ، .

 D : عمـارة  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

195 تجـزئـ3   ـ1كـا ـ3 1 بلـ1ك D  شقـ3 
تجـزئـ3  )أمـام  7   طـابق   ـر بـع  رقـم 

 ملستقبـل –   ضحـى)   ع3ـ1ن ص.ب 

: 3111 - 70000   ع3ـ1ن  ملغـرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

500 حص3   :   س3د وحسـن   بـاز 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د  وحس3ـن   بـاز : 300 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 100  : ل شـ1 ش  وحسـن    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د وحسـن   بـاز عن1 نه) ) رقـم 
152 بلـ1ك ف مـدبنـ3   ـ1حـدة   ع3ـ1ن 

70000   ع3ـ1ن  ملغـرب.

عن1 نه) )    س3د  وحس3ـن   بـاز 

117  قـامـ3   نجـاح  10شقـ3  عمـارة 

80000  كـادور  أكـادوـر  بنسـركـال   1

 ملغرب.

  س3د وحسـن ل شـ1 ش عن1 نه) ) 

س3ـدي   26 رقـم  سف3ـان  تجدـزئـ3 

20000   ب3ضـاء  معـرلف   ب3ضـاء 

 ملغـرب.
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ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د وحسـن   بـاز عن1 نه) ) رقـم 
152 بلـ1ك ف مـدبنـ3   ـ1حـدة   ع3ـ1ن 

70000   ع13ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1831.
860I

MEDAFCO CONSULTING

AHAJAN BATIMENT- احجان 
بتيمو

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
AHAJAN BATIMENT-  ح ان 

بت3م1 شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12 شارع 
خا د بن   1 3د   طابق   ثا ث رقم 
08 - طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
128335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
AHAJAN BATIMENT-  ح ان 

بت3م1 .
أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 
أعمال   بناء   ، متن1ع3  صباغ3 

متن1ع3 ل ب3ع م1 د   بناء.
12 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

خا د بن   1 3د   طابق   ثا ث رقم 
08 - طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

  س3د  لالد  ح ان رف3ق : 1.000 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

رف3ق    س3د  لالد  ح ان 
طارق  شارع  حي  حريق  عن1 نه) ) 
مرت3ل   53 رقم   1  بن زياد زنق3 أ ط 

91150 مرت3ل  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
رف3ق    س3د  لالد  ح ان 
طارق  شارع  حي  حريق  عن1 نه) ) 
مرت3ل   53 رقم   1  بن زياد زنق3 أ ط 

91150 مرت3ل  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255051.
861I

sarl « GROUPE SCOLAIRE «VOLTA PRIVE

مجموعة مدارس «فولطا 
 groupe» الحرة» ش.م.م
scolaire «VOLTA PRIVE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 sarl « GROUPE SCOLAIRE
«VOLTA PRIVE

 BP 8834 Agence د ر  ب3ضاء  
 Eloulfa Casablanca 20202،
20202، Casablanca MAROC

مجم1ع3 مد رس «ف1 طا  وحرة» 
 groupe scolaire «VOLTA» ش.م.م

PRIVE شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
رياض 61 ز لي3 شارع ال 3   3اق1ت 
ل مصطفى  ملعاني   طابق   ثاني 

رقم 69  نفا 20130   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537159
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   10
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
«ف1 طا  وحرة»  مد رس  مجم1ع3 
 groupe scolaire «VOLTA» ش.م.م

.PRIVE
غرض   شرك3 بإوجاز :  نشاء مركز 

  تك1ين  ملستمر ل  دعم  ملدر�ضي.
مركز   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ز لي3 شارع ال 3   3اق1ت   61 رياض 
مصطفى  ملعاني   طابق   ثاني  ل 
20130   د ر   ب3ضاء  69  نفا  رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
550 حص3   :   س3د عزيز حف3ظ 

بق3م3 55.000 درهم  لحص3 .
 150  : حف3ظ    س3د  سماع3ل 
حص3 بق3م3 15.000 درهم  لحص3 .
150 حص3   :   س3د وحيى حف3ظ 

بق3م3 15.000 درهم  لحص3 .
150 حص3   :   س3د  نس حف3ظ 

بق3م3 15.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  حف3ظ  عزيز    س3د 
فاتح  ال ف3  تجزئ3  وحاج   593

20260   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
حف3ظ    س3د  سماع3ل 
فاتح  تجزئ3  وحاج   593 عن1 نه) ) 
 ال ف3 20260   د ر  ب3ضاء  ملغرب.

عن1 نه) )  حف3ظ  وحيى    س3د 
فاتح  ال ف3  تجزئ3  وحاج   593

20260   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )  حف3ظ    س3د  نس 
فاتح  ال ف3  تجزئ3  وحاج   593

20260   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  حف3ظ  عزيز    س3د 
فاتح  ال ف3  تجزئ3  وحاج   593

20260   د ر  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 537159.

862I

FIGENOUV

A.M.G INFRA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FIGENOUV
شارع   نصر عمارة 16 شق3 1 دو1ر 

  سالم ، 50050، مكناس  ملغرب
A.M.G INFRA شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 33   تجزئ3 
 ل فير 1   ضحى شق3 3 عمارة   33 
ج.ش 6   طابق 1 - 10000 فاس 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71085
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   27
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 A.M.G : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.INFRA
-1كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 
-2  شغال مختلف3   الالت ل ملعد ت 
وحساب  -1  نقل  ل شغال   بناء 

  غير.
   33  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تجزئ3  ل فير 1   ضحى شق3 3 عمارة 
  33 ج.ش 6   طابق 1 - 10000 فاس 

 ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

مبلغ رأسمال   شرك3: 1.500.000 
درهم، مقسم كا تالي:

 : عبد   كريم  تكفالي    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   6.000

 لحص3 .
 3.500  : حم3د    س3د   غمارتي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3د ح ار عبد   سالم : 3.500 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد   كريم  تكفالي    س3د 
عن1 نه) ) ف3ال 168 جناح 01   ضحى 

ت1الل 50030 مكناس  ملغرب.
  س3د   غمارتي حم3د عن1 نه) ) 
مركزقاس3طا  تسافت   دري1ش 

62251   ناض1ر  ملغرب.
عبد   سالم  ح ار    س3د 
عن1 نه) ) حي   فط1 كي زنق3 65 رقم 

5 62000   ناض1ر  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد   كريم  تكفالي    س3د 
عن1 نه) ) ف3ال 168 قطاع 01   ضحى 

ت1الل 50030 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1356.
861I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 AIS ALL Inclusive Service
SARL.AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER  ملغرب

AIS ALL Inclusive Service SARL.

AU شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 

9 تجزئ3 13  1ط رقم 1  ملنطق3 

  صناع33  وحرة ب1خا ف طنج3 - 

90000 طنج3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128029

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل 

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 AIS  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALL Inclusive Service SARL.AU

ترك3ب   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 آلالت ل ملعد ت   صناع33

لتس1يق  ملستلزمات   ستير د 

ل ملعد ت.

مكتب   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
رقم 9 تجزئ3 13  1ط رقم 1  ملنطق3 

 - طنج3  ب1خا ف    صناع33  وحرة 

90000 طنج3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
فالف13  رط1ر  س3لفا  د     س3د 

درهم   100 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
فالف13  رط1ر  س3لفا  د     س3د 

مسنان3 مجمع سفير  1ط  عن1 نه) ) 

 90000 طنج3  19  طابق   تاني 

طنج3  ملغرب .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

فالف13  رط1ر  س3لفا  د     س3د 
مسنان3 مجمع سفير  1ط  عن1 نه) ) 
 90000 طنج3  19  طابق   تاني 

طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   09 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253610.
863I

بالر سبي33د ت3ل3ك1م

باور سبيييد تيليكوم
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

بالر سبي33د ت3ل3ك1م
تجزئ3 سال  و دودة ف3ال 558 

 حصين سال  و دودة ، 11100، 
سال  ملغرب

بالر سبي33د ت3ل3ك1م شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 3 ل د زيز 
شق3 7   طابق 1  كد ل   رباط - 

10080   رباط  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
161167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   23
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
بالر   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

سبي33د ت3ل3ك1م.
 : بإوجاز  غرض   شرك3 

مركزخدمات  التصال   هاتفي .
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 3 ل د زيز 
 - 1  كد ل   رباط  7   طابق  شق3 

10080   رباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 90.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3د هشام بنكير ن : 900 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  بنكير ن  هشام    س3د 

 558 ف3ال  سال  و دودة  تجزئ3 

سال   11100  حصين سال  و دودة 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  بنكير ن  هشام    س3د 

 558 ف3ال  سال  و دودة  تجزئ3 

سال   11100  حصين سال  و دودة 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 126051.

865I

BOUGHROUM CARS

 NAUTICAL ACTIVITY AL

HOCEIMA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

BOUGHROUM CARS

زنق3 أجدور رقم 35 ، 12000، 

 وحس3م3  ملغرب

 NAUTICAL ACTIVITY AL

HOCEIMA شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز  وت 

قمرة جماع3  وت قمرة 12000 

 وحس3م3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

1791
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في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

 NAUTICAL ACTIVITY AL  :

.HOCEIMA

تأجير   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  ق1 رب ل  ملعد ت ل   3ات  أل عاب ل 

  رياضات  ملائ33

  تجارة بجم3ع أن1 عها.

مركز   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 12000  وت قمرة جماع3  وت قمرة 

 وحس3م3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د ب1غرلم مصطفى 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

مصطفى  ب1غرلم    س3د 

 12000 زنق3  سلي   21 عن1 نه) ) 

 وحس3م3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

مصطفى  ب1غرلم    س3د 

 12000 زنق3  سلي   21 عن1 نه) ) 

 وحس3م3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 باوحس3م3 بتاريخ 29 و1ن13 

2022 تحت رقم 171.

866I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

كلوبال ترافيك
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH

 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC

كل1بال تر ف3ك شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 13 

بل1ك 2 بنسركال - 80000  كادور 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

38185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2020 و1ن13   20

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

: كل1بال   إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

تر ف3ك.

:   نقل  بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3احي.

 13 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

80000  كادور   - بنسركال   2 بل1ك 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 80.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:

 300  : سع3د  ص1طسان    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

300 حص3   :   س3د من1 ر حسن 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

سع3د  ص1طسان    س3د 
بنسركال   2 بل1ك   13 رقم  عن1 نه) ) 

80000  كادور  ملغرب.

عن1 نه) )  حسن  من1 ر    س3د 
80000  كادبر  372 حي   ك1يرة  رقم 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  حسن  من1 ر    س3د 
80000  كادور  372 حي   ك1يرة  رقم 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1 13ز   07 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2021 تحت رقم 101222.

867I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

كلوبال ترافيك
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH

 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC

كل1بال تر ف3ك شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 13 

بل1ك 2 بنسركال - 80000  كادور 

 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.38185

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 أبريل   18 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

سع3د  )ة)  تف1يت   س3د 

ص1طسان 300 حص3  جتماع33 من 

)ة)  حص3  فائدة   س3د   800 أصل 

حسن من1 ر بتاريخ 18 أبريل 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   15 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110239.

868I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

كلوبال ترافيك
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
كل1بال تر ف3ك شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 13 
بل1ك 2 بنسركال - 80000  كادور 

 ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.38185

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تع3ين   2022 أبريل   18  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 

ص1طسان سع3د كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   15 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110239.
869I

audilex accounting

SEARCHAIR MARRAKESH
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
 SEARCHAIR MARRAKESH

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

 B -26» لعن1 ن مقرها  إلجتماعي
  طابق   ثاني، زنق3   قاهرة - 
58500 س3دي  وفني  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.23631



13031 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

 ملؤرخ في 05 و1 13ز 2021 تم تح1يل 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
«»B -26   طابق   ثاني، زنق3   قاهرة 

إلى  س3دي  وفني  ملغرب»   58500  -
 - سيبا   19 رقم   3 تجزيئ3 جنان   1»

30000 مر كش  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 873.

870I

fiduciare de taraitement et analyse comptable

MUSK DISTRIBUTION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 fiduciare de taraitement et

analyse comptable

 CASABLANCA ، 20000،

casablanca maroc

MUSK DISTRIBUTION شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 01 زنق3 

أوت ألرير ب1رك1ن   د ر   ب3ضاء 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

536115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 MUSK : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.DISTRIBUTION

تجارة في   : غرض   شرك3 بإوجاز 

غاز   ب1تان لنقل   سلع.

زنق3   01  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ب1رك1ن   د ر   ب3ضاء  ألرير  أوت 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
1.000 حص3   :   س3د أو1ب إدقي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د أو1ب إدقي عن1 نه) ) سدي 
زنق3   05 مجم1ع3  م1من  و دود 
 20000  71 رقم  صدوق  بن  محمد 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د أو1ب إدقي عن1 نه) ) سدي 
زنق3   05 مجم1ع3  م1من  و دود 
 20000  71 رقم  صدوق  بن  محمد 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 09 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827112.
871I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

SERINSA CAR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
SERINSA CAR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 21 شارع 
كارن1ت   طابق 9، مكتب رقم 2 - 

90000 طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   23

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SERINSA CAR

كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.

21 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

 -  2 رقم  مكتب   ،9 كارن1ت   طابق 

90000 طنج3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 500  : هاجر  ملسف13ي    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 500  : ك1ثر  ملسف13ي    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة هاجر  ملسف13ي عن1 نه) ) 

ف3ال سم33   23 زنق3  بن عط33 رقم 

90000 طنج3  ملغرب.

  س3دة ك1ثر  ملسف13ي عن1 نه) ) 

ف3ال سم33   23 زنق3  بن عط33 رقم 

90000 طنج3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3دة ك1ثر  ملسف13ي عن1 نه) ) 

ف3ال سم33   23 زنق3  بن عط33 رقم 

90000 طنج3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255118.

872I

TAZA CONSULTING

شركة الصنايبي للتغليف 
املتعدد

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

TAZA CONSULTING
 AVENUE KESSOU MEDDAH

 RESIDENCE CHAMA BUREAU
09، 35000، taza maroc

شرك3   صناوبي  لتغل3ف  ملتعدد 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 
 ألر�ضي تجزئ3   فتح رقم 15 - 

15000 تازة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
6591

 10 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
شرك3   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

  صناوبي  لتغل3ف  ملتعدد.
:  إلستير د  غرض   شرك3 بإوجاز 
جم3ع  شر ء  ل  ب3ع   - ل   تصدور 
أن1 ع  ملنتجات  ملصنع3  ملخصص3 
تس1يق  ل  تح1يل  -تصن3ع,   لتغل3ف 

جم3ع منتجات   تعبئ3 ل   تغل3ف.
:   طابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  15 رقم  تجزئ3   فتح   ألر�ضي 

15000 تازة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : ففاطم3   صناوبي    س3دة 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
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 1000  :   س3دة فاطم3   صناوبي 
بق3م3 100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

فاطم3   صناوبي    س3دة 
117  ملنازل   صح33  عن1 نه) ) 

15000 تازة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
فاطم3   صناوبي    س3دة 
117  ملنازل   صح33  عن1 نه) ) 

15000 تازة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بتازة   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 108.

871I

COFIDEC

LALMAZ
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

COFIDEC
 Etg 1, hay Al Azhar (sidi
 Bernoussi( , n° 36, Tr

 Casablanca، 20600، 3/1
CASABLANCA  ملغرب

LALMAZ شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 
 RESIDENCE CASAVIEW

 EQUIPEMENT 9 BOUTIQUE 4
 QUARTIER NASSIM ISLANE 2

20280   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.378975

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) سعتي 

ريم كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829117.

873I

SOBEGEST

KILOMETRE 10

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

SOBEGEST

 LOT YASMINE1 N°183 APPT

 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

KILOMETRE 10 شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي كلم 10 

طريق  لريكا مر كش - 30000 

مر كش  ملغرب.

حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.62851

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   12 في   ملؤرخ 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

رأسما ها  مبلغ   KILOMETRE 10

مقرها  لعن1 ن  درهم   20.000

طريق  لريكا   10 كلم   إلجتماعي 

مر كش  ملغرب   30000  - مر كش 

نت3ج3 ل : نقص في  ملد خ3ل.

كلم  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 

 30000  - مر كش  طريق  لريكا   10

مر كش  ملغرب. 

ل عين:

عبد   لط3ف   زخيري    س3د)ة) 

شارع   9 ل عن1 نه) )   سمال 33 رقم 

 30000 مر كش  هللا  عبد  م1الي 

مر كش  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   10 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 6116.

875I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

FIDUCIAIRE BADES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

FIDUCIAIRE BADES شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 18 
زنق3  ألند س  وحس3م3 - 12000 

 وحس3م3  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.1115

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   23 في   ملؤرخ 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

مبلغ   FIDUCIAIRE BADES
لعن1 ن  درهم   10.000 رأسما ها 

زنق3  ألند س   18 مقرها  إلجتماعي 

 وحس3م3 - 12000  وحس3م3  ملغرب 

:   ت1قف   نهائي  لنشاط  ل  نت3ج3 

أحد  فاة  ل  بسبب    تجاري  لشرك3 

  شركاء.
زنق3   18 ل حدد مقر   تصف33 ب 

 ألند س - 12000  وحس3م3  ملغرب. 

ل عين:

م3م1ن   عشعا�ضي    س3د)ة) 
ممر  زنق3  سلي   10 عن1 نه) )  ل 

12000  وحس3م3  ملغرب  مسطاس3 

كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : 18 زنق3 

 ألند س  وحس3م3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 باوحس3م3 بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم 169.

876I

 GROUPE SCOLAIRE NAFAE

D’ENSEIGNEMENT PRIVE

 GROUPE SCOLAIRE NAFAE

D’ENSEIGNEMENT PRIVE
إعالن متعدد   قر ر ت

 GROUPE SCOLAIRE NAFAE 

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE

«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي : 181 

شارع للي   عهد، مركز  نريا،   طابق 

 ألر�ضي،  ملحل رقم 11 – 90000 

طنج3- ملغرب 

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

125717

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

تم  تخاح   2022 و1ن13   06  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33: 

ما  على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 

تقرير  وخبير   -  /  : ولي:  مل1 فق3 على 

بتق33م  ملساهم3  ل  تق33م  ملتعلق 

من   شرك3    ع3ن33  ملقدم3 

 -  /  -  SONAPLO SARL  ملساهم3 

عقد  ملساهم3   ع3ن33 بين   شرك3 

 -  /  -  ملساهم3 ل  شرك3  ملستف3دة 

تقرير مر قب  وحصص.

ما  على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 

مال   شرك3  رأس  في  ولي:   زيادة 

 6.000.000 درهم إلى   100.000 من 

حص3   5.900 لح ك بإصد ر  درهم، 

جدودة من فئ3 1.000 درهم  لحص3، 

بمبلغ إجمالي قدره 5.900.000 درهم 

مدف1ع3 با كامل، من طرف   شريك3 

 «SONAPLO SARL» 3و دودة شرك 

وت1 فق  درهم   5.520.000 مبلغ   :

لمبلغ  مساهمتها   ع3ن33  ق3م3  مع 

180.000 درهم عن طريق  الكتتاب 

نقد  في  وحساب   بنكي  لشرك3.

ما  على  ونص  1:   ذي  رقم  قر ر 

رأس  في  بتحقق   زيادة  ولي:  إلقر ر 

 SONAPLO شرك3  قب1ل  مع   ملال 

شرك3. في  جدودة  كشريك3   SARL

 GROUPE SCOLAIRE NAFAE

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL
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ما  على  ونص  3:   ذي  رقم  قر ر 
مز ل 3   نشاط  الجتماعي   : ولي 
تحت   عالم3   تجاري3   لشرك3 
 GROUPE SCOLAIRE NAFAE»
D’ENSEIGNEMENT PRIVE » لفقا 
 2510135 رقم   لشهادة   سلب33 

 ملسلم3 بتاريخ 26/05/2022.
قر ر رقم 5:   ذي ونص على ما ولي 
: تجدود ثق3 تس3ير   شرك3 في   سادة 
محمد نافع،  حمد نافع لحسن نافع 
شركاء  لشرك3،  مسيرون  بصفتهم 
لح ك ملدة غير محدلدة. تلزم   شرك3 
أحد  بت1ق3ع  معامالتها  جم3ع  في 
 ملسيرون   شركاء   س3د محمد نافع، 
أل   س3د حسن  نافع    س3د  حمد 

نافع.
ما  على  ونص  6:   ذي  رقم  قر ر 
لإعادة ص3اغ3   قان1ن  تح3ين  ولي: 

 ألسا�ضي  لشرك3.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33:
ما  على  ونص  0:   ذي  رقم  بند 
لإعادة ص3اغ3   نظام  تح3ين   : ولي 

 ألسا�ضي با كامل 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255109.
877I

 ئتمان33 زهير

BEN BURGERS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

 ئتمان33 زهير
زنق3  بن عائش3 عمارة باريس 

  طابق   تا ت مكتب رقم 11 ك3ليز 
مر كش ، 30000، مر كش  ملغرب

BEN BURGERS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع  بن 
عائش3   طابق   سفلي محل رقم 
2 عمارة  وحاج عبد   كبير رقم 11 

ك3ليز - 30000 مر كش  ملغرب.
تع3ين مسير جدود  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.92875

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تم تع3ين   2022 و1ن13   21  ملؤرخ في 

مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) حل3م 

 1ك3لي أكس3ل عبد هللا كمسير لح3د

تبعا إلقا 3 مسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 7150.

878I

centre d’étude de gestion et d’organisation

AKDITAL HOLDING
إعالن متعدد   قر ر ت

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

AKDITAL HOLDING «شرك3 

 ملساهم3»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: كرين 

ألفيس رقم 19 ل 20 ، ب1س3ج1ر، 

ز لي3 شارع  و دودة ل شارع عبد 

  رح3م ب1 عب3د،   طابق   ثاني - 

20310   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.21516

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

تم  تخاح   2022 وناور   13  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

إلى  تح1يل  ملقر  إلجتماعي  لشرك3 

شارع   ,236   عن1 ن  و دود   تالي: 

  1 زيس -   د ر   ب3ضاء

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

بند رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
من   قان1ن  تعدول   بند   ر بع 

 ألسا�ضي  لشرك3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828555.
879I

FOUZMEDIA

VILTAC MAROC
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
VILTAC MAROC شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 23 بئر 

  ر مي   شرق33  ملنطق3   صناع33 - 
13000   قن3طرة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
65801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 VILTAC : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.MAROC
فحص   : بإوجاز  غرض   شرك3 

لترك3ب محدد ت   سرع3
تحدود  أجهزة  لتثب3ت  فحص 

  ضر ئب.
بئر   23  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  ر مي   شرق33  ملنطق3   صناع33 - 

13000   قن3طرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ب1كف3  أحالم    س3دة 
طنج3   ---  5 1   زنق3  حي   سعادة 

 ملغرب.

عن1 نه) )  عاصم  أحمد    س3د 

 1 يعق1ب  ملنص1ر   شق3  شارع   5

13000   قن3طرة  ملغرب.

  س3د  دريس  وت س3دي   ط3ب 

بئر   3 380   شق3  بقع3  عن1 نه) ) 

13000   قن3طرة  جن1ب    ر مي 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  عاصم  أحمد    س3د 

 1 يعق1ب  ملنص1ر   شق3  شارع   5

13000   قن3طرة  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 23 و1ن13 

2022 تحت رقم -.

880I

FOUZMEDIA

RADWA DELICE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

RADWA DELICE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 19 زنق3 

حمان   فط1 كي إقام3 د  3ا محل 
رقم 5 - 13000   قن3طرة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

65825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.RADWA DELICE

تنظ3م   : بإوجاز  غرض   شرك3 

لتجهيز  وحفالت.
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مم1ن  وحفالت
مقشدة.

زنق3   19  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
محل  د  3ا  إقام3  حمان   فط1 كي 

رقم 5 - 13000   قن3طرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  سماع3ل   1ريتني 
1  ملغرب   عربي  ب   313 عن1 نه) ) 

13000   قن3طرة  ملغرب.
عن1 نه) )  ن1 ل   بقالي    س3دة 
 13000 فل1ري  فال  ف.  زنق3   121

  قن3طرة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  سماع3ل   1ريتني 
1  ملغرب   عربي  ب   313 عن1 نه) ) 

13000   قن3طرة  ملغرب
عن1 نه) )  ن1 ل   بقالي    س3دة 
 13000 فل1ري  فال  ف.  زنق3   121

  قن3طرة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم -.
881I

FIDUSCAL

TATOOINE CONSULTING
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 121
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 TATOOINE CONSULTING

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 
ب1رج1ن زنق3 ر جر جا تجزئ3 

ك1رنيش شق3 رقم 1   طابق  الر�ضي 
  عمارة 2 - 20051   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   05

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TATOOINE CONSULTING

:   تك1ين  بإوجاز  غرض   شرك3 

ل  تدريب ل الستشارة.

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تجزئ3  ر جر جا  زنق3  ب1رج1ن 

ك1رنيش شق3 رقم 1   طابق  الر�ضي 

20051   د ر   ب3ضاء   -  2   عمارة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3دة بن  حمد م1ن3 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة بن  حمد م1ن3 عن1 نه) ) 
 91000 بيرس3جر  بيرنارد   03 زنق3 

باريس   91000 فرنسا  ب1ب3جني 

فرنسا.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3دة بن  حمد م1ن3 عن1 نه) ) 
 91000 بيرس3جر  بيرنارد   03 زنق3 

ب1ب3جني فرنسا 91000 باريس فرنسا

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 537911.

882I

كافج3د

 IMPACT FOUNDERS
MOROCCO

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

كافج3د
86 زنق3 165 مجم1ع3 *ه* حي 
 ال ف3، 20220،   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
 IMPACT FOUNDERS

MOROCCO شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
  صفاء 51، شارع رحال  ملسك3ني، 
  طابق   ثا ث، رقم 11 - 20380 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
538119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   25
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 IMPACT FOUNDERS  :

.MOROCCO
غرض   شرك3 بإوجاز :  الستشارة 

في   تس3ير ل  برمج3  ملعل1مات33.
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شارع رحال  ملسك3ني،   ،51   صفاء 
 20380  -  11 رقم    طابق   ثا ث، 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 50.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3دة  3نى لدغيري : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  لدغيري    س3دة  3نى 
WC1B  ململك3   ململك3  ملتحدة 

 ملتحدة  ململك3  ملتحدة.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  لدغيري    س3دة  3نى 
WC1B  ململك3   ململك3  ملتحدة 

 ملتحدة  ململك3  ملتحدة
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829518.
881I

كاوا م3طال

كايا ميطال
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

GAYA METAL
 RUE 07 N°5 ETAGE 2 APPT N°4
 SAADA CASABLANCA، 20600،

CASABLANCA maroc
كاوا م3طال شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 
07 رقم 5   طابق 2   شق3 رقم 
3   سعادة س3دي   برن1�ضي 

  د ر  ب3ضاء 20600   د ر  ب3ضاء 
 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.790695
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2021 و1 13ز   07 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
تف1يت   س3د )ة) محمد   ف3نص 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.000
)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000
و1 13ز   07 بتاريخ   ملهدي   ف3نص 

.2021
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 25 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

غشت 2021 تحت رقم 790695.
883I
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

STATION KHOMSSI SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER  ملغرب
STATION KHOMSSI SARL شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 29 شارع 
 بن   عاص   طابق   ثا ت رقم 26 

طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

99111
 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2019 و1ن13 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.STATION KHOMSSI SARL
إد رة   •  : بإوجاز  غرض   شرك3 
«ب3ع  ملحرلقات  محطات  وخدم3 

لزي1ت   تشح3م ...»
«  ص3ان3  خدمات  تقدوم   •

ل  غس3ل».
29 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 26  بن   عاص   طابق   ثا ت رقم 

طنج3 - 90000 طنج3  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 سن3 .
 10.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
25 حص3   :   س3د مصباح  حمد 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3دة خدلج عبا�ضي : 20 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 10  : هللا  عبد  مصباح    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

10 حص3   :   س3د مصباح خل3ل 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د مصباح و1سف : 10 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

10 حص3   :   س3دة مصباح رجاء 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3دة مصباح حنان : 10 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 :   س3دة مصباح فاطم3   زهر ء 

10 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3دة مصباح سم33 : 10 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

10 حص3   :   س3دة مصباح  3لى 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  مصباح  حمد    س3د 

 15 طنج3   با 33  قام3  القام3 رقم 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.

  س3دة خدلج عبا�ضي عن1 نه) ) 

 15 طنج3   با 33  قام3  القام3 رقم 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.

  س3د مصباح عبد هللا عن1 نه) ) 

 16 شارع   1رد زنق3   1 بر نس سناء 
رقم 1 طنج3 90000 طنج3  ملغرب.

عن1 نه) )  خل3ل  مصباح    س3د 

 21 طنج3   با 33  قام3  القام3 رقم 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.

  س3د مصباح و1سف عن1 نه) ) 

 13 طنج3   با 33  قام3  القام3 رقم 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.

عن1 نه) )  رجاء  مصباح    س3دة 
 15 رقم   118 طنج3   با 33  شارع 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.

  س3دة مصباح حنان عن1 نه) ) 

طنج3   56 حي   ب1غاز شارع ج رقم 

90000 طنج3  ملغرب.

فاطم3   زهر ء  مصباح    س3دة 

عن1 نه) ) شارع  بن زيدلن  قام3 فرح 
رقم 11 طنج3 90000 طنج3  ملغرب.

  س3دة مصباح سم33 عن1 نه) ) 
 15 طنج3   با 33  قام3  القام3 رقم 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.
عن1 نه) )  مصباح  3لى    س3دة 
 15 طنج3   با 33  قام3  القام3 رقم 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  خل3ل  مصباح    س3د 
 21 طنج3   با 33  قام3  القام3 رقم 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1 13ز   18 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2019 تحت رقم 225112.
885I

DEMER CONSULTING

LAUNDRY WASH EXPRESS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000،   د ر  ب3ضاء 
 ملغرب

 LAUNDRY WASH EXPRESS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 119 شارع 
عبد مل1من طابق 2 رقم 18 - 20000 

  ب3ضاء  ملغرب 
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538385
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   07
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LAUNDRY WASH EXPRESS
غرض   شرك3 بإوجاز : مصبن3 .

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 119 شارع 

عبد مل1من طابق 2 رقم 18 - 20000 
  ب3ضاء  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

  س3د زكرياء ل  باشا : 800 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3دة أم3ن3   عر قي : 200 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د زكرياء ل  باشا : 800 بق3م3 
100 درهم.

  س3دة أم3ن3   عر قي : 200 بق3م3 
100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  ل  باشا  زكرياء    س3د 
 02 رقم  19   عمارة  رقم    د ر 
إقام3  ملنضر  و م3ل   11  مل م1ع3 

12050   صخير ت  ملغرب .
عن1 نه) )  أم3ن3   عر قي    س3دة 
 12050  7 إمارة   11 رقم  فه3م 

  صخير ت  ملغرب .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ل  باشا  زكرياء    س3د 
 02 رقم  19   عمارة  رقم    د ر 
إقام3  ملنضر  و م3ل   11  مل م1ع3 
12050   صخير ت    صخير ت 

 ملغرب 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829617.
886I

TOUBKAL INVEST

TRENDY CARS
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
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TRENDY CARS شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل 7 

نج1م 2  قام3 ك  مرشيش - 30000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
126191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRENDY CARS
تاجير   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.
 7 محل   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
نج1م 2  قام3 ك  مرشيش - 30000 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 700.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 7.000  : ت1ف3ق    س3د  وح1في 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ت1ف3ق    س3د  وح1في 
 17 رقم  عنق  و مل  تغزلت  باب 

300000 مر كش  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  سهام    س3دة  وح1في 
 17 رقم  عنق  و مل  تغزلت  باب 

30000 مر كش  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116521.
887I

FLASH ECONOMIE

WORLD SILICA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

WORLD SILICA

 شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

تجزئ3  ملسيرة  مقرها  إلجتماعي:   

 -  19 1   شق3  29   طابق  ب  ف 

 ملحمدو3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

10811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  :بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   21

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

مسؤل 33 محدلدة

 WORLD :تسم33   شرك3 

SILICA

:غرض   شرك3 بإوجاز

عمل3ات   در سات  جم3ع 

ل ستغالل  مل1 د  ل  بحث  ل  تنق3ب 

 ملعدن33- لجم3ع أن1 ع  ملعادن

ل إلنتاج  عمل3ات   تح1ل  جم3ع 

ل  تصدور  هذه  مل1 د  ل  تس1يق 

أل  عمل3ات  لأو3  لمنتجاتها   ثان1ي3 

عمل3ات إضاف33 أخرى من  ملحتمل 

أن ترلج  ـتنف3ذ هذه  ملشاريع لتط1ير 

نشاط   شرك3

ل وخدمات   ل1جست33    نقل 

أن1 ع   1سائل  جم3ع  باستخد م 

 ،  تلب33  حت3اجات أنشط3   شرك3 

س1 ء عن طريق   بحر أل   بر أل  و 1

تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

1   شق3  29   طابق   ملسيرة ف ب 

19 -  ملحمدو3

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي

 500  : ن1ر   دون  ناجح    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3

حص3   250  :   س3د علي كميري 

بق3م3 100 درهم  لحص3.

NABILE MOUHAYAR س3د  
درهم   100 بق3م3  حص3   250

 لحص3 
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3
  س3د ناجح ن1ر   دون 

  س3د علي كميري 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باملحمدو3 بتاريخ 13 و1ن13 

2022 تحت رقم 1177
888I

FLASH ECONOMIE

SKYTEX INDUSTRIE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

SKYTEX INDUSTRIE
 شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة

 مقرها  إلجتماعي:  لالد حريز دل ر 
خل3ف3 حد   س1  م - د ئرة برش3د

رأسما ها:600000 درهم
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

15781:
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ بتاريخ 16 و1ن13 2022 قرر ما 

ولي
من  رأسمال   شرك3  رفع   

100.000 درهم إلى 600.000 درهم
من   نظام   7 تعدول   فصل 

 ألسا�ضي  لشرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 632
889I

FLASH ECONOMIE

PARABIOTY NOUACEUR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PARABIOTY NOUACEUR شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 36 شارع 

  زرقط1ني   طابق 2   شق3 رقم 6 - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

537951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PARABIOTY NOUACEUR

- ستير د   : غرض   شرك3 بإوجاز 

مستحضر ت  لت1زيع  لتصدور 

لمنتجات   نظاف3    تجم3ل 

  شخص33

- ستير د لتصدور لت1زيع  ألجهزة 

  طب33

لإعادة ب3ع  ملنتجات شبه  -شر ء 

  ص3دالن33.

36 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

  زرقط1ني   طابق 2   شق3 رقم 6 - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

هاشم  فاطم3   زهر ء    س3دة 

درهم   100 بق3م3  حص3   1.800  :

 لحص3 .

 1.200  : حمزة    س3د  ملغ3لي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

هاشم  فاطم3   زهر ء    س3دة 

مجم1ع3  حي   قدس  عن1 نه) ) 
زنات3 03 رقم 92 س ب 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.

عن1 نه) )  حمزة    س3د  ملغ3لي 
حي   1حدة   81 رقم  زنق3   س1  م 

  قري3 11000 سال  ملغرب.
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ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

هاشم  فاطم3   زهر ء    س3دة 
مجم1ع3  حي   قدس  عن1 نه) ) 
زنات3 03 رقم 92 س ب 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
عن1 نه) )  حمزة    س3د  ملغ3لي 
حي   1حدة   81 رقم  زنق3   س1  م 

  قري3 11000 سال  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 17 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829109.
890I

FLASH ECONOMIE

AL COMCEPT 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AL COMCEPT شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 36 شارع 
  زرقط1ني   طابق2   شق3 رقم 6 - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 AL  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.COMCEPT
-  در س3   : غرض   شرك3 بإوجاز 

ل إلدر ك   صناعي

لصناع3  - إلنشاء ت  ملعدن33 
لجم3ع  ألعمال  ل مل1 سير    غالوات 

 ملعدن33
ل  تشغ3ل  آللي  -  طحن 

ل ملخرط3.
36 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 -  6   زرقط1ني   طابق2   شق3 رقم 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د   عربي  وت  حماد : 1.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د   عربي  وت  حماد 
فد ن  حي   قدس  قام3  عن1 نه) ) 
 1 طابق   15 رقم   17 عمارة    برك3 
20000   د ر  س3دي   برن1�ضي 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د   عربي  وت  حماد 
فد ن  حي   قدس  قام3  عن1 نه) ) 
 1 طابق   15 رقم   17 عمارة    برك3 
20000   د ر  س3دي   برن1�ضي 

  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829270.

891I

FLASH ECONOMIE

SAHARA INN
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

 SAHARA INN
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 101 زنق3 
  عرعار - 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.18311

محرر  هب3  عقد  بمقت�ضى   -
جل1ن  بن  ندى  بدو1 ن  الستاحة 
م1ثق3 با د ر   ب3ضاء، بتاريخ 22/10 
لهبت   س3دة   ،02/11/2021 ل 
ص1ف3ا عطبهي  فائدة   س3دة فاتح3 
سهم   تي تمتلكه في   5.032 مفتاح، 
 SAHARA INN  »   شرك3  ملسماة 
 5.032.000,00 رأسما ها   ،» SARL

درهم. 
- بمقت�ضى عقد هب3 محرر بدو1 ن 
 الستاحة ندى بن جل1ن م1ثق3 با د ر 
 02/11/2021 بتاريخ    ب3ضاء، 
لهبت   س3دة فاتح3 مفتاح  فائدة 
  س3دة نادو3 عطبهي، 20.168 سهم 
 » في   شرك3  ملسماة  تمتلكه    تي 
رأسما ها   ،SAHARA INN » SARL

5.032.000,00 درهم. 
- بمقت�ضى عقد هب3 محرر بدو1 ن 
 الستاحة ندى بن جل1ن م1ثق3 با د ر 
 02/11/2021 بتاريخ    ب3ضاء، 
لهب   س3د عبد هللا عطبهي  فائدة 
 25.210  ، مفتاح  فاتح3    س3دة 
 » في   شرك3  ملسماة  ومتلكه  سهم 
رأسما ها   ،SAHARA INN » SARL

5.032.000,00 درهم. 
- بمقت�ضى عقد هب3 محرر بدو1 ن 
 الستاحة ندى بن جل1ن م1ثق3 با د ر 
 20/01/2022 بتاريخ    ب3ضاء، 
لهبت   س3دة فاتح3 مفتاح  فائدة 
 15.126  ، عطبهي  نادو3    س3دة 
سهم   تي تمتلكه في   شرك3  ملسماة 
« SAHARA INN » SARL، رأسما ها 

5.032.000,00 درهم. 
كتاب3  تم  الود ع   قان1ني  دى 
  ضبط باملحكم3   تجاري3 تحت رقم 

.823765
  نشر. ل   خالص3 

892I

mcmj entreprise

VERO OPTIQUE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya 13

oujda ، 0، oujda maroc

VERO OPTIQUE شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 26 
زنقه T26 حي هاك1 لجده - 60000 

لجدة  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.13801

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   02  ملؤرخ في 
ح ت  شرك3   VERO OPTIQUE
رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   10.000
 إلجتماعي رقم 26 زنقه T26 حي هاك1 
60000 لجدة  ملغرب نت3ج3   - لجده 

الرتفاع ثمن   سلع لغ3اب
حسن   تدبير.

ل عين:
ل  ع3ن1س  ن1ر   دون    س3د)ة) 
عن1 نه) ) رقم 26 زنقه T26 حي هاك1 
لجده 60000 لجدة  ملغرب كمصفي 

)ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
 26 لفي رقم   2022 و1ن13   02 بتاريخ 
 60000  - حي هاك1 لجده   T26 زنقه 

لجدة  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 970.
891I

mcmj entreprise

MGI TRAVAUX
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya 13

oujda ، 0، oujda maroc
MGI TRAVAUX شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 113 
شارع س3دي وحيى   قدس لجده - 

60000 لجدة  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.13637
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بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر   2022 و1ن13   11 في   ملؤرخ 
ح ت  شرك3   MGI TRAVAUX حل 
رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  لعن1 ن  درهم   60.000
س3دي  شارع   113 رقم   إلجتماعي 
60000 لجدة   - وحيى   قدس لجده 

 ملغرب نت3ج3  صع1به
 ملنافسه لقله   صفقات

  عم1م3ه.
ل عين:

ل  مغاري    س3د)ة)  وحبيب 
حي  الند س شارع س3دي  عن1 نه) ) 
لجدة   60000 لجده   27 معافه رقم 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
2022 لفي رقم 113  بتاريخ 11 و1ن13 
 - شارع س3دي وحيى   قدس لجده 

60000 لجدة  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 969.

893I

STE ANGLE DE GESTION SARL

J&W REAL ESTATE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

 ستدر ك خطٍإ

باو ريدة  لقع  خطٍإ   ستدر ك 
  رسم33

 STE ANGLE DE GESTION
SARL

تجزئ3  أحمد  وحريزي  شارع 
أ  باريس-  6  قام3  رقم    تمسماني 

تط1 ن ، 91000، تط1 ن  ملغرب
J&W REAL ESTATE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ح ار   
 عرلس3 مشرلع  م3ن3 بل1ك ل عمارة 

1 - 91000 تط1 ن مغرب.
باو ريدة  لقع  خطٍإ  إستدر ك   
 11 بتاريخ   5723 عدد    رسم33 

و1 13ز 2022.
مبلغ رأسمال   شرك3:   : بدال من 

10.000 درهم.

رأسمال   شرك3:  مبلغ   : وقرأ 

100.000 درهم

  باقي بدلن تغ3ير.

895I

mcmj entreprise

SYVER TRAVAUX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

حل شرك3

mcmj entreprise

 lot mourouj rte sidi yahya 13

oujda ، 0، oujda maroc

SYVER TRAVAUX شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 8 زنقه 

فزل ن حي  وحسني   عامري لجده 

 mohemed1984@gmail.com -

لجدة  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.11327

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تقرر حل   2022 و1ن13   21  ملؤرخ في 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

 SYVER TRAVAUX   شريك   1ح3د 

درهم   100.000 رأسما ها  مبلغ 

 8 رقم  مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 
حي  وحسني   عامري  فزل ن  زنقه 

mohemed1984@gmail.  - لجده 

com لجدة  ملغرب نت3ج3 ل : صع1به 

 ملنافسه لقله   صفقات   عم1م3ه.

 8 رقم  مقر   تصف33 ب  ل حدد 
حي  وحسني   عامري  فزل ن  زنقه 

mohemed1984@gmail.  - لجده 

com لجدة  ملغرب. 

ل عين:

  س3د)ة) علي   عامري ل عن1 نه) ) 
حي  وحسني  فزل ن  زنقه   8 رقم 

  عامري لجده 60000 لجدة  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
 8 رقم   : با تصف33    1ثائق  ملتعلق3 
حي  وحسني   عامري  فزل ن  زنقه 

لجده
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 965.

896I

 ئتمان33  وخبرة

MUSAD PROMO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 ئتمان33  وخبرة
39 زنق3  ملدون3 ، 26100، برش3د 

 ملغرب
MUSAD PROMO شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
  يسر11 شارع محمد  وخامس 
  طابق   ثا ث يسار  - 26100 

برش3د  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

16775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MUSAD PROMO
منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري.
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
محمد  وخامس  شارع    يسر11 
  طابق   ثا ث يسار  - 26100 برش3د 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

حص3   900  : عادل    س3د جبار 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 100  :   س3د   س1ني  ملصطفى 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  عادل  جبار    س3د 

تجزئ3  ملح3ط   رقم 50 س3دي رحال 

  شاطئ 26100 برش3د  ملغرب.

  س3د   س1ني  ملصطفى 

 2 عن1 نه) ) دل ر  لالد  حريز   رحم3 

27221   ب3ضاء  د ر ب1عزة   ن1 صر 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  عادل  جبار    س3د 

تجزئ3  ملح3ط   رقم 50 س3دي رحال 

  شاطئ 26100 برش3د  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 636.

897I

BEST COMPTA SARL

READ ONE AUTO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

READ ONE AUTO شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

  قاهرة رقم 9 إقام3 سل3م   طابق 

 الر�ضي - 91000 تط1 ن  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

11839
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   06
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 READ  :  إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.ONE AUTO
كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
إقام3 سل3م   طابق   9   قاهرة رقم 

 الر�ضي - 91000 تط1 ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 500.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : رض1 ن   طاهري    س3د 

حص3 بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د رض1 ن   طاهري عن1 نه) ) 
شارع عالل   فا�ضي بل1ك د   طابق 

رقم 7 91000 تط1 ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  معاد   طاهري    س3د 
 9 رقم   26 شارع ل د تنس3فت زنق3 

91000 تط1 ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1393.
898I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE شركة كريم حليم لين
KARIM HALIM LING SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

VERSIONCONSULTING
إقام3  إلحسان عمارة 1 شق3 3 

 RES AL IHSSANمبرلك3 مر كش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE شرك3 كريم حل3م  ين
 KARIM HALIM LING SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  زباست 
درب   قا�ضي رقم 70 مر كش - 

30000 مر كش  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.120151

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   07 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد  وحل3م  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   500  بر م 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   500 أصل 
و1ن13   07 بتاريخ  مصطفى   فض3لي 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 6881.
899I

SAHEL ETAB

NAYOUMI FISH
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تع3ين مسير جدود  لشرك3

SAHEL ETAB
 RUE MIRANE LOT 707 HAY
 EL QODS N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC
NAYOUMI FISH شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 707 
رقم 512 حي   قدس زنق3 مير ن 
  ع13ن - 70000   ع13ن  ملغرب .

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.16319
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تع3ين   2022 و1ن13   20  ملؤرخ في 
جدود  لشرك3   س3د)ة)  مسير 
  قاسمي س3دي  حمد كمسير لح3د

تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  با ع13ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1866/2022.
900I

CABINET CBA SARL

PROMO EXPERT
إعالن متعدد   قر ر ت

CABINET CBA SARL
27 زنق3 باب1م، طابق 1، شارع 

محمد  وخامس ، 20250،   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب

PROMO EXPERT «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 27 ، حي 
باپ1م ،   طابق   تا ت ،  ملكتب ب 

، - -   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.322111

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   15  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
901 1 من  ماولي:   تصدوق على ب3ع 
أسهم   س3د آوت باعالة ن1ر   دون 

 لس3د ضافر شرف.
على  ونص  02:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي: إستقا 3  ملسير لتع3ين مسيرون 
مشاركين جدد   س3د آوت باعالة ن1ر 

  دون ل  س3د ضافر شرف.
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي: تح1يل   شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
إلى  ح ت  ملساهم   1ح3د   ملحدلدة 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
على  ونص  07:   ذي  رقم  بند 
ماولي:   س3د آوت باعالة ن1ر   دون 
رقم   وحامل  لبطاق3   1طن33 
BJ111329 مساهم ب 1901 حص٬3 
ل  س3د ضافر شرف  وحامل  لبطاق3 
مساهم ب   H121610   1طن33 رقم 

1901 حص3.

على  ونص  12:   ذي  رقم  بند 

جدودون  مسيرون  تع3ين  ماولي: 

  س3د آوت باعالة ن1ر   دون  وحامل 

 BJ111329 رقم   لبطاق3   1طن33 

ل  س3د ضافر شرف  وحامل  لبطاق3 

.H121610 1طن33 رقم  

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829111.

901I

NJ BUSINESS

 STE RATBA
DEVELOPPEMENT

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

 STE RATBA DEVELOPPEMENT

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مكاتب 

مرينا مكتب رقم 19   طابق   تا ث 

شارع عبد   كريم بنجل1ن  ملدون3 

 و دودة فاس  ملغرب، 10000، 

فاس  ملغرب فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.RATBA DEVELOPPEMENT

ل  :   بناء  بإوجاز  غرض   شرك3 

 الشغال  ملختلف3

عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 19 رقم  مكتب  مرينا  مكاتب   :

عبد   كريم  شارع    طابق   تا ث 

فاس  بنجل1ن  ملدون3  و دودة 

فاس  ملغرب فاس   ،10000  ملغرب، 

 ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 150  :   س3دة  مان   زغاري 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د سع3د ب1نكرة : 650 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33  -  ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )    س3دة  مان   زغاري 
حي   1فاق باوخ3اط   11 رقم   1 زنق3 

10000 فاس  ملغرب.
عن1 نه) )  ب1نكرة  سع3د    س3د 
 13012 غفساي  حالب3   رتب3  دل ر 

تالنات  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ب1نكرة  سع3د    س3د 
 13012 غفساي  حالب3   رتب3  دل ر 

تالنات  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1376.
902I

ADVALORIS 

FANPACK
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

FANPACK شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملركز 
  تجاري مرجان تجزئ3 ب1 شارع 
 مل1حدون   د ر   ب3ضاء - 20100 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.379117

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   18 في   ملؤرخ 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

 100.000 FANPACK مبلغ رأسما ها 

درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملركز 

شارع  ب1  تجزئ3  مرجان    تجاري 

 20100  -  مل1حدون   د ر   ب3ضاء 

 : ل  نت3ج3    د ر   ب3ضاء  ملغرب 

على    تأثير   سلبي  ألزم3   صح33 

مب3عات   شرك3 لنشاطها.

ب  ملركز  مقر   تصف33  حدد  ل 

شارع  ب1  تجزئ3  مرجان    تجاري 

 20100  -  مل1حدون   د ر   ب3ضاء 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب. 

ل عين:

  س3د)ة)  3لى فناني ل عن1 نه) ) 
رقم   15 تجزئ3   تازي  مل3ل1دي زنق3 

 20100 كا 3ف1رن3ا   د ر   ب3ضاء   6

)ة)  كمصفي    د ر   ب3ضاء  ملغرب 

 لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 11 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827371.

901I

ALIANZA ADVISORY

AUTO ENCHERE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

ALIANZA ADVISORY

39، زنق3 ج1ن ج1ريس،   طابق 
رقم 6، حي غ1تي3ه ، 20060، 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب

AUTO ENCHERE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
رياض 61 ز لي3 شارع ال 3 واق1ت ل 

مصطفى  ملعاني رقم 69   طابق 2 - 

20610   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.361981

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 09 ماي 2022 تم تح1يل 
 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 من 
«مركز رياض 61 ز لي3 شارع ال 3 
واق1ت ل مصطفى  ملعاني رقم 69 
  طابق 2 - 20610   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب» إلى «محافظ3 عين   شق، 
مدو1ن3 ألالد حدل، تجزئ3   سكن 

 ملن1ر B3ـ51 - 20370   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 11 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827331.
903I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

 AYYAD EL GUENNOUNI
SERVICES

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شارع   كر م3 زنق3 بر ين   زه1ر 1 

فاس، 10060، فاس  ملغرب
 AYYAD EL GUENNOUNI

SERVICES شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي متجر 189 
زنق3 7 بالد بنس1دة حي ملصلى فاس 

- 10000 فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
72887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   19
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 AYYAD : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.EL GUENNOUNI SERVICES
تح1يل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألم1 ل.
متجر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
بالد بنس1دة حي ملصلى   7 زنق3   189

فاس - 10000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : محمد   كن1ني    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد   كن1ني عن1 نه) ) 
بالد بنس1دة حي ملصلى   6 زنق3   131

فاس 10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محمد   كن1ني عن1 نه) ) 
بالد بنس1دة حي ملصلى   6 زنق3   131

فاس 10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   11 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2511.
905I

BCF CONSEIL

حورا إليك
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 203
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

ح1ر  إ 3ك شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 
إم3ل زلال   طابق  أللل مكتب رقم 
2 - 20600   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537001
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
ح1ر    : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

إ 3ك.
ترك3ب   : بإوجاز  غرض   شرك3 

كامير ت ل عمال كهربائ33.
59 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
إم3ل زلال   طابق  أللل مكتب رقم 2 

- 20600   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : هشام  وحرة    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د هشام  وحرة عن1 نه) ) دلر 
20600   د ر   ب3ضاء   1 أل د غانم 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د هشام  وحرة عن1 نه) ) دلر 
20600   د ر   ب3ضاء   1 أل د غانم 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 16 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828001.
906I

ALIANZA ADVISORY

AUTO ENCHERE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

ALIANZA ADVISORY
39، زنق3 ج1ن ج1ريس،   طابق 

رقم 6، حي غ1تي3ه ، 20060، 
  د ر  ب3ضاء  ملغرب

AUTO ENCHERE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مركز 
رياض 61 ز لي3 شارع ال 3 واق1ت ل 

مصطفى  ملعاني رقم 69   طابق 2 - 

20610   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.361981

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 ماي   09 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

محسن ش1كي  )ة)  تف1يت   س3د 

250 حص3  جتماع33 من أصل 500 

حص3  فائدة   س3د )ة) ت1ري3 ش1كي 

بتاريخ 09 ماي 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 11 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827331.

907I

eurest compta sarl

JAMALI PIECES
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،

FES MAROC

JAMALI PIECES شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 99 تجزئ3 

محمد بنس1دة محل 2 فاس - 

10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. JAMALI PIECES
غرض   شرك3 بإوجاز : تاجر قطع 

غ3ار أل ملحقات  لس3ار ت.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 99 تجزئ3 
محمد بنس1دة محل 2 فاس - 10000 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : ف1 د  و ملي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  ف1 د  و ملي    س3د 
رقم 1189 حي   1حدة بنس1دة فاس 

10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  ف1 د  و ملي    س3د 
رقم 1189 حي   1حدة بنس1دة فاس 

10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   28 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2772.
908I

ADVARIUM 3شرك

GreenTrail
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

ADVARIUM 3شرك
شق3 رقم 1. شارع   1الء خلف لز رة 
 أللقاف ل  شؤلن  إلسالم33 )بناو3 
م3ناوا) رقم 18. ، 0،   د خل3  ملغرب
GreenTrail شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شق3 1 
شارع   1الء . خلف لز رة  وحب1س 
ل  شؤلن  إلسالم33 )بناو3  ملن3ا) 

رقم 18.   دلر  ألر�ضي. - -   د خل3 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

21907
 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.GreenTrail
غرض   : بإوجاز  غرض   شرك3 
  شرك3 في  ملغرب لفي جم3ع   بلد ن 
بشكل مباشر أل غير مباشر بأي شكل 

من  ألشكال:
تشغ3ل لإد رة  ملز رع.

ل وخضرل ت  إنتاج   فاكه3 
ل ألسماك ل ملأك1الت   بحري3 ؛

مباٍن  لتشي3د  ح3ازة  ألرض 
 لتخزين ل  تعبئ3 ؛

تشغ3ل أي محط3 تك33ف لتغل3ف 
 لمنتجات   زر ع33 ل  بحري3.

 ستير د لتصدور لتس1يق   ف1 كه 
أل  مل فف3  ل وخضرل ت   طازج3 
ل ألسماك  أل  ملعص1رة.  أل  مل مدة 
ل ملأك1الت   بحري3   طازج3 ل مل فف3 
ل مل مدة ل ملعلب3 ل ملطب1خ3 مسبًقا

 إلنتاج ل  شر ء ل ملعاو 3 ل  نقل 
ل  تمث3ل  ل  تصدور  ل الستير د 
ل  شحن  من   باطن  ل  تعاقد 
ل  تجارة  ل  عم1 3  ل  سمسرة 
ل  تس1يق بشكل عام ، بشكل مباشر 
ل ملنتجات  ،   ف1 كه  مباشر  غير  أل 
ل ملأك1الت  ل ألسماك    زر ع33 

  بحري3 ؛
أل  ممتلكات  على   الستح1 ح 
 ، من  ألشكال  شكل  بأي  مصاوح 
بشكل مباشر أل غير مباشر ، في جم3ع 
  شركات أل  ملؤسسات   تي  ها غرض 

مماثل.
جم3ع  ملعامالت   ، أعم  لبشكل 
ل  عقاري3  ل أللر ق  ملا 33    تجاري3 
بشكل  ل ملا 33  ملتعلق3  ل  صناع33 
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مباشر أل غير مباشر باألش3اء  ملحددة 

أعاله أل   تي قد تعزز تط1ر   شرك3..

 1 شق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

خلف لز رة  وحب1س   . شارع   1الء 

)بناو3  ملن3ا)  ل  شؤلن  إلسالم33 

-   د خل3   - 18.   دلر  ألر�ضي.  رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 500  :   س3د  لالمين محمد  مين 

بق3م3 100 درهم.

 :   س3د  وذ 1جي محمد  ملهدي 

500 بق3م3 100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

محمد  مين    س3د  لالمين 

 56130 ب  ص  دبي  عن1 نه) ) 

-  المار ت   المار ت   عرب33  ملتحدة 

  عرب33  ملتحدة  المار ت   عرب33 

 ملتحدة.

محمد  ملهدي    س3د  وذ 1جي 

حي  ت3كرت  شارع  ف3ال11  عن1 نه) ) 

  3غ -  كادور  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

محمد  مين    س3د  لالمين 

عن1 نه) ) دبي ص ب 56130  المار ت 

-  المار ت   عرب33    عرب33  ملتحدة 

 ملتحدة  المار ت   عرب33  ملتحدة

محمد  ملهدي    س3د  وذ 1جي 

حي  ت3كرت  شارع  ف3ال11  عن1 نه) ) 

  3غ -  كادور  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 21 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 1076/2022.

909I

FOUZMEDIA

Y.ASWAF .PROMO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
Y.ASWAF .PROMO شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 13 شارع 
 ملنص1ر   ذهبي  ملكتب 1 عمارة 
فك3ك - 13000   قن3طرة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
65639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.Y.ASWAF .PROMO
:  النعاش  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عقاري.
13 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
عمارة   1  ملنص1ر   ذهبي  ملكتب 

فك3ك - 13000   قن3طرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  جر د   هام    س3دة 

  قن3طرة 13000   قن3طرة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  جر د   هام    س3دة 

  قن3طرة 13000   قن3طرة  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 11 و1ن13 

2022 تحت رقم -.
910I

FOUZMEDIA

E.M.T.S. IMMO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
E.M.T.S. IMMO شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 21 زنق3 
أن1 ل عمارة فل1ري 11 مكتب 3 
م3م1ز  - 1300   قن3طرة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
65811

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   16
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.E.M.T.S. IMMO
منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري.
زنق3   21  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 3 مكتب   11 فل1ري  عمارة  أن1 ل 

م3م1ز  - 1300   قن3طرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  كاس1  و1سف    س3د 

بئر   ر مي   2 تجزئ3  ملنزه   رقم 

  شرق33 13000   قن3طرة  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  كاس1  و1سف    س3د 

بئر   ر مي   2 تجزئ3  ملنزه   رقم 

  شرق33 13000   قن3طرة  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم -.

911I

FOUZMEDIA

WORK WEB
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

WORK WEB شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 57 زنق3 

مصطفى   رفاعي  قام3  وحد ئق 

 ملكتب 6 - 13000   قن3طرة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

65739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   07

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 WORK : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.WEB

مركز   : بإوجاز  غرض   شرك3 

في  ل الستشارة  ل وخدمات   ملكاملات 

  تس3ير.
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زنق3   57  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مصطفى   رفاعي  قام3  وحد ئق 
 ملكتب 6 - 13000   قن3طرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )    س3د  نس   شافي 
بل1ك ف   رقم 262  وح1زي3 13000 

  قن3طرة  ملغرب.
عبد ال ه  محمد  سمار    س3د 
شارع محمد   352 و1سف عن1 نه) ) 
 وخامس  قام3 كا 3ف1رن3ا   شق3 29 

13000   قن3طرة  ملغرب.
 5   س3د هاجر غ1رب3 عن1 نه) ) 
 13000  1 ثابت   شق3  حسان  بن 

  قن3طرة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  أنس   شافي    س3د 
بل1ك ف   رقم 262  وح1زي3 13000 

  قن3طرة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 21 و1ن13 

2022 تحت رقم -.
912I

ص1ل فيش

صول فيش
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ص1ل فيش
36 شارع   زرقط1ني   طابق 2 

  شق3 6 ، 20050،   د ر  ب3ظاء 
 ملغرب

ص1ل فيش شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
  زرقط1ني   طابق 2   شق3 6 - 

20050   د ر  ب3ظاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

535111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
ص1ل   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

فيش.
:  ستير د  بإوجاز  غرض   شرك3 

لتصدور.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  6 2   شق3    زرقط1ني   طابق 

20050   د ر  ب3ظاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د �ضي محمد بن1 في 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د �ضي محمد بن1 في عن1 نه) ) 
تجزئ3 باشك1 عمارة   1ح3 أ ط 2 ش 

1 20320   د ر  ب3ظاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د �ضي محمد بن1 في عن1 نه) ) 
تجزئ3 باشك1 عمارة   1ح3 أ ط 2 ش 

1 20320   د ر  ب3ظاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 02 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم -.
911I

CAFIGEC

 OUHIMMOU ET MRIZAG
AGRO

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تف1يت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 19
 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa
maroc

 OUHIMMOU ET MRIZAG
AGRO شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  كد ل, 79 
شارع  بن سينا   طابق   ثاني شق3 

رقم 6 - 10000   رباط  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.111919

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2021 وناور   06 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
)ة) صالح  لح3م1  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   500
50.000,00 حص3  فائدة   س3د )ة) 
دجنبر   15 عبد  ملا ك مريزق بتاريخ 

.2020
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم 125721.
913I

 محاسب معتمد.مركز  عمال ل ت1طين 

E-COMPTABILITE SARL

AL AKHAWANE BTP
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

محاسب معتمد.مركز  عمال ل 
E-COMPTABILITE SARL ت1طين

حي مبارك3 .مجم1ع3 8. رقم 
5.  طابق 1.  قدس .  برن1�ضي. 

  د ر  ب3ضاء ، 20605، 
  د ر  ب3ضاء  ملغرب

AL AKHAWANE BTP شرك3 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

مبارك3، مجم1ع3 8 رقم 5،   طابق 
 أللل س3دي   برن1�ضي   د ر 

  ب3ضاء - 20600   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.298791

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   11  ملؤرخ في 
 AL شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
رأسما ها  مبلغ   AKHAWANE BTP
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000
مجم1ع3  مبارك3،  حي   إلجتماعي 
س3دي  5،   طابق  أللل  رقم   8
 20600  -   برن1�ضي   د ر   ب3ضاء 
 : ل  نت3ج3    د ر   ب3ضاء  ملغرب 

ت1قف   نشاط.
حي  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
5،   طابق  رقم   8 مجم1ع3  مبارك3، 
 أللل س3دي   برن1�ضي   د ر   ب3ضاء 

- 20600   د ر   ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل  محمد   عدناني    س3د)ة) 
عين  دل ر  حميرو3   91 عن1 نه) ) 
28610  ملحمدو3  حرلدة  ملحمدو3 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 26 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

أبريل 2022 تحت رقم 822277.
915I

 محاسب معتمد.مركز  عمال ل ت1طين 

E-COMPTABILITE SARL

IMMOMAD
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

محاسب معتمد.مركز  عمال ل 
E-COMPTABILITE SARL ت1طين

حي مبارك3 .مجم1ع3 8. رقم 
5.  طابق 1.  قدس .  برن1�ضي. 

  د ر  ب3ضاء ، 20605، 
  د ر  ب3ضاء  ملغرب

IMMOMAD شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د)في 

ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

مبارك3، مجم1ع3 8 رقم 5،   طابق 
 أللل س3دي   برن1�ضي   د ر 
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  ب3ضاء - 20600   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.508651
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
مبلغ   IMMOMAD   شريك   1ح3د 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
مبارك3،  حي  مقرها  إلجتماعي 
5،   طابق  أللل  رقم   8 مجم1ع3 
 - س3دي   برن1�ضي   د ر   ب3ضاء 
20600   د ر   ب3ضاء  ملغرب نت3ج3 

ل : ت1قف   نشاط.
حي  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
5،   طابق  رقم   8 مجم1ع3  مبارك3، 
 أللل س3دي   برن1�ضي   د ر   ب3ضاء 

- 20600   د ر   ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

نب3ل يسير ل عن1 نه) )    س3د)ة) 
1  ألزهر  رقم   15 عمارة  ماج1ريل 
س3دي   برن1�ضي   د ر   ب3ضاء 
20600   د ر   ب3ضاء  ملغرب 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 08 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 827030.
916I

CAFIGEC

 SITRAMEG‘’SOCIETE 
 INDUSTRIELLE DE

 TRANSFORMATION DE
 METAL ET MECANIQUE

‘‘GENERALE
شرك3   تضامن

تأسيس شرك3

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 19
 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa
maroc

 SITRAMEG‘’SOCIETE 
 INDUSTRIELLE DE

 TRANSFORMATION DE METAL
 ‘‘ET MECANIQUE GENERALE

شرك3   تضامن
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنطق3 
  صناع33 ألالد صاوح - 20100 

برش3د  ملغرب
تأسيس شرك3   تضامن 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
105671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   1999 و1ن13   15
 ألسا�ضي  شرك3   تضامن باملميز ت 

  تا 33:
شكل   شرك3 : شرك3   تضامن.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 SITRAMEG‘’SOCIETE  :
 INDUSTRIELLE DE
 TRANSFORMATION DE METAL

.‘‘ET MECANIQUE GENERALE
تح1يل   -  : غرض   شرك3 بإوجاز 
جم3ع  ألجز ء من  ملعدن ل  بالست3ك
لتصن3ع قطع   ، تح1يل  ملعادن   -
ل  دلر ت   ، غ3ار  ألدل ت   صح33 
 ، ل ألجهزة  ملنز 33   ، ل ألجهزة   ،

ل  س3ار ت ، إوخ ...
من  مل1 د  تح1يل   بالست3ك   -
 ملختلف3  ملتعلق3 با نشاط   رئي�ضي ، 

تح1يل  ملعادن.
- أي نشاط صناعي لتجاري.

أل 33  م1 د  لتصدور  -  ستير د 
لنصف  تام3   صنع  لمنتجات 

مصنع3 ...  وخ ...
-  ملشارك3  ملباشرة أل غير  ملباشرة 
تك1ن  قد  جم3ع   عمل3ات   تي  في 
من  ألش3اء  ملذك1رة  بأي  مرتبط3 
طريق  عن  أل  لترليج  ها  أعاله 
 ملساهم3 أل  الكتتاب أل شر ء  ألسهم 
أل  الندماج أل   تحا ف أل  الرتباط 
،   تقدوم  ح ك  غير  أل  أل  ملشارك3 
ل وخاص3   ملباشر  ألس1 ق   عام3 
با تضامن  أل  با تز مها  وخاص  إما 

 ملشترك مع   شركات  ألخرى.

جم3ع  ملعامالت   ، لبشكل أعم   -

  تجاري3 ل  صناع33 ل ملا 33 ل أللر ق 

 ملا 33   تي قد تك1ن مرتبط3 بشكل 

كل3ًا أل جزئ3ًا   ، مباشر أل غير مباشر 

 ، ورلج  ه  قد  أل   ذي  با غرض   ،

لكذ ك أي  ستثمار ت في رأس  ملال 

بأي لس3ل3 في أي شرك3 أل  ألعمال 

أنشط3  ل ها   ، إنشاؤها  سيتم    تي 

مماثل3 أل ح ت صل3..

:  ملنطق3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 20100  - صاوح  ألالد    صناع33 

برش3د  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

مبلغ رأسمال   شرك3: 60.000,00 

درهم، مقسم كا تالي:

 200  : ج1 د    س3د  و ادلري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 200  : ناجي    س3د  و ادلري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3د  و ادلري آدم : 200 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د  و ادلري ج1 د عن1 نه) ) 

ف3ل  ت1ن  ت1ن  أندرلم3د  زقاق   23

20100   د ر  ب3ضاء  ملغرب.

  س3د  و ادلري ناجي عن1 نه) ) 

ف3ل  ت1ن  ت1ن  أندرلم3د  زقاق   23

20100   د ر  ب3ضاء  ملغرب.

عن1 نه) )  ملغرب    س3د  ملغرب 

20100   د ر   ب3ضاؤ  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د  و ادلري ج1 د عن1 نه) ) 

ف3ل  ت1ن  ت1ن  أندرلم3د  زقاق   23

20100   د ر  ب3ضاء  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

شتنبر   28 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2000 تحت رقم 178119.

917I

STRAVISCO

GEANT DU PNEU SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR APPT N°1

 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC

 GEANT DU PNEU SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

 V لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم

235 تجزئ3 رياض   عمر ن   شطر 8 

ليسالن - 50035 مكناس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

56379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.GEANT DU PNEU SARL AU

تجارة   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  ع الت -

 الصالح  مل3كان3كي -

-  تجارة    تصدورل الستير د 

  عام3-  الشغال   عام3- المت3از-

 ستخد م  سم تجاري  ل

عالم3 تجاري3-ترخ3ص  ل شعار ل

بصف3 عام3 جم3ع   عمل3ات

  تجاري3 ل  صناع33,   فالح33

ل ملا 33   تي  ها عالق3 مباشرة  ل

باحد  الهد ف  مباشرة  غير 

  سا ف3.
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  دكر  ل   تي من شانها  ن تساهم
في تنم33   شرك3..

 V رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
235 تجزئ3 رياض   عمر ن   شطر 8 

ليسالن - 50035 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د عماد  تبات1 : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عماد  تبات1    س3د 
16  مل م1ع3  ج1هرة   بساتين 
 1 11   طابق    سكن33   شق3 

  بساتين 50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عماد  تبات1    س3د 
16  مل م1ع3  ج1هرة   بساتين 
 1 11   طابق    سكن33   شق3 

  بساتين 50000 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   17 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2292.
918I

نيو كروب ترونسبوراند 
 NEW GROUP لوجستيك

 TRANSPORT AND
LOGISTIC

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

 ّّ ،0 ، ّ
ن13 كرلب ترلنسب1ر ند  1جست3ك 

 NEW GROUP TRANSPORT
AND LOGISTIC شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي كدو3 2 
زنق3 2 رقم 52   طابق   سفلي   حي 
 ملحمدي - 20570   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
538119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   10
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
ن13   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
ترلنسب1ر ند  1جست3ك  كرلب 
 NEW GROUP TRANSPORT

.AND LOGISTIC
غرض   شرك3 بإوجاز : نقل   3ضا 

ىع لطن3ا ل دل 3ا.
 2 كدو3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
52   طابق   سفلي   حي  2 رقم  زنق3 
20570   د ر   ب3ضاء   -  ملحمدي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
فاطم3   زهر ء    س3دة  ملكن1ني 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000  :

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
فاطم3   زهر ء    س3دة  ملكن1ني 
 1 ق1 س3م  و زء  مجمع  عن1 نه) ) 
 21000  89 رقم   3 1   طابق  عمارة 

طنج3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  محمد  رل�ضي    س3د 
137 شارع  وحاج  حمد مك1 ر  قام3 
عين   سبع   11 زقم   3 هاجر   طابق 

20570   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829393.
919I

مكتب   در سات  ملحاسبات33 ل  تس3ير

OCEAN TAIBI
إعالن متعدد   قر ر ت

مكتب   در سات  ملحاسبات33 
ل  تس3ير

شارع محمد  وخامس عمارة بنطا ب 
  طابق   ثاني  ملكتب رقم 6 ، 

15100، جرس3ف  ملغرب
OCEAN TAIBI «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: دل ر 
حرش3 كامبير 2 ه1 رة لالد رح1 - 

15100 جرس3ف  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.1261

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
 10000 من  رأسمال   شرك3  رفع 

درهم  لى 1000000 درهم 
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تح1يل مقر   شرك3 من رقم 9 تجزئ3 
حرش3  دل ر  جرس3ف  لى  جدواني 

كامبير 2 ه1 رة  لالد رح1 جرس3ف
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 

 ملتعلق بعن1 ن   شرك3
ونص على  ل7:   ذي   6 رقم  بند 

ماولي:  ملتعلق بر سمال   شرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 بجرس3ف بتاريخ 29 و1ن13 

2022 تحت رقم 1138/2022.
920I

RIVE DROITE CONSULTING

 MOROCCO ADVANCED
 BUILDING SOLUTIONS

SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 113

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 Morocco Advanced Building
Solutions SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

و1سف بن تاشفين رقم 5،   طابق 2 
  شق3 1 – طنج3 - 90000 طنج3. 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
 Morocco Advanced Building

.Solutions SARL
وتمثل   : بإوجاز  غرض   شرك3 
م1ض1ع   شرك3 في ق3امها، في  ملغرب 
أساسا  لفي  وخارج،  عام  بشكل 

باألنشط3   تا 33:
 ستغالل  ملقا ع إلنتاج  ألح ار 
من  أللساط  ل مل1 د  ملعدن33 

  طب3ع33 ؛
تكرير  مل1 د  ملعدن33،  صناعات 
ل  تح1يل  عمل3ات  ملعاو 3  لجم3ع 

  ر م33 إلى  ستخر ج،
تنف3ذ أشغال جم3ع أشغال  ملهن 
ل  تجهيز  ملتعلق3  با بناء   ملرتبط3 
بأشغال   طرق   عم1م33، ل  هندس3 

 ملدن33 .
  تجارة، س1 ء في   س1ق   د خل33 
لتصدور  ملنتجات  في  ستير د  أل 
ل مل1 د  ملستعمل3 في جم3ع مجاالت 
باسمها  س1 ء    نشاط  القتصادي، 
أل في  سم  ألغ3ار،  كتساب مصلح3 
عن طريق  ملساهم3 أل  ملشارك3 في أي 
مقالالت أل شركات  ها م1ض1ع مماثل 

أل مرتبط ؛



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   13046

صناع3 لب3ع  ألرض3ات ) مل مع3، 
 ملط3ن3 ...إوخ.) ؛

بن33  لكر ء  لتصدور   ستير د 
أن1 ع  مل1 د  ملرتبط3  و م3ع    شر ء 

بم1ض1ع   شرك3 ؛
لبشكل عام، جم3ع   عمل3ات أوا 
كانت قان1ن33،  س1 ء  كانت طب3عتها، 
أل  مدن33  أل  ما 33  أل  أل  قتصادو3 
بم1ض1ع   شرك3  تجاري3،  ملرتبط3 
أن  شأنها  من  ل  تي  أعاله،   ملبين 
بشكل مباشر أل غير مباشر،  تسهم، 
في تحق3ق هدف   شرك3 أل ت1س3عها 

أل تط1يرها. 
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
و1سف بن تاشفين رقم 5،   طابق 2 
90000 طنج3.   - 1 – طنج3    شق3 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
مبلغ رأسمال   شرك3: 1.000.000 

درهم، مقسم كا تالي:
 25  : محمد سع3د  مـ1رل    س3د 
حص3 بق3م3 10.000 درهم  لحص3 .
25 حص3   :   س3د أغبـا ـ1 محمد 

بق3م3 10.000 درهم  لحص3 .
  س3د بـ1خبـزة وـاسين : 25 حص3 

بق3م3 10.000 درهم  لحص3 .
حص3   25  :   س3د ســ1دي خل3ل 

بق3م3 10.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  وـاسين  بـ1خبـزة    س3د 
مركب دل م رقم 17، إقام3 بلير، ف3ال 
فحص أنجرة،  17،  ن1ين1يش،  رقم 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.
عن1 نه) )  محمد  أغبـا ـ1    س3د 
شارع  مفضل أف3الل، زنق3 تدرج رقم 

03 91000 تط1 ن  ملغرب.
سع3د  محمد  مـ1رل    س3د 
شارع  بن  جرلم  قام3  عن1 نه) ) 
رميس3 طبق 1 رقم 57 90000 طنج3 

 ملغرب.
عن1 نه) )  خل3ل  ســ1دي    س3د 
كريم  حاج  فل3  سبرت3ل  شارع  كاب 

90000 طنج3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  وـاسين  بـ1خبـزة    س3د 
مركب دل م رقم 17، إقام3 بلير، ف3ال 
فحص أنجرة،  17،  ن1ين1يش،  رقم 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب
عن1 نه) )  محمد  أغبـا ـ1    س3د 
شارع  مفضل أف3الل، زنق3 تدرج رقم 

03 91000 تط1 ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6501.
921I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

DUCA CAFE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
DUCA CAFE شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد   يزودي  قامه  الند س بل1ك 
ف   طابق  الر�ضي رقم 13 - 91030 

تط1 ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
11817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 DUCA : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. CAFE

ل  مقهى   : بإوجاز  غرض   شرك3 
مطعم 

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
محمد   يزودي  قامه  الند س بل1ك 
ف   طابق  الر�ضي رقم 13 - 91030 

تط1 ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
رأسمال   شرك3:  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:
  س3دة  بني  بن  بر ه3م : 1.000 
حص3 بق3م3 100,00 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة  بني  بن  بر ه3م 
عن1 نه) ) شارع محمد   يزودي  قامه 
 91030  3 شق3  ف  بل1ك   الند س 

تط1 ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة  بني  بن  بر ه3م 
عن1 نه) ) شارع محمد   يزودي  قامه 
 91030  3 شق3  ف  بل1ك   الند س 

تط1 ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1378.
922I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE ALAE T SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع م1الي  حف3ظ ميس1ر ، 
11250، ميس1ر  ملغرب

STE ALAE T SARL AU شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

  3اسمين   حي  الد ري ميس1ر - 
11250 ميس1ر  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALAE T SARL AU

+  بناء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل ألشغال  ملختلف3 

+   ترص3ص   صحي 

+ متحادث. .

زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - ميس1ر    3اسمين   حي  الد ري 

11250 ميس1ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : تد رين  بر ه3م    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د تد رين  بر ه3م عن1 نه) ) 

ميس1ر   11250 ميس1ر  حي   بام 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د تد رين  بر ه3م عن1 نه) ) 

ميس1ر   11250 ميس1ر  حي   بام 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  بب1ملان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 150/2022.

921I



13047 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

 ملسالي

SOBOHATRA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

 ملسالي

10 عمارة غنين1 شق3 17 زنق3 أب1 

  ط3ب  ملتنبي ، 10000، فاس 

 ملغرب

SOBOHATRA شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دل ر  لالد 

  ط3ب   سفلى رقم 18 جماع3  لالد 

  ط3ب فاس - 10000 فاس  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.31951

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 ن1نبر   11  ملؤرخ في 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 

رأسما ها  مبلغ   SOBOHATRA

مقرها  لعن1 ن  درهم   60.000

 إلجتماعي دل ر  لالد   ط3ب   سفلى 

 - 18 جماع3  لالد   ط3ب فاس  رقم 

10000 فاس  ملغرب نت3ج3 ل : شرك3 

في لضع33 صعب3.

ل حدد مقر   تصف33 ب دل ر  لالد 

  ط3ب   سفلى رقم 18 جماع3  لالد 

  ط3ب فاس - 10000 فاس  ملغرب. 

ل عين:

ل  م1�ضى  عر ب    س3د)ة) 

عن1 نه) )   عمارة د   شق3 61 شارع 

فاس   10000 هللا  عبد  بن  عالل 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري3 بفاس بتاريخ 20 وناور 2022 

تحت رقم 280.

923I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE T A D A CASH SARL
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع   فد ء تجزئ3 سميرة تالنات 

13000  ملغرب تالنات، 13000، 

تالنات  ملغرب

STE T A D A CASH SARL شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

 HAY لعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 ZRIKA EL OULYA GHAFSAI

TAOUNATE - 34000 تالنات 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE T  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.A D A CASH SARL

غرض   شرك3 بإوجاز :  وخدمات.

 HAY  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 ZRIKA EL OULYA GHAFSAI

تالنات   TAOUNATE - 13000

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د  و1ب   دق1ن 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )    س3د  و1ب   دق1ن 

تجزئ3 رياض   زيت1ن,طريق عين   11

  شقف,فاس. 1300 تالنات  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )    س3د  و1ب   دق1ن 

تجزئ3 رياض   زيت1ن,طريق عين   11

  شقف,فاس. 13000 تالنات  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   10 بتاريخ  بتالنات   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 2125.

925I

SOCIETE MC MATERIAUX 

SOCIETE MC MATERIAUX
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

SOCIETE MC MATERIAUX

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC

 SOCIETE MC MATERIAUX

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 211 طريق 

1 حي  ملسيرة بنس1دة فاس - 10000 

فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   29

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE MC MATERIAUX

:   تط1ير  بإوجاز  غرض   شرك3 

  عقاري.

أعمال متن1ع3.

 211  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - حي  ملسيرة بنس1دة فاس   1 طريق 

10000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : فؤ د  معنالي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 1000  : فؤ د  معنالي    س3د 

بق3م3 100 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  فؤ د  معنالي    س3د 
تجزئ3  ملستقبل  ملسيرة   339 رقم 

فاس 10000 فاس  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  فؤ د  معنالي    س3د 
تجزئ3  ملستقبل  ملسيرة   339 رقم 

فاس 10000 فاس  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   10 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1503.

926I

FIDUTRACO CONSULTING

SEBBAR COACHING
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

SEBBAR COACHING شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 2 زنق3 

  صن1بر   شق3 12   طابق   ر بع - 

20110   د ر  ب3ضاء  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.357555
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قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3 
 SEBBAR ح ت   شريك   1ح3د 
COACHING مبلغ رأسما ها 50.000 
 2 مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن  درهم 
12   طابق  زنق3   صن1بر   شق3 
  ر بع - 20110   د ر  ب3ضاء  ملغرب 

نت3ج3 ل : عدم مردلدو3 نشاطها.
ل حدد مقر   تصف33 ب شارع  ال 
عائش3 س3تي  وحد ئق رقم 05 - - بن 

سل3مان  ملغرب. 
ل عين:

  س3د)ة)  حمد صبار ل عن1 نه) ) 
شارع  ال عائش3 س3تي  وحد ئق رقم 
05 - بن سل3مان  ملغرب كمصفي )ة) 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828891.

927I

PROBAT ADMIN

PROBAT ADMIN
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
قفل   تصف33

PROBAT ADMIN
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 IMMEUBLE BEN MOUSSA
 EL GOUACHE ÉTAGE 2 FÈS،

30000، FES MAROC
PROBAT ADMIN شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 3013 

درب   كرن3 حي  ملالح  ملرينين فاس - 
10000 فاس  ملغرب.

قفل   تصف33
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.62091

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 
ح ت  شرك3   PROBAT ADMIN
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 
  1ح3د مبلغ رأسما ها 10.000 درهم 
 3013 مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 
درب   كرن3 حي  ملالح  ملرينين فاس - 
فاس  ملغرب نت3ج3  ت1قف   10000

  نشاط.
ل عين:

ل  عبدهللا   ف3اللي    س3د)ة) 
عمارة   1 عن1 نه) )  مرشيش   بديع 
مر كش  ملغرب   30000  1 رقم 

كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
 3013 لفي   2022 ماي   11 بتاريخ 
درب   كرن3 حي  ملالح  ملرينين فاس - 

10000 فاس  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2765/2022.
928I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE LKHOULANI SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع م1الي  حف3ظ ميس1ر ، 
11250، ميس1ر  ملغرب

 STE LKHOULANI SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  وت  مليس 
ك3ك1. ب1ملان - 11000 ب1ملان  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
2191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LKHOULANI SARL AU
*  بناء   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل ألشغال  ملختلف3 
+ محل ب3ع  مل1 د   غذ ئ33   عام3 

+ متحادث.
:  وت  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ب1ملان   11000  - ب1ملان   مليس ك3ك1. 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : عزيز    س3د  خ1الني 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  عزيز    س3د  خ1الني 
ألطاط  أحز ن  ج3ل  زنق3   18 رقم 
 وحاج 11100 ألطاط  وحاج  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  عزيز    س3د  خ1الني 
ألطاط  أحز ن  ج3ل  زنق3   18 رقم 
 وحاج 11100 ألطاط  وحاج  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بب1ملان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 139/2022.
929I

 ملسالي

AUDYS PRODUCTION
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ملسالي
10 عمارة غنين1 شق3 17 زنق3 أب1 

  ط3ب  ملتنبي ، 10000، فاس 
 ملغرب

AUDYS PRODUCTION شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 13 تجزئ3 

مل3ح3 1 جبل تغات تغات 1 فاس - 

10000 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

72529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   19

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AUDYS PRODUCTION

:  النتاج  بإوجاز  غرض   شرك3 

  سينمائي ل  ف3دو1.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 13 تجزئ3 

 - 1 فاس  1 جبل تغات تغات  مل3ح3 

10000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

إدريس   13سفي   ف3اللي    س3د 

جبل   1 تجزئ3 مل3ح3   13 عن1 نه) ) 

فاس   10000 فاس   1 تغات  تغات 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

إدريس   13سفي   ف3اللي    س3د 

جبل   1 تجزئ3 مل3ح3   13 عن1 نه) ) 

فاس   10000 فاس   1 تغات  تغات 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري3 بفاس بتاريخ 10 ماي 2022 

تحت رقم 2109.

910I
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مكتب  الستاح ز هدي عبد  عزيز م1ثق

TOUCHIMMO
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

مكتب  الستاح ز هدي عبد  عزيز 
م1ثق

  د ر   ب3ضاء شارع 2 مارس زنق3 
 مسترد م عمارة 6   رقم 6 -   طابق 

2 ، 20390،   د ر   ب3ضاء  ملغرب
TOUCHIMMO شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   د ر 

  ب3ضاء، أنف، حي  ملعاريف، 11 
زنق3  حمد  مل اطي إقام3  أل ب 
  طابق  أللل   رقم 08 - 20020 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538311
في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TOUCHIMMO
:  النعاش  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عقاري.
:   د ر  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 11 حي  ملعاريف،  أنف،    ب3ضاء، 
إقام3  أل ب  زنق3  حمد  مل اطي 
 20020  -  08   طابق  أللل   رقم 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
رأسمال   شرك3:  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كا تالي:
 500  :   س3د محمد   زين   علج 
درهم   50.000,00 بق3م3  حص3 

 لحص3 .
حص3   200  :   س3د عالل   علج 

بق3م3 20.000,00 درهم  لحص3 .
150 حص3   :   س3دة ح3اة   علج 

بق3م3 15.000,00 درهم  لحص3 .
  س3د عبد   رحمان   علج : 150 
درهم   15.000,00 بق3م3  حص3 

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
محمد   زين   علج    س3د 
ز لي3 طريق  عن1 نه) )   د ر   ب3ضاء 
 20020 طاب1رس  زنق3  ل    1 زيس 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
عن1 نه) )  عالل   علج    س3د 
  د ر   ب3ضاء ز لي3 طريق   1 زيس ل 
زنق3 طاب1رس 20020   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
عن1 نه) )  ح3اة   علج    س3دة 
  د ر   ب3ضاء ز لي3 طريق   1 زيس ل 
زنق3 طاب1رس 20020   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
عبد   رحمان   علج    س3د 
ز لي3 طريق  عن1 نه) )   د ر   ب3ضاء 
 20020 طاب1رس  زنق3  ل    1 زيس 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
محمد   زين   علج    س3د 
ز لي3 طريق  عن1 نه) )   د ر   ب3ضاء 
 20020 طاب1رس  زنق3  ل    1 زيس 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
عن1 نه) )  عالل   علج    س3د 
  د ر   ب3ضاء ز لي3 طريق   1 زيس ل 
زنق3 طاب1رس 20020   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829830.
911I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE HM FRERES SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع   فد ء تجزئ3 سميرة تالنات 
13000  ملغرب تالنات، 13000، 

تالنات  ملغرب
STE HM FRERES SARL شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

  زريق3   عل3ا غفساي  ملركز تالنات 
- 13000 تالنات  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   25
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HM FRERES SARL
:  الشغال  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عام3 ل   بناء
كر ء  الالت ل  ملعد ت

نقل   بضائع.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  زريق3   عل3ا غفساي  ملركز تالنات 

- 13000 تالنات  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د عبد  مل 3د  حمام1 : 500 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
عبد   لط3ف  حمام1    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   500  :

 لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد  مل 3د  حمام1    س3د 
دل ر   ناز 3 جماع3 لدك3  عن1 نه) ) 

غفساي 13000 تالنات  ملغرب.
عبد   لط3ف  حمام1    س3د 
دل ر   ناز 3 جماع3 لدك3  عن1 نه) ) 

غفساي 13000 تالنات  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد  مل 3د  حمام1    س3د 
دل ر   ناز 3 جماع3 لدك3  عن1 نه) ) 

غفساي 13000 تالنات  ملغرب

عبد   لط3ف  حمام1    س3د 

دل ر   ناز 3 جماع3 لدك3  عن1 نه) ) 

غفساي 13000 تالنات  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   10 بتاريخ  بتالنات   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 2121.

912I

 عالنات   شركات

ملهى ليلي
عقد تس3ير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعن1ي1ن)

 AMIRAL DE شرك3  إن 

مسؤل 33  ح ت  شرك3   GESTION

ب  وقدر  برأسمال  محدلدة 

ل  ملس ل3  درهم،   100.000,00

عدد  تحت  با س ل   تجاري 

ل   كائن مقرها  الجتماعي   ،30801

حي   رياض   ،18 رقم   ،120 بشارع 

ممثلها  شخص  في  أكادور،    سالم، 

  قان1ني   س3د بلغ1تي مر د،  وحامل 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

JB276108، بصفته مدور مشارك في 

  شرك3 ل   س3د بركاتي عبد   رح3م 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

رقم H129655 بصفته مدور مشارك 

في   شرك3.

تخبر   عم1م أنها  كترت على لجه 

له1    تس3ير  وحر  ألصل   تجاري 

تمتلكه  عبارة عن ملهى  3لي ل  ذي 

 LIWA INTERNATIONAL  » شرك3 

 D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

TOURISTIQUES » ، شرك3 مجه1 3 

ممثلها   قان1ني  شخص  في   السم 

ل  ملس ل3    س3د  وحسن محب1بي، 

با س ل   تجاري باملحكم3   تجاري3 

ل  كائن   ،9381 عدد  تحت  بأكادور 

مقرها  الجتماعي ل   نشاطي بفندق 

رل وال مير ج، شارع محمد  وخامس، 

أكادور، لح ك بم1جب عقد تس3ير حر 

بتاريخ  عل3ه  مصادق  بين   طرفين 

16/09/2019 ل 23/09/2019، على 

  ت1 لي.
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ليمتد هذ    عقد ملدة ثالث سن1 ت 
 ،01/05/2020 تاريخ  من  تبتدئ 
قابل   ،10/03/2021 في  لتنتهي 

 لتجدود.

911I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE LABESTA NEGO
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد  وخامس رقم 01 

  طابق   ثاني خن3فرة ، 53000، 
خن3فرة  ملغرب

STE LABESTA NEGO شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  جلم1س 

 ملركز عما 3 خن3فرة - 53000 
خن3فرة  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
3321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LABESTA NEGO
:  الشغال  غرض   شرك3 بإوجاز 

 ملختلف3 -  تشالر -.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي :  جلم1س 
 53000  - خن3فرة  عما 3   ملركز 

خن3فرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د  وح3اني عبد هللا 
حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د  وح3اني عبد هللا عن1 نه) ) 
خن3فرة  1 جلم1س  حي   قدس 

53000 خن3فرة  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  وح3اني عبد هللا عن1 نه) ) 
خن3فرة  1 جلم1س  حي   قدس 

53000.00 خن3فرة  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   16  البتد ئ33 بخن3فرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 237.

913I

 عالنات   شركات

شركة سانسيرف
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

 عالنات   شركات
 ملغرب ، 80000،  كادور  ملغرب
شرك3 سانسيرف شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 1200 

حي   فرح  كادور  كادور 80000 
 كادور  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري -.

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   20 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد  وحم3د  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   130 ساجد 
أصل 1.000 حص3  فائدة   س3د )ة) 

محمد  مزيل بتاريخ 20 ماي 2022.
)ة) مصطفى عباد  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   110
)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000

محمد  مزيل بتاريخ 20 ماي 2022.
حم  عبدهللا  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   110
)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000

محمد  مزيل بتاريخ 20 ماي 2022.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  باكادور    تجاري3 

2022 تحت رقم 110366.
915I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

TRAITEUR MERIEM
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE IBN TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

TRAITEUR MERIEM شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   شق3 

رقم 13   طابق  أللل تجزئ3  ألن1 ر 
1 31 إقام3 مركب فرح   عمارة رقم 
A1 س3دي رحال   شاطئ - 26175 

برش3د  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
16689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRAITEUR MERIEM
مم1ن   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 وحفالت.
:   شق3  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
13   طابق  أللل تجزئ3  ألن1 ر  رقم 
إقام3 مركب فرح   عمارة رقم   31  1
 26175  - س3دي رحال   شاطئ   A1

برش3د  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  : نجاحي  مريم    س3دة 
درهم   100.000 بق3م3  حص3 

 لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  نجاحي  مريم    س3دة 
 237 عمارة   10 م س   قام3  المان 
ع س   د رب3ضاء   03 رقم   1   طابق 

20251   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  نجاحي  مريم    س3دة 
 237 عمارة   10 م س   قام3  المان 
ع س   د رب3ضاء   03 رقم   1   طابق 

20251   د ر  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   09 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 572.

916I

AYMO TERASSEMENT SARL

أيمو تيراسمون
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

AYMO TERASSEMENT SARL
 BAB ANASSI N176 AL AZHAR

 SIDI BERNOUSSI ، 20000،
CASABLANCA Maroc

أوم1 تير سم1ن شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي باب أنا�ضي 
رقم 176  ألزهر س3دي برن1�ضي - 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
538551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
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ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
أوم1   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

تير سم1ن.
كر ء   : بإوجاز  غرض   شرك3 
 - ل  الشغال   عم1م33   الالت   بناء 

 ألشغال  ملختلف3.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : باب أنا�ضي 
 - برن1�ضي  س3دي  176  ألزهر  رقم 

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : محمد  أوت1ني    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  محمد  وت1ني    س3د 
20000   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  محمد  وت1ني    س3د 
20000   د ر   ب3ضاء    د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829613.
917I

MAZ’S building

MAZ›S BUILDING
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

MAZ›S building
-   د ر   ب3ضاء  ملغرب -   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب، 20100، 
CASABLANCA MAROC

MAZ›S BUILDING شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 11 زنق3 
أحمد  مل اتي إقام3  ز  ب   طابق 
1 رقم 8 - 20100   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538131
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   29
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 MAZ’S : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.BUILDING
منعش   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقاري.
زنق3   11  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
إقام3  ز  ب   طابق  أحمد  مل اتي 
20100   د ر   ب3ضاء   -  8 رقم   1

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 MOHAMED ZAKARIA   س3د 
 100 بق3م3  حص3   ANTAR : 250

درهم  لحص3 .
 MERYEM FAKHIR   س3دة 
درهم   100 بق3م3  حص3   : 250

 لحص3.
 AICHA FAKHIR : 250   س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 SALWA FAKHIR : 250 س3دة  

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 MOHAMED ZAKARIA   س3د 
 CLUB عن1 نه) )   ANTAR
 ROYAL EQUESTRE ANFA SIDI
ABDERRAHMANE 20200   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
 MERYEM FAKHIR   س3دة 
 CLUB ROYAL عن1 نه) ) 
 EQUESTRE ANFA SIDI
ABDERRAHMANE 20200   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.

 AICHA FAKHIR   س3دة 
 CLUB ROYAL عن1 نه) ) 
 EQUESTRE ANFA SIDI
ABDERRAHMANE 20200   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
 SALWA FAKHIR   س3دة 
 CLUB ROYAL عن1 نه) ) 
 EQUESTRE ANFA SIDI
ABDERRAHMANE 20200   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
 KHEIRA EL OFIR   س3دة 
 CLUB ROYAL عن1 نه) ) 
 EQUESTRE ANFA SIDI
ABDERRAHMANE 20200   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
  س3دة SANA EL OFIR عن1 نه) ) 
 CLUB ROYAL EQUESTRE ANFA
 SIDI ABDERRAHMANE 20200

  د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829507.
918I

SAGIDEV

 BUSINESS OPTIMISING
 CONSULTING GROUP –
INTERNATIONAL BOCGI

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

SAGIDEV
 BD ZERKTOUNI 46BD 36

 ZERKTOUNI CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

 BUSINESS OPTIMISING
 CONSULTING GROUP –

INTERNATIONAL BOCGI شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 سم33 

 قام3 شهرز د 1 طابق 5 -   د ر 
  ب3ضاء زنق3 سم33  قام3 شهرز د 
1 طابق 5 -   د ر   ب3ضاء 20100 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.22295

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تم تح1يل   2022 ماي   26  ملؤرخ في 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
طابق   1 «زنق3 سم33  قام3 شهرز د 
زنق3 سم33  قام3  -   د ر   ب3ضاء   5

-   د ر   ب3ضاء   5 طابق   1 شهرز د 

إلى  20100   د ر   ب3ضاء  ملغرب» 
177 شارع ل د نفيس أل فا  «56 رقم 
  د ر   ب3ضاء 56 رقم 177 شارع ل د 

 20000 أل فا   د ر   ب3ضاء  نفيس 

  د ر   ب3ضاء  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 29 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829500.

919I

FIDUCIAIRE FIMECOF

Follow’Up Consulting
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE FIMECOF

 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES

maroc

Follow’Up Consulting شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

6 ت3بربارين   صباغين - 50000 

مكناس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

56121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   17

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
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ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. Follow’Up Consulting
 CENTRE  : غرض   شرك3 بإوجاز 

.D’APPEL
 6 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ت3بربارين   صباغين - 50000 مكناس 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 50.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 

درهم، مقسم كا تالي:
عبد  وحف3ظ    س3د  ملرطا�ضي 
درهم   100 بق3م3  حص3   500  :

 لحص3.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عبد  وحف3ظ    س3د  ملرطا�ضي 
عن1 نه) ) إقام3   برك3   شق3 8 زنق3 

 ندن 50000 مكناس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عبد  وحف3ظ    س3د  ملرطا�ضي 
عن1 نه) ) إقام3   برك3   شق3 8 زنق3 

 ندن 50000 مكناس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   26 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2071.
930I

ABLENS OUJDA sarl

ABLENS OUJDA sarl
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

ABLENS OUJDA sarl
22، شارع عالل بن   عباس، إقام3 
«ص1ف3ا 6»، شق8:3، تابريكت سال. 

MAROC 60000، لجدة ،
ABLENS OUJDA sarl شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

  درف1في، إقام3   دلحي،   طابق 
  تاني، شق3: 3، لجدة - 60000 

لجدة  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.19957

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 01 فبر ور 2022 تم تح1يل 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

إقام3   دلحي،  «شارع   درف1في، 

 - لجدة   ،3 شق3:    طابق   تاني، 

60000 لجدة  ملغرب» إلى «22، شارع 

«ص1ف3ا  إقام3  بن   عباس،  عالل 

 11000  - 6»، شق8:3، تابريكت سال 

سال  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 1912.

931I

NORD SUD MANAGEMENT

SMILE 123
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تف1يت حصص

NORD SUD MANAGEMENT

س1نطر د فير إــ بزنس  ملنطق3 

  صناع33، 90000، طنج3  ملغرب

121 سماول شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ساح3 

إبر ه3م رلد ني ، شارع ال سينا، 

سكن ب3ته1فن 2   طابق 1 رقم 82 - 

90000 طنج3  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.109957

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 أبريل   20 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

عادل حم1مي  )ة)  تف1يت   س3د 

 50 أصل  من  حص3  جتماع33   50

حص3  فائدة   س3د )ة) سل3م محمد 

ميس بتاريخ 20 أبريل 2022.

فر نسيس  )ة)  تف1يت   س3د 
50 حص3  جتماع33  ميش3ل مارك3ه 
من أصل 50 حص3  فائدة   س3د )ة) 
أبريل   20 سل3م محمد ميس بتاريخ 

.2022
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253516.
932I

NORD SUD MANAGEMENT

SMILE 123
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تغ3ير تسم33   شرك3

NORD SUD MANAGEMENT
س1نطر د فير إــ بزنس  ملنطق3 

  صناع33، 90000، طنج3  ملغرب
121 سماول شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  الجتماعي ساح3 
إبر ه3م رلد ني ، شارع ال سينا، 

سكن ب3ته1فن 2   طابق 1 رقم 82 
 ملنطق3   صناع33 90000 طنج3 

 ملغرب.
تغ3ير تسم33   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
109957

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تغ3ير   2022 أبريل   20  ملؤرخ في 
سماول»   121» من  تسم33   شرك3 

إلى «برلم3ير برلبرتي ڭرلب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 253516.
931I

مكتب   در سات  ملحاسبات33 ل  تس3ير

ISSAFSOUFANE
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

مكتب   در سات  ملحاسبات33 
ل  تس3ير

شارع محمد  وخامس عمارة بنطا ب 
  طابق   ثاني  ملكتب رقم 6 ، 

15100، جرس3ف  ملغرب
ISSAFSOUFANE شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : تجزئ3 

 وحري3 رقم 62   طابق   سفلي - 

15100 جرس3ف  ملغرب.

قفل   تصف33
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.1667

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   26 في   ملؤرخ 

ح ت  شرك3   ISSAFSOUFANE

رأسما ها  مبلغ   ملسؤل 33  ملحدلدة 

مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000

 62 رقم  تجزئ3  وحري3   إلجتماعي 

جرس3ف   15100  -   طابق   سفلي 

 ملغرب نت3ج3  عدم تحق3ق  الهد ف 

  تي تاسست من  جلها   شرك3.

ل عين:

ل  بلهادي  ملرزلقي    س3د)ة) 

 15100 حمري3  حي  عن1 نه) ) 

)ة)  كمصفي  جرس3ف  ملغرب 

 لشرك3.

ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 

تجزئ3  لفي   2022 ماي   26 بتاريخ 

 - 62   طابق   سفلي  رقم   وحري3 

15100 جرس3ف  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 بجرس3ف بتاريخ 29 و1ن13 

2022 تحت رقم 1150/2022.

933I

OFFICE NOTARIAL

ريرااما
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

OFFICE NOTARIAL

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 CASABLANCA 336 ،

20000، casablanca maroc
رير  ما شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

 و 3اللي غفيري تجزئ3 رقم 1 عين 

  سبع 20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

تف1يت حصص
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رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.111011

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 و1ن13   22 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
)ة)  مبارك  مارير  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   350
)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000

محمد  مارير بتاريخ 22 و1ن13 2022.
)ة)  مبارك  مارير  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   2.550
)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000

خدوج3  بزل بتاريخ 22 و1ن13 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828917.

935I

OFFICE NOTARIAL

ريرااما
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

OFFICE NOTARIAL
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 CASABLANCA 336 ،

20000، casablanca maroc
رير  ما شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

ل عن1 ن مقرها  الجتماعي زنق3 
 و 3اللي غفيري تجزئ3 رقم 1 عين 

  سبع 20000   د ر   ب3ضاء .
تح1يل   شكل   قان1ني  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.111011

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
2022 تم تح1يل  22 و1ن13   ملؤرخ في 
  شكل   قان1ني  لشرك3 من «شرك3 
ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  إلى    1ح3د» 

 ملحدلدة».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 22 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828917.

936I

OFFICE NOTARIAL

ريرااما
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تع3ين مسير جدود  لشرك3

OFFICE NOTARIAL
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 CASABLANCA 336 ،

20000، casablanca maroc
رير  ما شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 

 و 3اللي غفيري تجزئ3 رقم 1 عين 
  سبع 20250   د ر   ب3ضاء  ملغرب.

تع3ين مسير جدود  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.111011
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم تع3ين   2022 و1ن13   22  ملؤرخ في 
مسير جدود  لشرك3   س3د)ة)  مارير 

محمد كمسير لح3د
تبعا  قب1ل  ستقا 3  ملسير.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828917.
937I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TARRICHT SARL
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°39
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE TARRICHT SARL شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   بناو3 رقم 
: 10 حي   بق3ع   طابق   ثاني   شق3 

رقم 3 - 52000   ر ش3دو3  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.8559

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تم   2022 و1ن13   22 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3  رفع 
من  أي  درهم»   2.000.000»

«5.000.000 درهم» إلى «7.000.000 

تقدوم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدو3 أل ع3ن33.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 28 و1ن13 

2022 تحت رقم 185.

938I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE OUAHAT AL KHAYR

SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°39

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE OUAHAT AL KHAYR SARL

AU شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   قصر 

 و دود جماع3  وخنك   ر ش3دو3 - 

52000   ر ش3دو3  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.10161

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

2022 تم تح1يل  01 و1ن13   ملؤرخ في 

من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

جماع3  وخنك  «  قصر  و دود 

52000   ر ش3دو3   -   ر ش3دو3 

مدغرة  مسكي  «قصر  إلى   ملغرب» 

52000   ر ش3دو3   -   ر ش3دو3 

 ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 28 و1ن13 

2022 تحت رقم 186.

939I

ADVOLIS

TRA.CON.SOR
إعالن متعدد   قر ر ت

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

TRA.CON.SOR «شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي:   حي 
  صناعي   بستان II تجزئ3 رقم 
1812 - 60000 لجدة  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.21939
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   01  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
تف1يت   س3دة   رزقي سم33  ماولي: 
حص3  جتماع33  فائدة   1.000

  س3د عبد   قادر رزقي
على  ونص  02:   ذي  رقم  قر ر 
سم33  لهب   س3دة   رزقي  ماولي: 
حص3  جتماع33  فائدة   3.000
لهب   -  . س1يح   بات1ل    س3دة 
حص3   5000   س3دة   رزقي ص1ف3ا 
 جتماع33  فائدة   س3دة   بات1ل 

س1يح
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي:  تفق  عضاء  و مع   عام 
سم33  مغادرة   س3دة   رزقي  على 
منصبها  من  ل ستقا تها   لشرك3 
عبد  رزقي  لتسم33   س3د  كمسيرة 
كامل  لإعطائه  لح3د  كمسير    قادر 
لتمث3ل   شرك3    صالح33  تسير 

لح ك ملدة غير محدلدة 
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم   قان1ن  السا�ضي:   ذي 
تح3ين   قان1ن  ماولي:  على  ونص 

 السا�ضي  لشرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 901.
950I
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 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

ISO SEAFOOD
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 

صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب

ISO SEAFOOD شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي   نهض3 

01 رقم 2019 - 71000   د خل3 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

21919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   21

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 ISO  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SEAFOOD

تجارة   -  : بإوجاز  غرض   شرك3 

 ألسماك باو مل3.

باالستير د  وق1م  أسماك  تاجر   -

ل  تصدور ؛

لمعاو 3  لتجم3د  تس1يق   -

منتجات  ملأك1الت  جم3ع  لتصدور 

  بحري3..

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 71000  -  2019 رقم   01   نهض3 

  د خل3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

 : قندول3  عبد  وحم3د    س3د 
درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
قندول3  عبد  وحم3د    س3د 
 23 رقم  واسين  تجزئ3  عن1 نه) ) 

 ال ف3 71000   د خل3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
قندول3  عبد  وحم3د    س3د 
 23 رقم  واسين  تجزئ3  عن1 نه) ) 

 ال ف3 71000   د خل3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 
و1ن13 2022 تحت رقم 1085/2022.
951I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

MASTERING BUSINESS ART
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

إنشاء فرع تابع  لشرك3

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 33
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
 MASTERING BUSINESS ART
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 رقم 
1151،  ملنطق3   صناع33 سابين1، 
طابق أر�ضي، ن1 صر   د ر  ب3ضاء - 

26100 برش3د  ملغرب.
إنشاء فرع تابع  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.16765

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 21 مارس 2022 تقرر إنشاء 
تحت   تسم33  تابع  لشرك3  فرع 
 MASTERING BUSINESS ART
 ،  2 تجزئ3  3الي  با عن1 ن  ل   كائن 
27182   د ر   - 7،برش3د  بقع3 رقم 
طرف  من  ل  ملسير    ب3ضاء  ملغرب 

  س3د)ة) به1ش عبدهللا.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  ببرش3د   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 619.
952I

O CAPITAL GROUP

FINANCIERE YACOUT
إعالن متعدد   قر ر ت

FINANCIERE YACOUT
مساهم3 شرك3 

برأسمال 000 000 5 درهم 
 ملقر  الجتماعي 67 شارع  و يش 

 مللكي،   د ر   ب3ضاء
  س ل   تجاري با د ر   ب3ضاء رقم 

111361
تغ3ير طريق3  إلد رة ل  تس3ير

بمقت�ضى محضر  و مع   عام 
 الستثنائي بتاريخ 26 ماي 2022 على 
  ساع3   ثا ث3 زل ال قرر  ملساهم1ن 

ما ولي:
ـ تغ3ير طريق3 إد رة لتس3ير   شرك3 
  تي تصبح شرك3 مساهم3 مسيرة 

من طرف مجلس إد ري ع1ض 
شرك3 مساهم3 ح ت مجلس  إلد رة 

 و ماع33 لح ت مجلس   رقاب3.
ـ  عتماد ق1 نين أساس33 جدودة.

أحاط  و مع   عام   عادي  ملنعقد 
بتاريخ 26 ماي 2022 على   ساع3 

  ر بع3 زل ال علما بانتهاء مدة 
عض1ي3 أعضاء مجلس   رقاب3 
ل مجلس  إلد رة  و ماع33 ل قرر 
تع3ين أعضاء مجلس  إلد رة ملدة 

ثالث سن1 ت أي حتى  نعقاد  و مع 
  عام   عادي   ذي س1ف وصادق 

على حسابات   فترة  ملا 33  ملنته33 في 
11 دجنبر 2023 .

.   س3د عثمان بنجل1ن  وحامل 
 B30801 لبطاق3   1طن33 رقم 
.   س3د جم3ل سق1ط  وحامل 
A700973 لبطاق3   1طن33 رقم 
 O CAPITAL GROUP 3شرك .
 ملمثل3 من طرف   س3د هشام 

  عمر ني،
 ملس ل3 با س ل   تجاري  لد ر 

  ب3ضاء تحت رقم 118179. 
بمقت�ضى محضر  مل لس  إلد ري 

على   ساع3   2022 ماي   26 بتاريخ 

 وخامس3 مساء  قرر أعضاء  مل لس:

ممارس3  إلد رة  طر ئق  ـ  خت3ار 

  عام3.
بنجل1ن  عثمان  تع3ين   س3د  ـ 

مدة  مجلس  إلد رة  نفس  كرئيس 

لالوته كعض1 مجلس  إلد رة.

هشام   عمر ني  تع3ين   س3د  ـ 

كمدور عام  لشرك3.

ل   تصريح  تم  إلود ع   قان1ني 

باملحكم3   تجاري3  لد ر    تعدولي 

تحت  بتاريخ29/06/2022    ب3ضاء 
رقم829597

951I

FIDORO MULTI-SERVICES

UNO TRAV SAHARA
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

UNO TRAV SAHARA شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

  رحم3،   زنق3 2،   رقم 19، 

  د خل3. - 71000   د خل3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

21911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 UNO  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.TRAV SAHARA
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جم3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 
لأشغال  خدمات  أشغال   بناء، 
عام3،  ستير د  تجارة  مختلف3، 

لتصدور..
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ،19 2،   رقم    رحم3،   زنق3 

  د خل3. - 71000   د خل3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 : مح 1ب  فريطيس    س3د 
درهم   100,00 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
مح 1ب  فريطيس    س3د 
71000   د خل3  عن1 نه) )   د خل3 

 ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
مح 1ب  فريطيس    س3د 
71000   د خل3  عن1 نه) )   د خل3 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 21 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 1098.
953I

BUSINESS CENTER.COM

 EFFICIUM SERVICES &
CONSULTING

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

ت1س3ع نشاط   شرك3 

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  مل1من رقم 216 إقام3 

ف 8   طابق   ثاني رقم 6 ، 20190، 
  د ر  ب3ضاء  ملغرب

 EFFICIUM SERVICES &
CONSULTING شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  الجتماعي مكتب 
رقم 10 ز لي3 رقم 80 شارع م1الي 
سل3مان ل شارع   كارة عين   سبع 

  د ر   ب3ضاء 20000   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب.

ت1س3ع نشاط   شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.511275
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 17 ماي 2022 تمت إضاف3 
إلى نشاط   شرك3   ألنشط3   تا 33 

 وحالي :
لأعمال    ترك3بات   كهربائ33 

  ص3ان3.
• تصن3ع معد ت   رفع ل ملنال 3.

حل1ل   طباع3   تجاري3 آلالت   •
 ملكاتب لمعد ت   كمب13تر.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829732.
955I

BUSINESS CENTER.COM

NIEMA BEAUTE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
إنشاء فرع تابع  لشرك3

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  مل1من رقم 216 إقام3 

ف 8   طابق   ثاني رقم 6 ، 20190، 
  د ر  ب3ضاء  ملغرب

NIEMA BEAUTE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 8 طابق 
سفلي  قام3 19 دوار  الند س 1 

ب1سك1رة - 27182   د ر   ب3ضاء 
 ملغرب.

إنشاء فرع تابع  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.368801
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 13 أبريل 2022 تقرر إنشاء 
ل   - فرع تابع  لشرك3 تحت   تسم33 
عمل33  ند س   1 با عن1 ن    كائن 
1 مجم1ع3  بريست3ج طابق مج شق3 
27182   د ر   ب3ضاء   - ب1سك1رة   8
 ملغرب ل  ملسير من طرف   س3د)ة) 

 ملازي نع3م3.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829612.
956I

CAFIGEC

GLEXIMAROC
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 19
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
GLEXIMAROC شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 

  تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 70 شارع 

م1الي  سماع3ل   طابق   ثاني 
شق3 رقم 1 - 20100   د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.117357

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   29  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
رأسما ها  مبلغ   GLEXIMAROC
مقرها  لعن1 ن  درهم   100.000,00
 إلجتماعي 70 شارع م1الي  سماع3ل 
 20100 -  1   طابق   ثاني شق3 رقم 
بعد   :   د ر  ب3ضاء  ملغرب نت3ج3 ل 
  1ضع  القتصادي   سيئ  وحالي 
إلى   صع1بات   تي ل جهتها  لبا نظر 

  شرك3.
ل حدد مقر   تصف33 ب 70 شارع 
م1الي  سماع3ل   طابق   ثاني شق3 
رقم 1 - 20100   د ر  ب3ضاء  ملغرب. 

ل عين:
ل  ب1سلهامي  مختار    س3د)ة) 
70 شارع م1الي  سماع3ل  عن1 نه) ) 
 20100  1 رقم    طابق   ثاني شق3 
)ة)  كمصفي    د ر  ب3ضاء  ملغرب 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829180.

957I

ibtihal fiduciaire

 APICULTUER

CONSEILDEVELOPPEMENT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

ibtihal fiduciaire

 bloc h n 62 ,ouled oujih kenitra

، 14000، kenitra maroc

 APICULTUER

 CONSEILDEVELOPPEMENT

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د)في ط1ر   تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 57 

تجزئ3  ملسنقبل   قن3طرة - 13000 

  قن3طرة  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.33181

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 وناور   03  ملؤرخ في 

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

 APICULTUER   شريك   1ح3د 

 CONSEILDEVELOPPEMENT

درهم   10.000 رأسما ها  مبلغ 

 57 رقم  مقرها  إلجتماعي  لعن1 ن 

 13000  - تجزئ3  ملسنقبل   قن3طرة 

  قن3طرة  ملغرب نت3ج3 ل : لدو3.

 57 ل حدد مقر   تصف33 ب رقم 

 13000  - نجزئ3  ملستق3ل   قن3طرة 

  قن3طرة  ملغرب. 

ل عين:

ل  نج3ب  خضار    س3د)ة) 
تجزئ3  ملستقبل   57 رقم  عن1 نه) ) 

كمصفي  13000   قن3طرة  ملغرب 

)ة)  لشرك3.
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لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 

محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 

ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
 57 : رقم    1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 

نجزئ3  ملستق3ل   قن3طرة

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با قن3طرة بتاريخ 01 مارس 

2022 تحت رقم 90570.

958I

BENALI HAMDI

ABAIDI PESCA
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

BENALI HAMDI

 HAY ERRAHMA N°24 ، 73000،

dakhla MAROC

ABAIDI PESCA شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  م 

  ت1ن�ضي رقم 131   د خل3 - 71000 

  د خل3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

11199

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2019 وناور   21

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABAIDI PESCA

تجارة   : بإوجاز  غرض   شرك3 

منتجات  ملأك1الت  لجم3ع   ألسماك 

  بحري3.

)أعالي  أشكا ه  بجم3ع    ص3د 

  بحار   ساحل33   تقل3دو3)

تخزين  أل  أل  ستغالل  ب3ع  شر ء 

أل إود ع حفظ أل نقل جم3ع أن1 ع 

لجم3ع  ملأك1الت  منتجات  ألسماك 

  بحري3  ستير د / تصدور.

لساط3 تمث3ل  الستير د ل  تصدور 

لتس1يق جم3ع أن1 ع  ملنتجات ل مل1 د 

معد ت  مل1 د  وخام سلع سلع

جم3ع  ألنشط3  ملتعلق3 

با صناع3 ل  تجارة في قطاع   ص3د 

  بحري.

حي  م   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

  ت1ن�ضي رقم 131   د خل3 - 71000 

  د خل3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

  س3دة بثين3 عب3دي : 500 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

500 حص3   :   س3د بالل عب3دي 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

  س3دة بثين3 عب3دي : 500 بق3م3 

50.000 درهم.

بق3م3   500  :   س3د بالل عب3دي 

50.000 درهم.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  عب3دي  بثين3    س3دة 

131   د خل3  رقم  حي  م   ت1ن�ضي 

71000   د خل3  ملغرب.

عن1 نه) )  عب3دي  بالل    س3د 

131   د خل3  رقم  حي  م   ت1ن�ضي 

71000   د حل3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  عب3دي  بالل    س3د 

131   د خل3  رقم  حي  م   ت1ن�ضي 

71000   د خل3  ملعرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 - بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

تحت رقم -.

959I

CAFIGEC

AM MINING
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تف1يت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 19
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
AM MINING شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي كادوز36 
شارع   زرقط1ني   طابق   ثا ت 

شق3 رقم 6 - 20000   د ر  ب3ضاء 
 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.326865
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تمت   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
عبد   هادي  )ة)  تف1يت   س3د 
من  حص3  جتماع33   1.000 عزيز 
حص3  فائدة   100.000,00 أصل 
بتاريخ  عبد   هادي عزيز  )ة)    س3د 

11 ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829109.
960I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE K.S TRAV SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°39
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE K.S TRAV SARL AU شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 
تاغزلت  وخنك - 52000   رش3دو3 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

16095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   11

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. K.S TRAV SARL AU

مقالل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

 الشغال  ملتن1ع3 ل   بناء

تاجر.

قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

52000   رش3دو3   - تاغزلت  وخنك 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  سع3د  ك1يس    س3د 

73 حي تارك3  و دودة  26 رقم  شارع 

52000   ر ش3دو3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  سع3د  ك1يس    س3د 

73 حي تارك3  و دودة  26 رقم  شارع 

52000   ر ش3دو3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 البتد ئ33 با رش3دو3 بتاريخ 27 و1ن13 

2022 تحت رقم 821.

961I
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sofoget

MAROC AQUA PLANTES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MAROC AQUA PLANTES شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي سال ملك33 
بلحف3ان دل ر بر هم3 ب1قنادل - -----

--- سال مغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.18821

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
رفع  تم   2022 ماي   11 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3 
«1.110.000 درهم» أي من «90.000 
عن  درهم»   1.200.000» إلى  درهم» 
إدماج  حت3اطي أل أرباح أل   : طريق 

عالل ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بسال   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 19151.
962I

marrakech finance

GALERIE 225
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
قفل   تصف33

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
GALERIE 225 شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 225 حي 
  صناعي س3دي غانم - 30000 

مر كش  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.68085

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   17 في   ملؤرخ 
GALERIE 225 شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د مبلغ 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
حي   صناعي   225 مقرها  إلجتماعي 
مر كش   30000  - غانم  س3دي 
 ملغرب نت3ج3  قر ر   شريك بتصف33 

  شرك3.
ل عين:

مارك ج1 3ان دولين ل    س3د)ة) 
عن1 نه) ) ف3ال 81  قام3 كاردن س3تي 
مر كش   30000   نخ3ل  و ن1بي 

 ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.
ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
حي   225 لفي   2022 ماي   17 بتاريخ 
 30000  - غانم  س3دي    صناعي 

مر كش  ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   29 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 7128.
961I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

BMH FISH
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
BMH FISH شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  ملسيرة 

1 زنق3 قن3طرة 02   طابق  اللل 
مكتب رقم 02 - 71000   د خل3 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

21951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 BMH  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.FISH

غرض   شرك3 بإوجاز : ب3ع لشر ء 

  سمك باو مل3.

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

02   طابق  قن3طرة  زنق3   1  ملسيرة 

 71000  -  02 رقم  مكتب   اللل 

  د خل3  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 300.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 : قندول3  عبد  وحم3د    س3د 

درهم   100 بق3م3  حص3   2.000

 لحص3 .

  س3د  بر ه3م  ض3اض1 : 2.000 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

قندول3  عبد  وحم3د    س3د 

 23 عمارة  واسين  تجزئ3  عن1 نه) ) 

 20000 2  ال ف3  شق3   1 طابق 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب.

  س3د  بر ه3م  ض3اض1 عن1 نه) ) 

80000  كادور  تجزئ3   3غ   228 رقم 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

قندول3  عبد  وحم3د    س3د 

 23 عمارة  واسين  تجزئ3  عن1 نه) ) 

طابق 1 شق3 2  ال ف3 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب

  س3د  بر ه3م  ض3اض1 عن1 نه) ) 

80000  كادور  تجزئ3   3غ   228 رقم 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 23 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 1106.

963I

fiduciaire abrouki khadija

AQUA STRASS SERVICES
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
AQUA STRASS SERVICES شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : تجزئ3 
بل3د تركي حي رقم 11 مر كش - 

30000 مر كش  ملغرب.
قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
.106695

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   23 في   ملؤرخ 
شرك3   AQUA STRASS SERVICES
مبلغ  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 
تركي  بل3د  تجزئ3  مقرها  إلجتماعي 
حي رقم 11 مر كش - 30000 مر كش 

 ملغرب نت3ج3  عدم   ربح .
ل عين:

  س3د)ة) و1نس ج1 د ل عن1 نه) ) 
 30000 مر كش   911 رقم  حي  زلي 
مر كش  ملغرب كمصفي )ة)  لشرك3.

ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 
حي  زلي  لفي   2022 ماي   23 بتاريخ 
مر كش   30000  - مر كش   911 رقم 

 ملغرب.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 116531.
965I

 3در ن1بل

داميا كار
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 3در ن1بل
شق3 5 زنق3 نس3م 36 شارع  ملصلى 

 زم1ر ، 23000،  زم1ر  ملغرب
د م3ا كار شرك3 ح ت مسؤل 33 
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محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 17 
تجزئ3 جامع   طابق   ثاني شت1ك3 

أزم1ر - 23175 شت1ك3 - زم1ر 
 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
19525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   26
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
د م3ا   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

كار.
تأجير   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  س3ار ت بدلن سائق.
 17 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
شت1ك3  جامع   طابق   ثاني  تجزئ3 
- زم1ر  شت1ك3   23175  - أزم1ر 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 500.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
5.000 حص3   :   س3د  ملير سع3د 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 : سع3د    س3د  ملير 
بق3م3   5000x100=500.000,00

100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  ملير سع3د عن1 نه) ) مركز 
 23175 أزم1ر  د ئرة  شت1ك3   ثنين 

 ثنين شت1ك3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
ب1شع3ب    س3د  الجماري 
م1الي  شارع   15 رقم  عن1 نه) ) 
23000  و دودة   سماغ3ل  و دودة 

 ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باو دودة بتاريخ 28 و1ن13 

2022 تحت رقم 27980.
966I

ASMAA MEDIA GROUP

KICH SERVICE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صه3ب   رلمي بل1ك 19   رقم 

20   برن1�ضي   ب3ضاء، 20000، 
  ب3ضاء  ملغرب

KICH SERVICE شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 

مرس   سلطان طابق 1 شق3 1 
  ب3ضاء - -   ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
531111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 أبريل   05
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 KICH  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

. SERVICE
:   تجارة  بإوجاز  غرض   شرك3 

  عام3 .
26 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
 1 شق3   1 طابق  مرس   سلطان 

  ب3ضاء - -   ب3ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : كيش1  هشام    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  كيش1  هشام    س3د 

50زنق3  بن ماج3 طابق 01  ملعاريف 

-   ب3ضاء  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د هشام كيش1 عن1 نه) ) 50 

 - 01  ملعاريف  زنق3  بن ماج3 طابق 

  ب3ضاء  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 17 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم -.

967I

طل ك1نسلتينغ

KOS TOURS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

طل ك1نسلتينغ

شارع  و 1الن. زنق3 طنج3. مكاتب 

 ألطلس. رقم 13 ، 10000، فاس 

 ملغرب

KOS TOURS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي قيساري3 

 الستقالل. شارع عالل   فا�ضي. 

  بطحاء - 10000 فاس  ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.37727

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

2022 تم تح1يل  13 و1ن13   ملؤرخ في 

 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 

شارع  «قيساري3  الستقالل.  من 

 10000  - عالل   فا�ضي.   بطحاء 

زنق3  دريس   21» إلى  فاس  ملغرب» 

 وحريزي. - 10000 فاس  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2803.

968I

ASMAA MEDIA GROUP

 MUSTAPHA ABIED

EXPERTISE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صه3ب   رلمي بل1ك 19   رقم 

20   برن1�ضي   ب3ضاء، 20000، 

  ب3ضاء  ملغرب

 MUSTAPHA ABIED EXPERTISE

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 8 زنق3 

صا 1ن3ك شق3 1 طابق 1 - - 

  ب3ضاء  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

531521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   12

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. MUSTAPHA ABIED EXPERTISE

:  وخبرة  بإوجاز  غرض   شرك3 

  قان1ن33 في   شؤلن   عقاري3.

زنق3   8  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

صا 1ن3ك شق3 1 طابق 1 - -   ب3ضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د مصطفى  ب3ض 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
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ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د مصطفى  ب3ض عن1 نه) ) 
 -  1 طابق   1 8زنق3 صا 1ن3ك شق3 

  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د مصطفى  ب3ض عن1 نه) ) 
 -  1 طابق   1 زنق3 صا 1ن3ك شق3   8

  ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 18 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم -.
969I

jamal ait hommad

اكسا دور
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
 كسا دلر شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 31 
رقم 87 حي  ملالهف3 س3دي قاسم 

16000 س3دي قاسم مغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
29205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 و1 13ز   01
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
:  كسا  تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

دلر.
غرض   شرك3 بإوجاز : مقال 3 في 

 الشغال  ملختلف3.

 31 عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع 
قاسم  س3دي  حي  ملالهف3   87 رقم 

16000 س3دي قاسم مغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د مرل ن باريد : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  باريد  مرل ن    س3د 
شارع 31 رقم 87 حي  ملالهف3 16000 

س3دي قاسم مغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  باريد  مرل ن    س3د 
شارع 31 رقم 87 حي  ملالهف3 16000 

س3دي قاسم مغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 - بتاريخ  قاسم  بس3دي   البتد ئ33 

تحت رقم -.
970I

sofoget

CENTRE STEP BY STEP
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
CENTRE STEP BY STEP شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   رباط 
عمارة 11 شق3 1 شارع تاد 3 مابال - 

--------   رباط مغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
160839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   05
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 
باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENTRE STEP BY STEP
تأطير   : بإوجاز  غرض   شرك3 

ل ملر فق3 ل  دعم 
مركز متعدد   تخصصات.

:   رباط  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
عمارة 11 شق3 1 شارع تاد 3 مابال - 

--------   رباط مغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : كدي  م1ن33    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
  س3دة م1ن33 كدي : 1000 بق3م3 

100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  كدي  م1ن33    س3دة 

  رباط ---   رباط مغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  كدي  م1ن33    س3دة 

  رباط ----   رباط مغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   07 بتاريخ  با رباط    تجاري3 

2022 تحت رقم -.
971I

SOBEGEST

LE MARIN PECHEUR
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
LE MARIN PECHEUR شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 

 ألر�ضي عمارة 161  ملنار واسمين 

مر كش - 30000 مر كش  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.70391

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

تمت   2022 فبر ور   17 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

ب1عنب3  رش3د  )ة)  تف1يت   س3د 

أصل  من  حص3  جتماع33   111

)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000

فبر ور   17 بتاريخ  فنالي   وحسين 

.2022

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

فبر ور   23 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 2212.

972I

D & S COM

KENZA ILII
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

D & S COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1

 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

KENZA ILII شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

عنبري 3   شق3 3   طابق   سفلي 

م1الي رش3د - 20660   د ر  ب3ضاء 

20650

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

538321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د   قان1ن   2022 و1 13ز   17

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
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ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.KENZA ILII
:  ألعمال  بإوجاز  غرض   شرك3 

 إلنشائ33 ل  نجارة  ملعدن33.
تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
3   طابق   سفلي  3   شق3  عنبري 
20660   د ر  ب3ضاء   - م1الي رش3د 

.20650
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د  وحسين سك1ري 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  وحسين سك1ري عن1 نه) ) 
م  ق  شارع   16 رقم  صف33  تجزئ3 

20650   د ر  ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  وحسين سك1ري عن1 نه) ) 
م  ق  شارع   16 رقم  صف33  تجزئ3 

20650   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829671.
971I

EXPERTUS

MTPM EQUIPMENT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

حل شرك3

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 88
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc
MTPM EQUIPMENT شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة)في ط1ر 
  تصف33)

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز لي3 زنق3 
برلفان ل زنق3 باب1م حي  ملحط3 

  طابق   ثا ث رقم 11 - 20000 
  د ر  ب3ضاء  ملغرب.

حل شرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.220121
بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 و1ن13   06  ملؤرخ في 
ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة  شرك3 
مبلغ   MTPM EQUIPMENT
درهم لعن1 ن   2.000.000 رأسما ها 
مقرها  إلجتماعي ز لي3 زنق3 برلفان ل 
زنق3 باب1م حي  ملحط3   طابق   ثا ث 
20000   د ر  ب3ضاء   -  11 رقم 
حل  قر ر  :  تخاد  ل  نت3ج3   ملغرب 

  شرك3 قبل  الل ن.
ز لي3  ب  مقر   تصف33  حدد  ل 
زنق3 برلفان ل زنق3 باب1م حي  ملحط3 
 20000  -  11 رقم    طابق   ثا ث 

  د ر  ب3ضاء  ملغرب. 
ل عين:

ل    س3د)ة)   بشير   هاللي 
حي   عدور شارع  ملد رس  عن1 نه) ) 
لز ن  ملغرب   16200 لز ن   76 رقم 

كمصفي )ة)  لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 

  1ثائق  ملتعلق3 با تصف33 : -
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829268.
973I

بن مسع1د بات3م1

بن مسعود باتيمو
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

بن مسع1د بات3م1
مجم1ع3  المان عمارة 217 رقم 

9 عين   سبع   ب3ضاء عين   سبع 
  ب3ضاء، 20590،   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب
بن مسع1د بات3م1 شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مجم1ع3 

 المان عمارة 217 رقم 9 عين   سبع 

  ب3ضاء   ب3ضاء 20590   ب3ضاء 

 ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

535601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   11

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

بن   : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

مسع1د بات3م1.
مقالل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

عقار ت.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : مجم1ع3 
 المان عمارة 217 رقم 9 عين   سبع 

20590   ب3ضاء    ب3ضاء   ب3ضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 1 سن3 .

مبلغ رأسمال   شرك3: 1.000.000 

درهم، مقسم كا تالي:

 10.000  : مبصير  محمد    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  مبصير  محمد    س3د 
132 ح م  29 رقم  زنق3   28 كاسط1ر 

20570   د ر  ب3ضاء    د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )  مبصير  محمد    س3د 
132 ح م  29 رقم  زنق3   28 كاسط1ر 

20570   د ر  ب3ضاء    د ر  ب3ضاء 

 ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 06 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 826625.

975I

MANAGEMENT DETROIT PLUS

ERYS ART
إعالن متعدد   قر ر ت

MANAGEMENT DETROIT PLUS

 PLACE DES NATIONS IMM

 TAJMIL 2EME ETAGE N°10

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ERYS ART «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة ح ت   شريك   1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: شارع 

محمد  وخامس ت3كن1بارك   طابق 

  سفلي رقم  ملحل 001 طنج3 - - 

طنج3  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.93931

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

تم  تخاح   2022 ماي   10 في   ملؤرخ 

  قر ر ت   تا 33 : 

على  ونص  001:   ذي  رقم  قر ر 

ماولي: تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

على  ونص  002:   ذي  رقم  قر ر 

تح3ين   نظام  السا�ضي  ماولي: 

 لشرك3

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

على  ونص  001:   ذي  رقم  بند 

ماولي: تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3 

من شارع محمد  وخامس ت3كن1بارك 

 001 رقم  ملحل    طابق   سفلي 

طنج3  لى   عن1 ن  و دود محل رقم 

125 شارع ب تجزئ3  مل د تجزئ3 رقم 

958 بني مكادة طنج3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255126.

976I
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CHN CONSULTING

 Averto International SARL
AU

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

CHN CONSULTING

 RESIDENCE YAKOUTA 3 APPT

 8 BELAIR CHAMP DE COURSE،

30000، FES MAROC

 Averto International SARL AU

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزْى3 بدر 
رقم 21 ب   طابق   ثا ث طريق عين 

  شقف فاس - 10050 فاس  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

72951

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 

ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 Averto : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.International SARL AU

غرض   شرك3 بإوجاز : -  ملش1رة 

 إلد ري3 ل  قان1ن33 ل  تجاري3

- إد رة  ألحد ث

-  ستير د  ملعد ت   طب33 ل  طب33 

لإعادة ب3عها.

تجزْى3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

21 ب   طابق   ثا ث طريق  بدر رقم 

فاس   10050  - فاس  عين   شقف 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3دة  حالم   غربالي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3دة  حالم   غربالي عن1 نه) ) 
ت3لب1رغ   DV 5033 22 س3لدوره1ف 

ه1 ند  5033 ت3لب1رغ ه1 ند .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة  حالم   غربالي عن1 نه) ) 
ت3لب1رغ   DV 5033 22 س3لدوره1ف 

ه1 ند  5033 ت3لب1رغ ه1 ند 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري3 بفاس بتاريخ - تحت رقم -.
977I

CHN CONSULTING

Cherry beauty lounge
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

CHN CONSULTING
 RESIDENCE YAKOUTA 3 APPT
 8 BELAIR CHAMP DE COURSE،

30000، FES MAROC
Cherry beauty lounge شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 16 
مكاتب   سالم شارع عبد   عالي بن 
شقرلن   طابق 6 رقم 2 - 10050 

فاس  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

72951
 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13 
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 Cherry : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

. beauty lounge
مركز   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  تجم3ل.
فنان   شعر ل ملك3اج.

لعالجات  و سم   وحمامات 
 ألخرى? سبا لجما 3ات.

 16 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مكاتب   سالم شارع عبد   عالي بن 

 10050  -  2 رقم   6 شقرلن   طابق 
فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 
  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 
درهم، مقسم كا تالي:

  س3دة فت3ح3 بل3ل : 500 حص3 
بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ج1طي  طاهري  ص1ف3ا    س3دة 
حسني : 500 حص3 بق3م3 100 درهم 

 لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  بل3ل  فت3ح3    س3دة 
حي   1حدة بنس1دة فاس   207 رقم 

10010 فاس  ملغرب.
ج1طي  طاهري  ص1ف3ا    س3دة 
عمر  زنق3   63 عن1 نه) )  حسني 
فاس  ج  م   الدري�ضي  قام3  يهاب 

10000 فاس  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  بل3ل  فت3ح3    س3دة 
حي   1حدة بنس1دة فاس   207 رقم 

10010 فاس  ملغرب
ج1طي  طاهري  ص1ف3ا    س3دة 
عمر  زنق3   63 عن1 نه) )  حسني 
فاس  ج  م   الدري�ضي  قام3  يهاب 

10000 فاس  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

  تجاري3 بفاس بتاريخ - تحت رقم -.
978I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

PARA RIFINO
إعالن متعدد   قر ر ت

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس  ملغرب
PARA RIFINO «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: محل 
برقم 21   سم1ني ، مرجان 1‘ 

مكناس - 50050 مكناس  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.56127

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 

تم  تخاح   2022 و1ن13   15  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

- ب3ع مجم1ع  وحصص )100) حص3 

من فئ3 100 درهم من طرف   س3دة 

 ومان   زلهري  وحامل3  بطاق3 

  تعريف   1طن33 رقم د ل878090, 

 فائدة   س3دة أسماء كعش1  وحامل3 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

د ل821111

على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 

قب1ل  ستقا 3   س3دة  ومان  ماولي: 

  زلهري من مهامها كمسيرة

قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تغ3ير   شكل   قان1ني  لشرك3  لى 

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة د ت 

  شريك   1ح3د

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

-17-13-7-6-1-:   ذي  رقم  بند 
تعدول   قان1ن  ماولي:  على  ونص 

 السا�ضي   شرك3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   27 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2312.

979I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

AGRICOLE ALI CONSERVE
إعالن متعدد   قر ر ت

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس  ملغرب

 AGRICOLE ALI CONSERVE

«شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د»

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: محل ب 

قبا 3 عين ت1جطات  وت ب1ب3دمان - 

51000  وحاجب  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.39719
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بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   11  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

  تشط3ب على نشاط   تجارة
على  ونص  2:   ذي  رقم  قر ر 
ماولي: ت1س3ع نشاط   شرك3 باضاف3 

« الستير د ل   تصدور»
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 

تعدول   قان1ن  السا�ضي   شرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2318.
980I

FIDIMPO

GERMANIA MINING«
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

FIDIMPO
 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC
«GERMANIA MINING شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 71 ، 

إقام3  بن بط1ط3   طابق 1، رقم 
1، شارع  بن بط1ط3 لعبد   كريم 

دو1ري   د ر   ب3ضاء - 20250   د ر 
  ب3ضاء  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.529387

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   27 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :
وحسن ج1 ق  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   200
)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000
ج1ست هان3كي بتاريخ 27 ماي 2022.
وحسن ج1 ق  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   200
)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000
لرت1با جير  د هيرمان ج1زيف بتاريخ 

27 ماي 2022.

وحسن ج1 ق  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   200
رين  )ة)  1.000 حص3  فائدة   س3د 

بيرت ج1زيف بتاريخ 27 ماي 2022.
وحسن ج1 ق  )ة)  تف1يت   س3د 
أصل  من  حص3  جتماع33   200
)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000
 27 بتاريخ  أنط1ن  مارتين  كيرشبالم 

ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 20 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 828219.
981I

T.B COMPETENCE PRIVE 

 PIECES ACCESSOIRES
BOUYAALA

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

T.B COMPETENCE PRIVE
 HAY LAARY CHEIKH AV

 HASSAN 1 5EME ETAGE APP 12
 RESIDENCE ASSAYAH، 62000،

Nador Maroc
 PIECES ACCESSOIRES

BOUYAALA شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  ملطار 
 مل م1ع3 2 رقم 131 - 62000 

  ناظ1ر  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
20211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2020 و1ن13   17
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 PIECES : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.ACCESSOIRES BOUYAALA

غرض   شرك3 بإوجاز : -تاجرقطع 
غ3ار ل كسس1 ر ت   س3ار ت.

غ3ار  قطع  لتصدور  - ستير د 
ل كسس1 ر ت   س3ار ت..

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي  ملطار 
 62000  -  131 رقم   2  مل م1ع3 

  ناظ1ر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د محمد ب3عال : 1.000 حص3 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د محمد ب3عال عن1 نه) ) حي 
 62000 131 2 رقم   ملطار  مل م1ع3 

  ناظ1ر  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محمد ب3عال عن1 نه) ) حي 
 62000 131 2 رقم   ملطار  مل م1ع3 

  ناظ1ر  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 با ناض1ر بتاريخ 16 و1 13ز 

2020 تحت رقم 1018.
982I

HIGH EDGE CONSULTING

 AUTO ECOLE EL. 
YAHYAOUI

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

تأسيس شرك3

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12  ملغرب
 AUTO ECOLE EL. YAHYAOUI 
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملنص1ر  بن  بي عامر عمارة مصعب 
  طابق  الر�ضي رقم 01 حي   كاريان 

- 91000 تط1 ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

11831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   06

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 AUTO : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.ECOLE EL. YAHYAOUI

مؤسس3   : غرض   شرك3 بإوجاز 

 تعل3م   س3اق3.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 ملنص1ر  بن  بي عامر عمارة مصعب 

  طابق  الر�ضي رقم 01 حي   كاريان - 

91000 تط1 ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 1.000  :   س3د  نس   3ح3الي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )    س3د  نس   3ح3الي 

تجزئ3  وذ 1ي شارع ن1 كش1ط رقم 

9 مرت3ل 91000 تط1 ن  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

عن1 نه) )    س3د  نس   3ح3الي 

تجزئ3  وذ 1ي شارع ن1 كش1ط رقم 

9 مرت3ل 91000 تط1 ن  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   28 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1388.

981I
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D&C COMPANY

 CAMPUS MAROC
EDUCATION ACADEMY

إعالن متعدد   قر ر ت

D&C COMPANY
  شق3 رقم 01 شارع محمد  وخامس 

عمارة مضر ن   طابق   ثاني ، 
61100، بركان  ملغرب

 CAMPUS MAROC EDUCATION
ACADEMY «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة ح ت   شريك   1ح3د»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: رقم7 
شارع بير ن ز ر ن شق3 ب   طابق 

  ثاني   حي  وحسني بركان - 61100 
بركان  ملغرب.

«إعالن متعدد   قر ر ت»
رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 

.7231
بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 فبر ور   01  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تف1يت   س3د )ة) عبد  ملطلب حرفي 
أصل  من  حص3  جتماع33   1.000
)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000

سندس كع1 �ضي
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
تع3ين مسير جدود  لشرك3   س3د)ة) 

كع1 �ضي سندس كمسير لح3د
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
حذف   نشاط  خت3ار: -   بحث عن 
  ت1ظ3ف   عمالي لتع3ين  مل1ظفين في 
 -  :  ملغرب ل وخارج. لإضاف3   نشاط 

لكا 3 أعمال إلى نشاط   شرك3.
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
-   1كا 3  بإوجاز:  غرض   شرك3 
ل  ت1ج3ه   الستشاري3  إلعالم 
ل  دعم  ل امعات   عل3ا ل  در سات 
مركز   - ل وخارج.  في  ملغرب   ملهن33 

تدريب لتدريبي. - لكا 3 أعمال.
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 
 100.000 رأسمال   شرك3:  مبلغ 
كا تالي:   س3د)ة)  مقسم  درهم، 
كع1 �ضي سندس: 1000 حص3 بق3م3 

100 درهم  لحص3.

بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 
)ة)  حص3  فائدة   س3د   1.000

سندس كع1 �ضي.
على  ونص  13:   ذي  رقم  بند 
سندس  كع1 �ضي  ماولي:   س3د)ة) 

مسير لح3د  لشرك3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
ماي   10 بتاريخ  ببركان   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 251/2022.

983I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

RZN NEGOCE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 33
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
RZN NEGOCE شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تقاطع 
شارع  الواق1ت لزنق3   عرعار 

9 قام3 غا يز   طابق 3 شق3 17 - 
20250   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.338969

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
2022 تم تح1يل  07 و1ن13   ملؤرخ في 
 ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
لزنق3  شارع  الواق1ت  «تقاطع  من 
  عرعار 9 قام3 غا يز   طابق 3 شق3 
- 20250   د ر   ب3ضاء  ملغرب»   17
م1من  س3دي  الغ1طا  شارع   1» إلى 
منشأه   3اسمين   قام3   3اسمين 
 - B011D   د ر   ب3ضاء  رقم  13د 

20300   د ر   ب3ضاء  ملغرب».
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 27 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829116.

985I

FIDUCIAIRE HAMDELS

TDL BATIMENT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
TDL BATIMENT شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقام3 
  زرقاء ، 117 زنق3  بن منير، 

  طابق  أللل   شق3 رقم 2  ملعا 
ريف   د ر   ب3ضاء 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
537351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 TDL  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

. BATIMENT
أعمال   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  بناء.
إقام3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
  زرقاء ، 117 زنق3  بن منير،   طابق 
2  ملعا ريف   د ر   أللل   شق3 رقم 
20000   د ر   ب3ضاء    ب3ضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د و1سف م3لغيش 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د و1سف م3لغيش عن1 نه) ) 
 قام3   شرف 2 مجم1ع3 13  ملدخل 
حي  وحسني   ب3ضاء   21 شق3   3

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د و1سف م3لغيش عن1 نه) ) 
 قام3   شرف 2 مجم1ع3 13  ملدخل 
حي  وحسني   ب3ضاء   21 شق3   3

20000   د ر   ب3ضاء  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829061.
986I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

 F&A REAL ESTATE
COMPANY

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
تأسيس شرك3

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنج3 
) ملغرب)

 F&A REAL ESTATE COMPANY
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي طريق 

تط1 ن  مل مع   سكني  بن بط1ط3 
  طابق   ثا ث رقم 62 - 90000 

طنج3  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

128735
في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 F&A  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 
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.REAL ESTATE COMPANY
:  النعاش  غرض   شرك3 بإوجاز 

  عقاري.
طريق   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
بط1ط3  تط1 ن  مل مع   سكني  بن 
 90000  -  62 رقم    طابق   ثا ث 

طنج3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 500  : فؤ د  وحدو1ي    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 500  : أحمد  وخل3في    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  فؤ د  وحدو1ي    س3د 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب.
عن1 نه) )  أحمد  وخل3في    س3د 
 91000 105 شارع تجزئ3  ملطار رقم 

تط1 ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  فؤ د  وحدو1ي    س3د 

طنج3 90000 طنج3  ملغرب
عن1 نه) )  أحمد  وخل3في    س3د 
 91000 105 شارع تجزئ3  ملطار رقم 

تط1 ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1 13ز   01 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 6759.
987I

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

SALUM SALT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 ئتمان33 ف3د كا، شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

شارع   عرك1ب رقم 7723-01 
صندلق   برود رقم 136، 71000، 

  د خل3  ملغرب
SALUM SALT شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي م1الي 

  رش3د عمارة  وخير شق3 رقم 06 - 
71000   د خل3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
21951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   22
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SALUM SALT
:  ستغالل  غرض   شرك3 بإوجاز 

مقلع  لملح.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي م1الي 
 -  06   رش3د عمارة  وخير شق3 رقم 

71000   د خل3  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 ORTUZAR WILSON   س3د 
RICARDO : 375 حص3 بق3م3 100 

درهم  لحص3 .
 SPIVEY PETER JOHN :   س3د 
175 حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 

.
  س3د محمد  وحسن ونجا : 200 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
حص3   50  :   س3د   شين  حمد 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
 ORTUZAR WILSON   س3د 
 -  - عن1 نه) )   سبان3ا   RICARDO

 سبان3ا.
 SPIVEY PETER JOHN   س3د 

عن1 نه) ) ن13زيالند  - - ن13زيالند .
ونجا  محمد  وحسن    س3د 
حاتم   طائي  زنق3   13 عن1 نه) ) 
قاسم   س1ي�ضي  بئر  رمضان  تجزئ3 

10000   رباط  ملغرب.

عن1 نه) )    س3د   شين  حمد 
م1ريتان3ا - - م1ريتان3ا.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 
لم1 طن مسيري   شرك3:

ونجا  محمد  وحسن    س3د 
حاتم   طائي  زنق3   13 عن1 نه) ) 
قاسم   س1ي�ضي  بئر  رمضان  تجزئ3 

10000   رباط  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 23 بتاريخ  ب1 دي   دهب   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 1107.
988I

SAGEST

M H DIVERS
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
M H DIVERS شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي دكان 1 
رقم 30   تجزئ3 رياض   3اسمين 
طريق عين شقف - 10000 فاس 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

71127
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   17
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 M H  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.DIVERS
ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  سمك با تقس3ط.
دكان   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
30   تجزئ3 رياض   3اسمين  رقم   1
فاس   10000  - شقف  عين  طريق 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

500 حص3    س3د محمد زيد ن : 

بق3م3 100 درهم  لحص3 .

 500  : ح 3ب3   صغير    س3دة 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

عن1 نه) )  زيد ن  محمد    س3د 

6   طابق  عمارة   28   ضحي   1فاء 

طنج3   90000  31 رقم    سفلي 

 ملغرب.

  س3دة ح 3ب3   صغير عن1 نه) ) 

 6 عمارة   28  قام3   ضحي   1فاء 

 90000  31 رقم    طابق   سفلي 

طنج3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3دة ح 3ب3   صغير عن1 نه) ) 

 6 عمارة   28  قام3   ضحي   1فاء 

 90000  31 رقم    طابق   سفلي 

طنج3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   10 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1511.

989I

م1ثق3

 TRANSPORTS ET

 LOCATION DE MATERIEL

 D’EXTRACTION DE

CARRIERES
إعالن متعدد   قر ر ت

م1ثق3

16 ممر   ثازي - درج أله -   طابق 

 أللل ، 20080،   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب

 TRANSPORTS ET LOCATION

 DE MATERIEL D’EXTRACTION

DE CARRIERES «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»



13065 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

لعن1 ن مقرها  الجتماعي: س3دي 
برن1�ضي - محج أ، رقم 35، معاح بن 
جل3ل كتاف3 - 20000   د ر   ب3ضاء 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.67391

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   07  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
 إلقر ر ب1فاة شريك ل ت1زيع رأسمال 

  شرك3 
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 

تع3ين مس3يرون جدد
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

رأسمال   شرك3
على  ونص  13:   ذي  رقم  بند 

ماولي:   تس3ير
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 28 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829117.
990I

FIDUCIARE ECF

SOCIETE SADT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 136

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE SADT شرك3 ح ت 
 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مجم1ع3 
  تقدم GH2-17   طابق   ثاني 
س3دي   برن1�ضي - 20000   د ر 

  ب3ضاء  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.119061

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 
تمت   2022 ماي   25 في   ملؤرخ 

 ملصادق3 على :

تف1يت   س3د )ة) سع3د   ناصري 
500 حص3  جتماع33 من أصل 500 
هشام  وت  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

  ه1 ري بتاريخ 25 ماي 2022.
سع3د  مان3  )ة)  تف1يت   س3د 
500 حص3  جتماع33 من أصل 500 
هشام  وت  )ة)  حص3  فائدة   س3د 

  ه1 ري بتاريخ 25 ماي 2022.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 01 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1 13ز 2022 تحت رقم 829915.
991I

 ئتمان33   عربي بنسا م

TAN-CHEF
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 ئتمان33   عربي بنسا م
مجمع   عرفان عمارة 289   طابق 1 

رقم 2 ، 90000، طنج3  ملغرب
TAN-CHEF شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي مجمع 

  عرفان عمارة GH 28 289   طابق 
 أللل رقم 9 طنج3 - 90000 طنج3 

 ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
 128321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   07
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
TAN-  : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

.CHEF
:   غرض  بإوجاز  غرض   شرك3 

  رئي�ضي  لشرك3 ه1:
لتصدور   در جات  •  ستير د 
تأجير   در جات    ناري3   بحري3. 

لأثاث  ل  ق1 رب  ل  ك1 د    بخاري3 

-  ستير د  عام  بشكل    شاطئ. 

غ3ار  لقطع  جم3ع  مل1 د  لتصدور 

تس1يق لتمث3ل   -  ملاك3نات   بحري3 

ح ت  ملحركات  جم3ع  ملركبات 

 ، ،   ق1 رب  )  سك1تر ت   بحري3 

إوخ)   ، ،   در جات   ناري3    ك1 د 

ل ملالبس  لجم3ع  إلكسس1 ر ت   ،

 - -  وخدمات   فن33   ملستخدم3. 

 ستغالل  الماكن   س3اح33 ل ملقاهي 

منتجات  جم3ع  تس1يق   - ل ملطاعم. 

تس1يق جم3ع   -  -  ملأك1الت   بحري3 

 ملنتجات  وخماس33 - صناع3   سفن 

لشر ء  ملحركات  ب3ع   -   بحري3 

 وخارج33 ل ملحركات   د خل33 و م3ع 

أن1 ع   ق1 رب..

مجمع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

GH 28 289   طابق    عرفان عمارة 

طنج3   90000  - طنج3   9  أللل رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 100  : حمزة    س3د  خريشف 

حص3 بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د  خريشف حمزة عن1 نه) ) 

مستشفى  السباني طنج3   16 شارع 

90000 طنج3  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

  س3د  خريشف حمزة عن1 نه) ) 

مستشفى  السباني طنج3   16 شارع 

90000 طنج3  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   21 بتاريخ  بطنج3    تجاري3 

2022 تحت رقم 255016.

992I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE ALLIANCE IHSAN

TRANSPORT

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

قفل   تصف33

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE ALLIANCE IHSAN

TRANSPORT شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 9 

زنق3 ب01 حي   سمارة 1 لجدة - 

60000 لجدة  ملغرب.

قفل   تصف33

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.12989

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

 STE ملؤرخ في 20 ماي 2022 تقرر حل 

 ALLIANCE IHSAN TRANSPORT

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة مبلغ 

لعن1 ن  درهم   100.000 رأسما ها 

زنق3 ب01   9 مقرها  إلجتماعي رقم 

حي   سمارة 1 لجدة - 60000 لجدة 

نت3ج3  عدم تحق3ق   هدف   ملغرب 

 الجتماعي  لشرك3 .

ل عين:

عبد   قادر   صا حي ل    س3د)ة) 

عن1 نه) ) حي   سعادة زنق3 1 رقم 5 

لجدة 60000 لجدة  ملغرب كمصفي 

)ة)  لشرك3.

ل قد تم  نعقاد  و مع33  وختام33 

بتاريخ 20 ماي 2022 لفي رقم 9 زنق3 

 60000 1 لجدة -  ب01 حي   سمارة 

لجدة  ملغرب.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   29 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 971.

991I
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STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

دواجن التخريفة عبد الكزيز
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°21
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
دل جن   تخريف3 عبد   كزيز شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
  بحر  الب3ض  ملت1سط مرت3ل - 

91150 تط1 ن  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
11791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   13
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 إلقتضاء بمختصر تسم3تها : دل جن 

  تخريف3 عبد   كزيز.
ب3ع   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  دل حن  وح33 ل  ملدب1ج3.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - مرت3ل    بحر  الب3ض  ملت1سط 

91150 تط1 ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د   تخرف3 محسن 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

  س3د محسن   تخرف3 عن1 نه) ) 
شارع   بحر  الب3ض  ملت1سط مرت3ل 
شارع   بحر  الب3ض  ملت1سط مرت3ل 

تط1 ن  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د محسن   تخرف3 عن1 نه) ) 
شارع   بحر  الب3ض  ملت1سط مرت3ل 
شارع   بحر  الب3ض  ملت1سط مرت3ل 

تط1 ن  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   22 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1312.
993I

CABINET ELKHALFI

»TROISA» 
إعالن متعدد   قر ر ت

CABINET ELKHALFI
 N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،

24350، Sidi bennour Maroc
 «TROISA» «شرك3 ح ت  ملسؤل 33 

 ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: مركز 

سان33 برك3ك   زمامرة س3دي بن1ر 
23150 س3دي بن1ر  ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.2951

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2022 و1ن13   20  ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
على  ونص  01:   ذي  رقم  قر ر 
بمقت�ضى  و مع   عام  ماولي: 
مسؤل 33  ح ت   الستثنائي  شرك3 
 2022 و1ن13   20 محدلدة  ملؤرخ في 
مسؤل 33  ح ت  شرك3  حل  تقرر 
 «  TROISA» تسم3تها:  محدلدة 
لعن1 ن  درهم   100000 رأسما ها 
مقرها  الجتماعي مركز سان33 برك3ك 
23150س3دي    زمامرة س3دي بن1ر 
-  ملغرب لعين   س3د   صقلي  بن1ر 
 شرف عن1 نه دل ر   فتاتش3   غنادرة 
  زمامرة س3دي بن1ر 23150  ملغرب 
كمصفي  لشرك3. لعين مقر   تصف33 
في مركز سان33 برك3ك   زمامرة س3دي 

بن1ر 23150س3دي بن1ر -  ملغرب

لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 

على  ونص  29:   ذي  رقم  بند 

ماولي: حل   شرك3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 22 بتاريخ  بن1ر  بس3دي   البتد ئ33 

و1ن13 2022 تحت رقم 121.

995I

CHICHAOUA GESTION

OUBIDI NATURE
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

CHICHAOUA GESTION

. . ،0 ، .

OUBIDI NATURE شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  إلنارة 

س3دي  ملختار - 31000 شيشالة 

 ململك3  ملغرب33

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

2127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   28

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUBIDI NATURE

 : بإوجاز  غرض   شرك3 

- ستخالص لتس1يق زيت أركان

من  تجم3ل33  منتجات  -تس1يق 

زيت أركان

-تجارة.

- ستير د لتصدور.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي  إلنارة 
شيشالة   31000  - س3دي  ملختار 

 ململك3  ملغرب33.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3دة م3ل1دة رلب3دي 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3دة م3ل1دة رلب3دي عن1 نه) ) 
دل ر   دشرة س3دي   عرل�ضي 33000 

  ص1يرة  ململك3  ملغرب33.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3دة م3ل1دة رلب3دي عن1 نه) ) 
دل ر   دشرة س3دي   عرل�ضي 33000 

  ص1يرة  ململك3  ملغرب33
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 01 بتاريخ  بامنتان1ت   البتد ئ33 
و1 13ز 2022 تحت رقم 173/2022.
996I

  تهامي   سا مي

كروب ري�ضى ياسين يوسف
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

رفع رأسمال   شرك3

  تهامي   سا مي
رقم 6   شارع   كبير بنس1دة ، 

10000، فاس  ملغرب
كرلب ري�ضى واسين و1سف شرك3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي   طابق 
 اللل رقم 216  س 1 تجزئ3  نبر  
طريق عين سمن فاس - 10000 

فاس  ملغرب.
رفع رأسمال   شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.59019

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
رفع  تم   2021 ماي   26 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال   شرك3 
من  أي  درهم»   1.900.000»
«2.000.000 درهم» إلى «2.000.000 
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تقدوم حصص   : عن طريق  درهم» 
نقدو3 أل ع3ن33.

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
  تجاري3 بفاس بتاريخ 26 ماي 2022 

تحت رقم 59019.
997I

STE PRO-CONSULTING

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 STE ذات الشريك الوحيد

»«ASSAAD TRAD
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

STE PRO-CONSULTING
15 شارع جمال   دون  الفغاني 
  طابق  اللل   رقم 1 ، 60000، 

لجدة  ملغرب
 شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

 STE ح ت   شريك   1ح3د
ASSAAD TRAD»» شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 35-31 
تجزئ3 شارب3ط بنسع3د   طابق 1 

لجدة 60000 لجدة  ملغرب
تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
19551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   09
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
شرك3   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 
ح ت  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
 STE «ASSAAD   شريك   1ح3د 

. «TRAD
.NEGOCE : غرض   شرك3 بإوجاز

 31-35  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 1 بنسع3د   طابق  شارب3ط  تجزئ3 

لجدة 60000 لجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  : مش13ر  كمال    س3د 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
 1000  : مش13ر  كمال    س3د 

بق3م3 100 درهم.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
عن1 نه) )  مش13ر  كمال    س3د 
شارع  و يش  مللكي  باست1ر   قام3 
 60000  21 3   شق3    طابق 

OUJDA-ANGAD  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
عن1 نه) )  مش13ر  مرل ن    س3د 
سلطان  ز ود  بن  شارع  حي   سالم 
 OUJDA-ANGAD  60000  6 رقم 

 ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   20 بتاريخ  ب1جدة    تجاري3 

2022 تحت رقم 889.
998I

STE FIACCOF 

STE AS CONNECT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
حل شرك3

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE AS CONNECT شرك3 ح ت 
مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 

  1ح3د)في ط1ر   تصف33)
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 

فضاء مرينا رقم 1 زنق3 عبد   كريم 
بن جل1ن مكتب 63 - 10000 فاس 

 ملغرب.
حل شرك3

رقم   تق33د في   س ل   تجاري 
.63831

قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 

تقرر   2022 و1 13ز   09 في   ملؤرخ 
ح ت مسؤل 33 محدلدة  حل شرك3 
 STE AS ح ت   شريك   1ح3د 
CONNECT مبلغ رأسما ها 100.000 
درهم لعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قام3 
زنق3 عبد   كريم   1 فضاء مرينا رقم 
فاس   10000  -  63 بن جل1ن مكتب 
تحق3ق  عدم   : ل  نت3ج3   ملغرب 

 هد ف   شرك3.
ب  قام3  مقر   تصف33  حدد  ل 
زنق3 عبد   كريم   1 فضاء مرينا رقم 
فاس   10000  -  63 بن جل1ن مكتب 

 ملغرب. 
ل عين:

ل  صبار  عبد   رح3م    س3د)ة) 
 1 مرينا رقم  عن1 نه) )  قام3 فضاء 
مكتب  جل1ن  بن  عبد   كريم  زنق3 
63 10000 فاس  ملغرب كمصفي )ة) 

 لشرك3.
لعند  إلقتضاء  وحدلد  ملفرلض3 
محل  على   صالح3ات  ملخ1 3  هم 
ل  تبل3غ   عق1د  محل  ل   ملخابرة 
:  قام3  با تصف33    1ثائق  ملتعلق3 
زنق3 عبد   كريم   1 فضاء مرينا رقم 

بن جل1ن مكتب 63 
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   10 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 2811/2022.
999I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

PANO MOUFFAK
إعالن متعدد   قر ر ت

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
PANO MOUFFAK «شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة»
لعن1 ن مقرها  الجتماعي: 18 شارع 
و1سف بن تاشفين - 91000 تط1 ن 

 ملغرب.
«إعالن متعدد   قر ر ت»

رقم   تق33د في   س ل   تجاري: 
.5759

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
تم  تخاح   2020 03 شتنبر   ملؤرخ في 

  قر ر ت   تا 33 : 
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
تف1يت حصص  جتماع33 من   س3د 
 10.000 لهي  محمد  ألمين  مل1فق 

حص3 إلى   س3د علي  ملرير
قر ر رقم 2:   ذي ونص على ماولي: 
 ستقا 3   س3د محمد  ألمين  مل1فق 
لتع3ين   س3د  قان1ني لح3د  كمسير 
 ألمين  ملرير كمسير قان1ني جدود غير 

شريك ملدة غير محدلدة
قر ر رقم 1:   ذي ونص على ماولي: 
18 شارع  تح1يل  ملقر  الجتماعي من 
و1سف بن تاشفين تط1 ن إلى شارع 
 11 محل رقم   10 جبل تدغين زنق3 

تط1 ن
قر ر رقم 3:   ذي ونص على ماولي: 
تغ3ير   ص3غ3   قان1ن33  لشرك3 
من شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 
إلى شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

بشريك لح3د
قر ر رقم 5:   ذي ونص على ماولي: 

تح3ين   قان1ن  ألسا�ضي  لشرك3
لتبعا  ذ ك تم تعدول مقتض3ات 

  نظام  ألسا�ضي   تا 33: 
بند رقم 6:   ذي ونص على ماولي: 

  س3د علي  ملرير 6.000.000 درهم
بند رقم 7:   ذي ونص على ماولي: 

  س3د علي  ملرير 60.000 حص3
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
شتنبر   29  البتد ئ33 بتط1 ن بتاريخ 

2020 تحت رقم 3626.
1000I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE BOX CONT
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

FIDUCIARE COMPTABLITE
س1ق  ألربعاء   غرب ، 13100، 

س1ق  ألربعاء   غرب  ملغرب
STE BOX CONT شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د
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لعن1 ن مقرها  إلجتماعي ال 3 

م3م1ن3 مركز - 13100 س1ق  ألربعاء 

  غرب  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

27681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   03

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 STE  : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOX CONT

: مقالل في  غرض   شرك3 بإوجاز 

 ألشغال  ملختلف3.

ال 3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

م3م1ن3 مركز - 13100 س1ق  ألربعاء 

  غرب  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

بالل  وخلفالي عن1 نه) )    س3د 

س1ق   13100 م3م1ن3  مركز  ال 

 ألربعاء   غرب  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

بالل  وخلفالي عن1 نه) )    س3د 

س1ق   13100 م3م1ن3  مركز  ال 

 ألربعاء   غرب  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

بس1ق  الربعاء   غرب   البتد ئ33 

بتاريخ 10 ماي 2022 تحت رقم 277.

1001I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

FLAME IMPORT
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع  مل1حدون تجزئ3  الميرة 
  طابق  اللل رقم 02،  فن3دق ، 

91100،   فن3دق  ملغرب
FLAME IMPORT شرك3 ح ت 

 ملسؤل 33  ملحدلدة
لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 

م1الي رش3د   طابق  الر�ضي رقم 23 
- 91100   فن3دق  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت  ملسؤل 33 
 ملحدلدة 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
11815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   01
ح ت  ملسؤل 33   ألسا�ضي  شرك3 

 ملحدلدة باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

 ملسؤل 33  ملحدلدة.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 FLAME : إلقتضاء بمختصر تسم3تها 

.IMPORT
-   تاجر   : غرض   شرك3 بإوجاز 
باالستير د  وق1م  أل   1س3ط   ذي 

ل  تصدور.
- ب3ع لت1زيع  مل1 د   غذ ئ33.

تجزئ3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
م1الي رش3د   طابق  الر�ضي رقم 23 

- 91100   فن3دق  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .
 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
  س3د  سماع3ل ردود : 50 حص3 

بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
حص3   50  : ردود  سعد    س3د 

بق3م3 1.000 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د  سماع3ل ردود عن1 نه) ) 

تجزئ3 م1الي رش3د شارع دمشق رقم 
37 91100   فن3دق  ملغرب.

عن1 نه) )  ردود  سعد    س3د 
تجزئ3 م1الي رش3د شارع دمشق رقم 

37 91100   فن3دق  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د  سماع3ل ردود عن1 نه) ) 
تجزئ3 م1الي رش3د شارع دمشق رقم 

37 91100   فن3دق  ملغرب
عن1 نه) )  ردود  سعد    س3د 
تجزئ3 م1الي رش3د شارع دمشق رقم 

37 91100   فن3دق  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   27 بتاريخ  بتط1 ن   البتد ئ33 

2022 تحت رقم 1377.
1002I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

P SOLUTIONS SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئ3 عبد  مل1من 69  رض   صغير، 
  طابق   ثاني ، 28800،  ملحمدو3 

 ملغرب
P SOLUTIONS SARL AU شرك3 

ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئ3 
عبد  مل1من 69 تجزئ3  رض   صغير 

  طابق 2 - 28800  ملحمدو3 
 ملغرب.

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3
رقم   تق33د في   س ل   تجاري 

.538369
قر ر   شريك   1ح3د  بمقت�ضى 
تم تح1يل   2020 ن1نبر   26  ملؤرخ في 
من   ملقر  الجتماعي  وحالي  لشرك3 
تجزئ3  رض   69 «تجزئ3 عبد  مل1من 
  صغير   طابق 2 - 28800  ملحمدو3 
«حي نس3م تجزئ3 نس3م  إلى   ملغرب» 
 -  30 رقم   118 عمارة  مرمرة   قام3 

20000   د ر  ب3ضاء  ملغرب».

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 10 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 829623.

1001I

م ه 1 ف سيرفيس

م ه 3 ف سيرفيس
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

م ه 1 ف سيرفيس
3 تجزئ3  وحري3 1   طابق 2   شق3 1 
شارع فلسطين  ملحمدو3 ، 28810، 

 ملحمدو3  ملغرب
م ه 1 ف سيرفيس شرك3 ح ت 

مسؤل 33 محدلدة ح ت   شريك 
  1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي 3 تجزئ3 
 وحري3 1   طابق 2   شق3 1 شارع 

فلسطين  ملحمدو3 - 28810 
 ملحمدو3  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 
محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 
10931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 و1ن13   20
مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 
ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:
ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 
ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.
عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 
 1 م ه   : بمختصر تسم3تها   إلقتضاء 

ف سيرفيس.
-نقل   : بإوجاز  غرض   شرك3 

  بضائع
-أعمال مختلف3

 ستير د لتصدور
نقل   بضائع ن3اب3 عن   غير.

 3  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 1 2   شق3  1   طابق  تجزئ3  وحري3 
 28810  - فلسطين  ملحمدو3  شارع 

 ملحمدو3  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:
 1.000  :   س3د عسع1س محمد 

حص3 بق3م3 100 درهم  لحص3 .
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :
  س3د عسع1س محمد عن1 نه) ) 
 2 17   طابق  رقم  تجزئ3   فجر 

 ملحمدو3 28820  ملحمدو3  ملغرب.
ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:
  س3د عسع1س محمد عن1 نه) ) 
 2 17   طابق  رقم  تجزئ3   فجر 

 ملحمدو3 28820  ملحمدو3  ملغرب
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
 البتد ئ33 باملحمدو3 بتاريخ 10 و1ن13 

2022 تحت رقم 1383.
1003I

Cabinet Comptable Marzofid

BEAUTY MW TOO SARL AU
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
تأسيس شرك3

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 BEAUTY MW TOO SARL AU

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 
  شريك   1ح3د

لعن1 ن مقرها  إلجتماعي زنق3 
مسلم تجزئ3 ب1كار   طابق   تا ث 

شق3 13 باب دكا 3 - 30000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شرك3 ح ت مسؤل 33 

محدلدة ح ت   شريك   1ح3د 
رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

126839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د   قان1ن  تم   2022 ماي   23

مسؤل 33  ح ت   ألسا�ضي  شرك3 

ح ت   شريك   1ح3د  محدلدة 

باملميز ت   تا 33:

ح ت  شرك3   : شكل   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د.

عند  متب1ع3  تسم33   شرك3 

 : تسم3تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BEAUTY MW TOO SARL AU

معهد   : بإوجاز  غرض   شرك3 

شعر  تصف3ف   ، تجم3ل   ، تجم3ل 

مختلط ، سبا ، حمام ، مساج تاي ،

بمجاالت  •  وخدمات  ملتعلق3 

  تجم3ل ل  تجم3ل لتصف3ف   شعر 

ل  عالجات  ملختلف3..

زنق3   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

ب1كار   طابق   تا ث  تجزئ3  مسلم 

شق3 13 باب دكا 3 - 30000 مر كش 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة   تي 

  شرك3 : 99 سن3 .

 100.000 مبلغ رأسمال   شرك3: 

درهم، مقسم كا تالي:

 : سمير  وخضر  مادلش    س3د 

درهم   100 بق3م3  حص3   1.000

 لحص3 .

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء :

سمير  وخضر  مادلش    س3د 

ك1 ف  بريست3ج3ا  إقام3  عن1 نه) ) 

إوفغناج  رقم3   57 عمارة  س3تي 

30000 مر كش  ملغرب.

ل  عائل33   ألسماء   شخص33 

لم1 طن مسيري   شرك3:

سمير  وخضر  مادلش    س3د 

ك1 ف  بريست3ج3ا  إقام3  عن1 نه) ) 

إوفغناج  رقم3   57 عمارة  س3تي 

30000 مر كش  ملغرب

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   27 بتاريخ  بمر كش    تجاري3 

2022 تحت رقم 117220.

1005I

FIDUCIARE YASSINE

)SOCIETE VIZ ARCHI (SARL

شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تأسيس شرك3

SOCIETE VIZ ARCHI SARL

شــــركــ3 ح ت مـسؤل ـ3ـ3 مـحدلدة 

)عشرلن   ف درهم) 20.000,00 : 

  رأسمال  إلجتماعي 

 ملكتب   رئي�ضي شارع  وحسن   ثاني 

شق3 رقم 18   طابق  اللل تجزئ3 

ن1ر 5 جليز مر كش 

تأسيس   شرك3

بتاريخ  بمقت�ضى   عقد   عرفي 

تمت  بمر كش   08/06/2022

على   قان1ن  السا�ضي   ملصادق3 

ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة   لشرك3 

ح ت  وخصائص   تا 33 :

 SOCIETE  : *   لقب  إلجتماعي 

VIZ ARCHI

*   صغ3   قان1ن33 : ش.ح.م.م 

شارع  وحسن  *  ملقر  إلجتماعى 

18   طابق  اللل  رقم  شق3    ثانى 

تجزئ3 ن1ر 5جليز مر كش

*   هدف  إلجتماعي.. تصم3م 

تصم3م د خلي

 زخرف3

   تص1ر ثالثي  البعاد

*  ملدة: 99 سن3

في:  حدد  مال   شرك3  ر س   *

 200 إلى  مقسم  رهـم  د   20000,00

100,00 درهم  لحص3  حـص3 بق3م3 

لمقسم كما ولي

 100: خ1 3  •   س3دة   دهبي 

حص3 تسالي 10000,00 درهم.

•   س3د   دهبى رش3د: 100حص3 

تسالي 10000,00 درهم

*   تس3ير : تسير  شرك3 من طرف 

  س3دة  دهبى خ1 3 ل  س3د   دهبى 

رش3د ملدة غير محدلدة.

ل  عائل33   السماء   شخص33 

لصفات لم1 طن   شركاء 

عن1 نها  خ1 3    س3دة   دهبي 

 219 2 بل1ك ح رقم  تجزئ3 مرسطان 

 مرشيش مر كش 

  صف3 مسيرة   شرك3.

عن1 نه  رش3د    س3د   دهبى 

 219 2 بل1ك ح رقم  تجزئ3 مرسطان 

 مرشيش مر كش

  صف3 مسير   شرك3.

باملركز  تم  إلود ع   قان1ني 

بتاريخ  بمر كش   و ه1ي  الستتمار 

27/06/2022 تحت رقم 117211

1006I

FLASH ECONOMIE

SOLFAMI

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

SOLFAMI

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د

رأسما ها:100000 درهم

مقرها  الجتماعي: ملنطق3   صناع33 

  1فاق 1 شارع حي  وحسني 23 زنق3 

2 عمارة 19   شق3 2  ال ف3 -  د ر 

  ب3ضاء

رقم   تق33د في   س ل   تجاري : 

.500671

بمقت�ضى  و مع   عام  إلستثنائي 

قرر ما   2022 ماي   21  ملؤرخ بتاريخ 

ولي:

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3 إلى 

 1 15 شارع ل د   دلرة تجزئ3  زهري 

 ال ف3   د ر   ب3ضاء

من   نظام   3 تعدول   فصل 

 ألسا�ضي  لشرك3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 15 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

و1ن13 2022 تحت رقم 20775

1007I
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FLASH ECONOMIE

ISMAIL TRADE OF AFRICA
إعالن متعدد   قر ر ت

دو1 ن  ألستاح ب1جمع3 كنس1�ضي
م1ثق با د ر   ب3ضاء

زنق3 الكر مط3 رقم 39،   طابق 1، 
  1 زيس،   در   ب3ضاء

ش.ح.م.م «إسماع3ل  لتجارة 
 إلفريق33» شرك3

 ISMAIL TRADE OF AFRICA» » 
SARL

تف1يــت  وحصص  الجتماع33
  قر ر   غير   عادي  لمساهمين 

بتاريخ 27 ماي 2022
أ- بمقت�ضى   عقد   ت1ث3قي   ذي 
كنس1�ضي  ب1جمع3  تلقاه  ألستاح 
با د ر   ب3ضاء  تف1يت  م1ثق 
 وحصص بتاريخ 27 ماي 2022 ف1ت 
  س3د عبد   1 حد ب1زركت1ن ل شرك3 
شرك3 ح ت مسؤل 33   ،«SOLINFY»
حص3  جتماع33   100 محدلدة، 
درهم  لحص3   1 حدة،   100 بق3م3 
في  حصصه  مجم1ع  تمثل  ل  تي 
 ISMAIL TRADE  » رأسمال   شرك3 
OF AFRICA « SARL ،  فائدة  س3د 

 .Ding FENGJUN
بمقت�ضى   قر ر   غير   عادي  ب- 
 ISMAIL» شرك3  في   لمساهمين 
با د ر   TRADE OF «AFRICA
2022 ل  ذي  26ماي    ب3ضاء بتاريخ 

قرر ف3ه ماولي:
عبد   1 حد  -1م1 فق3   س3د 
تف1ت  مشرلع  على  ب1زركت1ن 

 وحصص  الجتماع33؛
 «SOLINFY» شرك3  -2م1 فق3 
تف1ت  مشرلع  على  ش.ح.م.م، 

 وحصص  الجتماع33؛
-1تف1يض؛

بمقت�ضى   قر ر   غير   عادي  ت- 
 ISMAIL» شرك3  في   لمساهمين 
TRADE OF «AFRICA SARL با د ر 
2022 ل  ذي    ب3ضاء بتاريخ72 ماي 

قرر ف3ه ما ولي: 
تف1يت  وحصص  إقر ر   -  1

 الجتماع33؛
-2 تغير   قان1ن  ألسا�ضي  شرك3؛

-1  عتماد قان1ن جدود  شرك3؛
-3تف1يض؛

ج- بمقت�ضى   عقد   ت1ث3قي   ذي 
كنس1�ضي  ب1جمع3  تلقاه  ألستاح 
ثم  عتماد  با د ر   ب3ضاء  م1ثق 
«إسماع3ل    قان1ن  و دود  شرك3 
بتاريخ  ش.ح.م.م   لتجارة  إلفريق33» 

27 ماي 2022. 
كتاب3  تم  إلود ع   قان1ني  دى 
با د ر  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
  ب3ضاء بتاريخ 22 و1ن202213 تحت 

عدد 828578.
بكتاب3  با تعدول  تم   تصريح 
با د ر  باملحكم3   تجاري3    ضبط 
  ب3ضاء بتاريخ 22 و1ن202213 تحت 

رقم 21615 من   س ل   ترت3بي.
 لمقتطف ل   ب3ان

دو1 ن  ألستاح ب1جمع3 كنس1�ضي
1008I

FLASH ECONOMIE

BATIPLAST
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة

تف1يت حصص

BATIPLAST
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة، 

رأسما ها 15.000.000 درهم
 ملقر   رئيس: دل ر ألالد حادة، 
جماع3 س3دي ح اج ل د حصار
  طريق 107، تجزئ3 رقم 6 – 

  د ر  ب3ضـاء
  س ل   تجاري عدد 216.119 - 

  تعريف   ضريبي رقم 30203115 
  تعريف  مل1حد  لمقال 3 : 

000195371000051
هبـ3 حصـص في   شركـ3
تفـ1يت حصص   شركـ3

محضر  و مع  بم1جب  ألال:  
في    عام  الستثنائي  ملؤرخ 
قام مجم1ع   شركاء   ،17.06.2022

في شرك3 «باتيبالست» بما ولي:
•  إلشهاد على هب3 ما قدره 0009 
بق3م3  حصص   شرك3  من  حص3 
وملكها   س3د  درهم   تي   100.00
أو3  بن1ح1د  فائدة   س3دة  أنس 

بن1ح1د؛

•  إلشهاد على هب3 ما قدره 0009 
بق3م3  حصص   شرك3  من  حص3 
وملكها   س3د  درهم   تي   100.00
واسين  بن1ح1د  فائدة   س3د  أنس 

بن1ح1د؛
•  إلشهاد على هب3 ما قدره 2502 
بق3م3  حصص   شرك3  من  حص3 
وملكها   س3د  درهم   تي   100.00
ن1 ل  بن1ح1د  فائدة   س3دة  أنس 

بنح13ن صدفي؛
•  إلشهاد على هب3 ما قدره 5003 
بق3م3  حصص   شرك3  من  حص3 
وملكها   س3د  درهم   تي   100.00
كم3ل  بن1ح1د  فائدة   س3د  أنس 

بن1ح1د؛
قدره  ما  تف1يت  على  •  إلشهاد 
حصص   شرك3  من  حص3   2502
وملكها  درهم   تي   100.00 بق3م3 
بن1ح1د  فائدة   س3د  أنس    س3د 

محمـد بنشقرلن؛
من  ل7   1 تعدول   فصلين   •

  نظام  ألسا�ضي  لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني  دى  ثان3ا: 
باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 
 29.06.2022 بتاريخ  با د ر  ب3ضاء 

تحت عدد 829578.
 لخالص3 ل  تذكير

 ملس3ـر

1009I

FLASH ECONOMIE

UX CENTERS
شرك3  ملساهم3

تح1يل  ملقر  الجتماعي  لشرك3

« UX CENTERS »
شرك3 مجه1 3  السم

رأسما ها: 1.800.000 درهم
ز لي3 شارع فال ل د عمير لزنق3 

مس د بدر، ساح3 أب1 بكر 
  صدوق،  كد ل –   رباط

تح1يل  ملقر  الجتماعي – تح3ين 
  نظام  ألسا�ضي

بقر ر ت  و مع   عام   
ً
عمال  – أ 

  غير   عادي، بتاريخ 10 ماي 2022، 
 ،UX CENTERS :3قرر مساهم1 شرك
رأسما ها:  مجه1 3  السم،  شرك3 

1.800.000 درهم، مس ل3 با س ل 

رقم:  تحت  ملدون3   رباط،    تجاري 

111551،   كائن مقرها بز لي3 شارع 

بدر،  مس د  لزنق3  عمير  ل د  فال 

 – بكر   صدوق،  كد ل  أب1  ساح3 

  رباط، ما ولي:

تح1يل  ملقر  الجتماعي  وحالي   1-
ل د  فال  شارع  ز لي3  من:   لشرك3 

ساح3 أب1  عمير لزنق3 مس د بدر، 

–   رباط،  لى  بكر   صدوق،  كد ل 

  عن1 ن  و دود: 
17، ز لي3 شارع فرنسا لزنق3 ل د 

مل1ي3،   طابق 1 ل  طابق 3 –   رباط

من   نظام   01 تعدول  ملادة 

 ألسا�ضي  لشرك3  تشمل  ملقر 

 الجتماعي  و دود  لشرك3.

تح3ين   نظام  ألسا�ضي   -  2

 لشرك3.

تم  إلود ع   قان1ني  دى   – ب 

باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 

و1ن13   29 بتاريخ:  ملدون3   رباط، 

2022، تحت رقم: 126037.

1010I

FLASH ECONOMIE

CHRONOS EXPERIENCE
إعالن متعدد   قر ر ت

« CHRONOS EXPERIENCE »

شرك3 محدلدة  ملسؤل 33
رأسما ها: 10.000 درهم

 المل 5،  ملسيرة،   رقم 669، حي 

يعق1ب  ملنص1ر –   رباط

تغ3ير  السم   تجاري– تح1يل  ملقر 

 الجتماعي – تح3ين   نظام  ألسا�ضي

بقر ر ت  و مع   عام   
ً
عمال  – أ 

  غير   عادي، بتاريخ 25 ماي 2022، 

 CHRONOS شرك3:  شركاء  قرر 

محدلدة  شرك3   ،EXPERIENCE
 10.000 رأسما ها:   ملسؤل 33، 
با س ل   تجاري  مس ل3  درهم، 

 ،158111 ملدون3   رباط، تحت رقم: 

  كائن مقرها  المل 5،  ملسيرة،   رقم 

 669، حي يعق1ب  ملنص1ر –   رباط، 

ما ولي:
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تغ3ير  السم   تجاري  لشرك3   1-
 CHRONOS EXPERIENCE  » من: 

»،  لى: 
« MOSSAHAMATI »

تح1يل  ملقر  الجتماعي  وحالي   2-
 لشرك3 من:  المل 5،  ملسيرة،   رقم 
669، حي يعق1ب  ملنص1ر –   رباط، 

 لى   عن1 ن  و دود: 
17، ز لي3 شارع فرنسا لزنق3 ل د 
مل1ي3،   طابق 1 ل  طابق 2 –   رباط
من  ل03   02 تعدول  ملادتين   1-
  نظام  ألسا�ضي  لشرك3  يشمال 
ل ملقر  الجتماعي   السم   تجاري 

 و دودون  لشرك3.
تح3ين   نظام  ألسا�ضي   3-

 لشرك3.
تم  إلود ع   قان1ني  دى   – ب 
باملحكم3   تجاري3  كتاب3   ضبط 
و1ن13   29 بتاريخ:  ملدون3   رباط، 

2022، تحت رقم: 126038.
1011I

FLASH ECONOMIE

 HAYDAR POUR LE
 DEVELOPPEMENT
 PERSONNEL ET LE

COACHING
شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 

ح ت   شريك   1ح3د
حل شرك3

 HAYDAR POUR LE
 DEVELOPPEMENT

PERSONNEL ET LE COACHING
 شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ح ت 

  شريك   1ح3د
رأسما ها:100000 درهم

 مقرها  إلجتماعي: تجزئ3   ل3م1ن 
رقم 101   طابق  ألر�ضي  يساسف3 - 

  د ر   ب3ضاء
حل شرك3

بمقت�ضى  و مع   عام  لشريك 
  1ح3د  ملؤرخ بتاريخ 06 أبريل 2022 

قرر ما ولي :
 حل شرك3-

لتع3ين  بفتح   تصف33  - إلقر ر 
رح13ي  وحامل3  خدوج3    س3دة 
 BE698381 رقم   لبطاق3   1طن33 

كمصف33  لشرك3.

تجزئ3  في  مقر   تصف33  حدد   

101   طابق  ألر�ضي  رقم    ل3م1ن 

 يساسف3 -   د ر   ب3ضـاء-

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

 18 بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

ماي 2022 تحت رقم 17112

1012I

FLASH ECONOMIE

PLANET VIS
إعالن متعدد   قر ر ت

PLANET VIS

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة
رأسما ها:150000 درهم

مقرها  الجتماعي:50 شارع محمد 

5 فاس
رقم   تق33د في   س ل 

  تجاري:25951

بمقت�ضى  و مع   عام  الستثنائي 
قرر   2022 و1ن13   01 بتاريخ   ملؤرخ 

  شركاء ما ولي:

جدود  لشرك3  مسير  -تع3ين 

  س3د بناني محمد مكان   س3د بناني 

ن1ر   دون ل   س3د ب1عنان محمد

-تف1يت   سادة :

  س3د بناني  محمد 585 حص3

  س3د بناني ن1ر   دون 585 حص3

  س3د ب1عنان محمد 110 حص3

حص3  فائدة   1500  مل م1ع 

  س3د بناني محمد

ح ت  شرك3  -أصبحت   شرك3 

ح ت   شريك  محدلدة  مسؤل 33 

  1ح3د

تف1يت  وحصص  على   مل1 فق3 

بناني  ن1ر   دون-  بناني  بين   سادة 

 محمد- ب1عنان محمد

  تقس3م  و دود  لحصص:

بناني محمد 1500 حص3

من   نظام   16 تعدول   فصل 

 ألسا�ضي  لشرك3

باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 

و1ن13   22 بتاريخ  بفاس    تجاري3 

2022 تحت رقم 1125.

1011I

 STE ALADOUAKE CUISINE
 ET GATEAU S.A.R.L

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
إعالن عن تأسيس شرك3 

في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
شرك3  تأسيس  تم   2022 أبريل   22
ح ت  ل  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

 وخاص3ات   تا 33 :
 STE  :  إلسم  الجتماعي 
 ALADOUAKE CUISINE ET

.GATEAU S.A.R.L
مم1يل    :   نشاط   تجاري 

 وحفالت.
عين   22 رقم    :  ملقر  الجتماعي 

  شب3ك زنق3 2 ب م ع  مكناس.
 ملدة : 99 سن3.

فاتح   من  تبتدئ   :   سن3  ملا 33 
وناور إلى 11 دجنبر.

درهم    100.000,00  :   رأسمال 
1000 حص3 ق3م3 كل  إلى   مقسم3  
 , درهم   لحص3   1 حدة   100 منها 

لزعت على   شكل   تالي :
:فاطم3   زهر ء   بدلي    س3دة  

800 حص3.
  س3د : مر د   بدلي  200 حص3 .
فاطم3   زهر ء   بدلي   :   تس3ير 

أل  مر د   بدلي.
:  لس3دة فاطم3   زهر ء    ت1ق3ع 

  بدلي  مل1قع3   1ح3د  لشرك3.
باملحكم3  تم  إلود ع   قان1ني 
و1ن13   21 بتاريخ  بمكناس    تجاري3 
رقم   س ل   تجاري  تحت    2022

.56391
1013I

STE 2YA TEK SERVICES
 SARL

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة 
إعـالن عـن تعـدوـل بـا ـشـركـ3

في عرفي  ملؤرخ  عقد   بمقت�ضى 
 17 ماي 2022 قرر مساهم1  شرك3 
 STE 2YA TEK SEVICES SARL

رأسما ها 100.000 درهم ما ولي :
مسـيري  أحد  إستقا 3  قب1ل  تم 
  شركـ3   س3د زهير   زلهري  وحامـل 
  D38153  بطاقـ3   تعريـف   1طن33 
جدود  شرك3   س3د  مسير  لتعين 
ء عكري  وحامـل  بطاقـ3  رش3د 

. MC2820733تعريـف   1طن  
قرر   س3د زهير   زلهري   تنازل 
فئ3  إجتماع33 من  حص3   110 عن 
درهم  ل1 حدة  فائدة   س3د   100
ء عكري  وحامل  بطاق3  رش3د 

.MC28207 تعريف   1طن33 رقم  

:   س3د رش3د    ت1ق3ع ل   تس3ير 
ء عكري. 

باملحكم3  تم   :  إلود ع   قان1ني 
بتاريخ  بمكناس    تجاري3 
 2181 رقم   تحت   11/06/2022

لرقم   س ل   تجاري 55689 . 
1015I

SEPALUMIC MAROC
شرك3 مساهم3

ح ت   رأسمال 6.000.000,00 
دره م

 ملقر  الجتماعي :  ملركب   صنا ع 
ب1سك1رة، تجزئ3 81،   د ر  ب3ضاء، 

 ملغرب
 ملس ل3 با س ل   تجاري 

 لد ر   ب3ضاء تحت 109155
)ف3ما ولي «  شرك3»)

 عالن قان1ني
في إطا ر  و مع   عام غير   عادي

أبريل   11 في   لشرك3  ملنعقد 
2022، تقرر :

-   تخف3ض من رأسمال   شرك3 
طريق  عن  ب1ق1ع خسائر  معلل  غير 
إعادة ر شر ء أسهم   شركك3  ثالث3 
آالف لستمائ3 )1600) بهدف إ غائها 
من   قان1ن   215 لفقا ألحكام  ملادة 
با شركات  17-95  ملتعلق  رقم 
بص3غته  ملعد 3   ملساهم3، 

ل ملتمم3 ؛
منح جم3ع   صالح3ات مل لس   -
دفع3 ل حدة،  إد رة   شرك3  لق3ام، 
بتخف3ض رأس  ملال غير  ملعلل ب1ق1ع 
ثالث3  خسائر عن طريق إعادة شر ء 
سهم بهدف   (1600( آالف لستمائ3 

إ غائها لتعدول   نظام  ألسا س ؛
من   نظام   8 تعدول   بند   -
 ألسا�ضي  لشرك3 مع مر عاة   شرط 
  سابق  إلدر ك   نهائي  لتخف3ض 

من رأسمال   شرك3 .
بقلم  ملحكم3

تم  إلود ع   قان1ني بقلم  ملحكم3 
بتاريخ  با د ر   ب3ضاء    تجاري3 

9/6/2022 تحت رقم 827062.
 إلود ع

 ملدور   عام

1016I
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املحكمة التجارية بالرباط
شعب3 معاو 3 صع1ب3  ملقال 3

مسطرة   تصف33   قضائ33  شرك3 
ف3باك1 ك1نفكس13ن

 ملف تتبع تنف3ذ  ملسطرة

رقم : 2022/8583/11

إشعار
عن  بمقت�ضى  وحكم   صادر 

بتاريخ  با رباط   ملحكم3   تجاري3 

في  مللف   تجاري   2022 21 و1ن13 

رقم 2021/8101/86 حكم عدد 35.

قضت  ملحكم3   تجاري3 با رباط 

بفتح مسطرة   تصف33   قضائ33 في 

حق شرك3 ف3باك1 ك1نفكس13ن ح ت 

  س ل   تجاري رقم 1857  ملحكم3 

 البتد ئ33 بسال.

  : ب  مقرها  الجتماعي    كائن 

 20  ملنطق3   صناع33   سان33 رقم 

سال  طريق   قن3طرة  م1�ضى  س3دي 

قاض3ا  سع3د  زرل ل  لعين   س3د 

منتدبا لحة/  3لى عب1 قاض33 منتدب3 

با ن3اب3.

عبد   رح3م  حس1ن  ل  س3د 

شارع  ز لي3   : ب  ل  كائن  سندوكا 

لمحمد   سادس   وحسن   ثاني 

عمارة   نخ3ل رقم 16 ب تمارة.

لباعتبار تاريخ   ت1قف عن   دفع 

في 18 شهر    سابق3  لحكم.

من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل 

نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء  أجل 

مع  باو ريدة   رسم33  هذ   الشعار 

با نسب3  بشهرين  هذ   ألجل  تمدود 

إلى   د ئنين   قاطنين خارج  ململك3 

 719 ل   583 طبقا  لم1 د   ملغرب33 

ل 720 من مدلن3   تجارة.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

152

 ملحكم3   تجاري3 با رباط
ملف رقم : 2022/31

حساب رقم 5115
  طرف  أللل :

رقم   بطاق3  عبد   علي   رق3ب3، 
مغربي   ،A 302261   1طن33  

 و نس33.
  طرف   ثاني :

رقم  س3دي عبد   سالم   علمي، 
 .A 13153  33بطاق3   تعريف   1طن

مغربي  و نس33.
 ألصل   تجاري : محلب3.

لقاس3،  زنق3   8 رقم   :   عن1 ن 
  رباط.

رقم   س ل   تجاري : 21618.
بمصلح3  لستقبل   تعرضات 
باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 
عشر  خمس3  غاو3  إلى  با رباط 

15 و1ما من صدلر  إلعالن   ثاني.
  نشرة  ألللى

1 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 با رباط
ملف رقم : 2022/55

حساب رقم 5191
تف1يت أصل تجاري

  طرف  أللل :
رقم   بطاق3  خا د   دغمي، 
مغربي   ،A 653761   1طن33  

 و نس33.
  طرف   ثاني :

بطاق3  رقم  سع3د  كنالي، 
.AB97617  33تعريف   1طن  

 ألصل   تجاري : مقهى.
رقم   س ل   تجاري : 85356.

مدون3 س3دي  :   رباط،    عن1 ن 
غندلر، 15 فندق   زبدي.

بمصلح3  لستقبل   تعرضات 
باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 
عشر  خمس3  غاو3  إلى  با رباط 

15 و1ما من صدلر  إلعالن   ثاني.
رئيس3مصلح3   س ل   تجاري

  نشرة  ألللى

2 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 با رباط

ملف رقم : 2022/39

حساب رقم 5150

  طرف  أللل :

عن   س3دة  ن3اب3  زيم  نع3م3 

لفاطم3  زيم  لخا د  عائش3   ر يس 
رقم   بطاق3   1طن33   زيم، 

 BK 601831، مغربي  و نس33.

  طرف   ثاني :
بطاق3  رقم  أمغار،  هللا  عبد 

 ،B 698179   تعريف   1طن33  

مغربي  و نس33.

 ألصل   تجاري : خ3اط.
رقم   س ل   تجاري : 112038.

  عن1 ن : R 23 س3دي أحمد رقم 

9،   عكاري،   رباط.

بمصلح3  لستقبل   تعرضات 

باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 

عشر  خمس3  غاو3  إلى  با رباط 

15 و1ما من صدلر  إلعالن   ثاني.

  نشرة  ألللى

رئيس مصلح3   س ل   تجاري

7 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 با رباط

ملف رقم : 2022/57

حساب رقم 5197

  طرف  أللل :

واسين   ش3كر ن3اب3 عن رب3ع فالح 
لمصطفى فالح، رقم بطاق3   تعريف 

مغربي   ،AD125168   1طن33  

 و نس33.

  طرف   ثاني :
بطاق3  رقم  زرياب،  محمد 

 ،AD156101   تعريف   1طن33  

مغربي  و نس33.

:  ألجهزة   ألصل   تجاري 

 إل كترلن33.
105673-  : رقم   س ل   تجاري 

.105672

حي  ملغرب   عربي رقم 619 تمارة.
بمصلح3  لستقبل   تعرضات 
باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 
عشر  خمس3  غاو3  إلى  با رباط 

15 و1ما من صدلر  إلعالن   ثاني.
  نشرة  ألللى

رئيس مصلح3   س ل   تجاري

8 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2022/51
حساب رقم : 5170

  طرف  أللل :
بطاق3  رقم  بنعدي  ملصطفى، 
  تعريف   1طنA358821 : 33 مغربي 

 و نس33.
  طرف   ثاني :

رقم بطاق3  عبد  وحق   ع3ادي، 
  تعريف   1طنA196580 : 33 مغربي 

 و نس33.
   عن1 ن : تجزئ3 باء غرب33، رقم 28 

غير  ح.ي.م،   رباط  شارع   سالم، 
مس ل با س ل   تجاري.

بمصلح3  لستقبل   تعرضات 
باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 
 (15( با رباط إلى غاو3 خمس3 عشر 

و1ما من صدلر  إلعالن   ثاني.
  نشرة   ثان33

رئيس مصلح3   س ل   تجاري

74 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 با رباط
ملف رقم : 2022/31
حساب رقم : 5281

  طرف  أللل :
بطاق3  رقم  لعرلس،   وحسين 
مغربي   A26625  :   تعريف   1طن33 

 و نس33.
  طرف   ثاني :

بطاق3  رقم  لعرلس،  محمد 
  تعريف   1طنA217192 : 33 مغربي 

 و نس33.

 II.  -  إعالنات قضائية



13073 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

 ألصل   تجاري ب3ع  و ر ئد.

  عن1 ن :   رباط 12 ساح3 م1الي 

 وحسن.

رقم   س ل   تجاري : 17692.

بمصلح3  لستقبل   تعرضات 

باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 

 (15( با رباط إلى غاو3 خمس3 عشر 

و1ما من صدلر  إلعالن   ثاني.

  نشرة   ثان33
رئيس مصلح3   س ل   تجاري

36 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 با رباط

ب3ع أصل تجاري
ملف رقم : 2022/50

حساب رقم : 5152

  طرف  أللل : 

رقم   بطاق3    3اس   سع3دي، 

 ،AA100687  :   تعريف   1طن33 

مغربي  و نس33.

رقم   بطاق3   سام3   سع3دي، 

مغربي   AA100686   :   1طن33 

 و نس33.

  طرف   ثاني :

رقم   بطاق3  سع3د   سع3دي، 

مغربي   A210206   :   1طن33 

 و نس33.

ب3ع  ملالبس   :  ألصل   تجاري 

 و اهزة.

مركز   سعادة   19 رقم   :   عن1 ن 

شارع  وحسن   ثاني،   رباط.

 : رقم   س ل   تجاري 

.111938/111936

بمصلح3  لستقبل   تعرضات 

باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 

 (15( با رباط إلى غاو3 خمس3 عشر 

و1ما من صدلر  إلعالن   ثاني.

  نشرة   ثان33
رئيس مصلح3   س ل   تجاري

28 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 با رباط
ب3ع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/35

حساب رقم : 5113

  طرف  أللل : 
رقم   بطاق3  مصطفى  ملترجي، 

 ،A525572  :   تعريف   1طن33 

مغرب33  و نس33.

  طرف   ثاني :
رقم   بطاق3  حف3ظ3   زين، 

 ،A573653  :   تعريف   1طن33 

مغرب33  و نس33.

ب3ع  مل1 د   :  ألصل   تجاري 

  غذ ئ33.
  عن1 ن : رقم 101 شارع   س1يق3 

  رباط.
رقم   س ل   تجاري : 53618.

بمصلح3  لستقبل   تعرضات 

باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 

عشر  خمس3  غاو3  إلى   با رباط 

15 و1ما من صدلر  إلعالن   ثاني.

  نشرة   ثان33
رئيس مصلح3   س ل   تجاري

20 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ب3ع  أصل تجاري 

ملف رقم 2022/16

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بكناش  ل  ملس ل   1997/05/28

 إلود ع 11 تحت عدد 97.96/5057 

قام   10/05/1997 بتاريخ  بمكناس  

  س3د ناوت بجمع مبارك بن محمد 

بزنق3  ل  قاطن   1958 سن3   ملزد د 
مكناس 10   زره1ن33  رقم   10 

 ل  وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

لكا 3  بح1زته  ل  ذي   121913 د ل 

 13882 رقم  تحت  عليها  مصادق 

تنص  ل  تي   1997/05/15 بتاريخ 

عن  ن3اب3  ب3ع  وحق   تجاري  على 

عمر  بن  مبارك    س3د  ملبرلكي 

1952  ملس ل با س ل   مل1 1د سن3 

ل17932   362 رقم  تحت    تجاري 

باعتباره صاحب  وحق   تجاري منذ

 22 1977    كائن بت1 رك3 رقم   سن3 
مكناس،  فائدة   س3د  صر م3ط1 
محمد ب1قس3م بن عمر  مل1 1د سن3 
رقم  بزنق3   قاهرة  ل  قاطن   1970
مكناس  مكرر  ملدون3  و دودة   7
ل وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 
د ل 397951، ل  ذي تعهد بممارس3 
نفس   نشاط   تجاري أي ب3ع  مل1 د 
لقد تم   ب3ع بمبلغ قدره    غذ ئ33، 

50000  )خمس1ن أ ف) درهم.
لبذ  ك فان  ملتعرضات تس 3ل 
باملحكم3   تجاري3   بمكتب   ضبط 
بمكناس   مكتب   س ل   تجاري 
د خل  جل خمس3 عشر و1ما  مل1 لي 
من   83 طبقا  لمادة   لنشرة   ثان33  

مدلن3   تجارة. 
  نشرة   ثان33

29 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 بمكناس
ب3ع حق تجاري 

ملف رقم : 2022/19
كناش  عدلي  عقد  بمقت�ضى 
بعدد  ضمن   771 رقم   ألمالك 
أبريل   2 بتاريخ   386 صح3ف3   702
محمد  باع   س3د  بمكناس،   2012
 وحم1مي،  وحامل  بطاق3   تعريف 
ل  ساكن    D122891 رقم    1طن33 
تجزئ3 صف33   زره1ن33   123 برقم 
محمد  و رج3ني،  مكناس،  لس3د 
 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 
 ،5 رقم  ل  ساكن   UC12195 رقم 
جم3ع  مكناس،  12   زره1ن33،  زنق3 
21 س1ق   وحق   تجاري   كائن رقم 
با س ل  ل ملس ل  مكناس    ع1 دة 
  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 
لتم   29683 رقم  تحت  بمكناس 
قدره  إجمالي  بثمن  ق3مته  تحدود 

280.000 درهم.
جم3ع   تعرضات  فإن   ذ ك 
وجب أن ت1ضع بكتاب3   ضبط  دى 
د خل  بمكناس   ملحكم3   تجاري3 
من  و1ما   (15( عشر  خمس3  أجل 

تاريخ صدلر   نشرة   ثان33.
  نشرة   ثان33

عن رئيس كتاب3   ضبط

 ملحكم3   تجاري3 بمكناس

65 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

ملف معاو 3 صع1بات  ملقال 3

رقم 2022/8109/5

شرك3 ألمن13م  م1بل3ير ف3ن1نس3ير 

دي س1س

OMNICO 1ملدع1ة  ختصار  م3نك 

إشعار

 127 رقم  بمقت�ضى  وحكم 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ    صادر 

رقم  صع1بات  ملقال 3  ملف  في 

قضت  ملحكم3   2022/8109/5

  تجاري3 بأكادور.

مخطط  الستمر ري3  بفسخ 

ألمن13م  شرك3   ملحص1ر  فائدة 

 STE  م1بل3ير ف3ن1نس3ير دي س1س  

 OUMNIUM IMMOBILIERE

 COMMERCIAL ET FINANCIERE

DU SOUSS  ملدع1ة  ختصار  م3نك1 

OMNICO   كائن مقرها  الجتماعي 

غشت   20 شارع  مبرلك  بفندق 

با س ل   تجاري  ل ملس ل3  أكادور 

تحت رقم 13951 باملحكم3   تجاري3 

 5 رقم  بمقت�ضى  وحكم  بأكادور، 

في   2013 وناور   21 بتاريخ    صادر 

 مللف رقم 2012/11/2126 ل وحكم 

با تصف33   قضائ33 في حقها.

أحمد  على   س3د  باإلبقاء 

لبتع3ين  منتدبا،  قاض3ا    عبدلني 

مع    س3د مصطفى إدحم1 نائبا  ه، 

بخ1ش  حسن  على   س3د   إلبقاء 

سندوكا  لتصف33   قضائ33.

باعتبار تاريخ   ت1قف عن   دفع 

ه1   تاريخ  ملحدد في  وحكم   قا�ضي 

بفتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33.

مصاريف  إلى  بضم   صائر 

في  ل عتبارها  مت3ازي3   ملسطرة 

 الستخالص.

با نفاح  ملع ل  بشم1ل  وحكم 

بق1ة   قان1ن.
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من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه، 
  تصريح بدو1نهم  لسندوك بعن1 نه 
حسن بخ1ش   كائن بعمارة   :  آلتي 
زنق3  وحاج   هضار   طابق  أللل 
 حمد  خن1ش قبا 3   شرك3   عام3 
 ملغرب33  ألبناك   حي   صناعي 
ضمن قائم3 تتضمن  ملبا غ  أكادور، 
لح ك  با 1ثائق  مرفق3   ملطل1ب3 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  د خل 
هذ   إلشعار باو ريدة   رسم33 طبقا 
من   721 ل   720  ،719  ،583  لم1 د 
هذ   ألجل  ليمدد  مدلن3   تجارة 
با نسب3  لد ئنين   قاطنين  شهرين 

خارج  ململك3  ملغرب33.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

 وحسين ب1جمري

91

 ملحكم3   تجاري3 بأكادور

معاو 3 صع1بات  ملقال 3
ملف صع1ب3  ملقال 3 رقم 

2022/8109/100
  تاجرة مل3ك3 بخ1ش
حساب : 2016-139

إشعار
 2022-129 رقم  بمقت�ضى  وحكم 
 2022 و1ن13   21 بتاريخ    صادر 
 : رقم  صع1بات  ملقال 3  ملف  في 
قضت  ملحكم3   2021/8109/100
مسطرة  بقفل   : بأكادور    تجاري3 
  تس1ي3   قضائ33  ملفت1ح3 في حق 
بمقت�ضى  مل3ك3  بخ1ش    تاجرة 
 وحكم رقم 15   صادر بتاريخ 1 ماي 
2016 في  مللف رقم 2016/8102/18 
 58   كائن3 مؤسستها   رئيس33 برقم 
حي  ملسيرة  شارع  بر ه3م   رلد ني 

أكادور.
بتس 3ل  كتاب3   ضبط  ق3ام 
با س ل  هذ   وحكم  من  ملخص 
إشعار    تجاري  لتاجرة ف1ر  لنشر 
باوحكم في صح3ف3 مخ1ل  ها نشر 
لفي  و ريدة   إلعالنات   قان1ن33 
  رسم33 د خل أجل ثمان33 أوام من 
على  هذ   إلشعار  لتعل3ق  صدلره 
  ل1ح3  ملعدة  هذ    غرض باملحكم3.
با نفاح  ملع ل  بشم1ل  وحكم 

بق1ة   قان1ن.
عن رئيس كتاب3   ضبط

121

 ملحكم3   تجاري3 بأكادور

معاو 3 صع1بات  ملقال 3

ملف صع1ب3  ملقال 3 رقم 

2022/8111/110
شرك3 ج3نر ل فيشري

إشعار
2022-110  بمقت�ضى  وحكم رقم 

 2022 و1ن13   21 بتاريخ    صادر 

 : رقم  صع1بات  ملقال 3  ملف  في 

قضت  ملحكم3   2022/8111/110

  تجاري3 بأكادور :

باستبد ل   سندوك  ملعين 

رقم  ملف   تصف33   قضائ33  في 

ج3نر ل  09/10/1053  شرك3 

أخبار،  هللا  عبد  فيشري   س3د 

بدال  بخ1ش  حسن  لبتع3ين   س3د 

عنه.

بأمر   سندوك  ملستبدل بتسل3م 

ت1صله  ف1ر   ملهام  لسندوك  ملعين 

بهذ   وحكم.

بتكل3ف   سندوك  ملعين   س3د 

إجر ء ت  بإتمام  بخ1ش  حسن 

  تصف33   قضائ33 كما ه1 منص1ص 

عليها قان1نا.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

122

 ملحكم3   تجاري3 بأكادور
مكتب   س ل   تجاري

ملف رقم : 2022/23

حساب خص1�ضي : 1131
تنازل عن أصل تجاري

عن  با تنازل  عقد  بمقت�ضى 

 وحق1ق  ملشاع3 ل ملكتسب3 با كر ء، 
تنازل   ،1995 ماي   22 و1م   ملؤرخ 

ماربنا،  وحامل    س3د  وحسين 

8819ج،  رقم   لبطاق3   1طن33 

ل ملس ل با س ل   تجاري باملحكم3 

 7310 رقم  تحت  أكادور    تجاري3 

أحمد،  وحامل   لس3د  شهالل 

 لبطاق3   1طن33 رقم 36736ج، عن 

ل ملكتسب3  جم3ع  وحق1ق  ملشاع3 
20 زنق3   ش3خ ماء   كر ء  ملحل رقم 

  ع3نين ح.ص أكادور.

لبذ ك فإن رئيس3 مصلح3 كتاب3 

أن  حي مصلح3  تعلن  كل    ضبط 

ضبط  بمكتب  تس ل    تعرضات 

 ملحكم3   تجاري3 بأكادور د خل أجل 

و1ما  مل1  33   (15( عشر   وخمس3 

 83  ،81  لنشرة   ثان33 طبقا  لم1 د 

من مدلن3   تجارة.

  نشرة  ألللى
رئيس3 مصلح3 كتاب3   ضبط

92 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 بأكادور
مكتب   س ل   تجاري

ملف رقم : 2022/25

حساب خص1�ضي : 1131
تنازل عن أصل تجاري

عن  با تنازل  عقد  بمقت�ضى 

و1م  تجاري  ملؤرخ  أصل  من   أسهم 

17 ن1فمبر 2008 ل مللحق   تصح3حي 

 2022 وناور   10 و1م   ه  ملؤرخ 

أوت  و1سف  تنازل   س3د  بأكادور، 

�ضي  حمد،  وحامل  لبطاق3   1طن33 

ل  ده  د  فائدة  203081س  رقم 

  س3د  وت �ضي  حمد  حمد،  وحامل 

عن  57132س،   لبطاق3   1طن33 

60% من مجم1ع  وحق1ق   تي وملكها 
من  ألصل   تجاري   %70   با غ3 

باملحكم3  م1ض1ع   س ل   تجاري 

 51312 رقم  تحت  أكادور    تجاري3 

ل ملستغل  أكادور  باملحكم3   تجاري3 

بمركب  باملحل   تجاري   كائن 

تاف1كت بمدون3 أكادور ل  ذي  ختير 

.GOLDEN AIT ه  السم   تجاري 

لبذ ك فإن رئيس3 مصلح3 كتاب3 

أن  حي مصلح3  تعلن  كل    ضبط 

ضبط  بمكتب  تس ل    تعرضات 

 ملحكم3   تجاري3 بأكادور د خل أجل 

و1ما  مل1  33   (15( عشر   وخمس3 

 83  ،81  لنشرة   ثان33 طبقا  لم1 د 

من مدلن3   تجارة.

  نشرة  ألللى
رئيس3 مصلح3 كتاب3   ضبط

93 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 بأكادور
مكتب   س ل   تجاري

ملف رقم : 2022/19

حساب خص1�ضي رقم :  1100

 ب3ع أصل تجاري
بمقت�ضى عقد ب3ع حق1ق مشاع3 

طرف  من  تجاري،  ملحرر  بأصل 

ل ملختار  عزيزي  و1سف    عدالن 

ك3دل بد ئرة نف1ح  ملحكم3  البتد ئ33 

بإنزكان ل ملؤرخ و1م 8 ن1فمبر 2022، 

باع كل من :

لبر وم  وحامل3  زهرة    س3دة 

.BE627563 33لبطاق3   1طن 

لبر وم  وحامل3  فاطم3    س3دة 

.JB171967 33لبطاق3   1طن 

لبر وم  وحامل3  رق33    س3دة 

.BJ131183 33لبطاق3   1طن 

لبر وم  وحامل3  كلث1م3    س3دة 

.JB229286 33لبطاق3   1طن 

لبر وم  وحامل3  هللا  عبد    س3د 

.JB229291 33لبطاق3   1طن 

لبر وم  وحامل3    س3د  وحسين 

.JB291812 33لبطاق3   1طن 

لبر وم  وحامل3  خدوج3    س3دة 

.BJ180336 33لبطاق3   1طن 

لبر وم  وحامل3  فاضم3    س3دة 

.BJ128026 33لبطاق3   1طن 

لبر وم  وحامل3  نع3م3    س3دة 

.JB178516 33لبطاق3   1طن 

لبر وم  وحامل3  و1نس    س3د 

.JB325221 33لبطاق3   1طن 

لبر وم  وحامل3  مريم    س3دة 

.JB382501 33لبطاق3   1طن 

جم3ع حق1قهم  ملشاع3 في  ألصل 

 6 برقم    تجاري  لمحل   كائن 

قساري3   سعادة  و ماع3  وحضري3 

 و هادو3 عما 3،  نزكان أوت مل1ل، 

ل ملس ل با س ل   تجاري تحت رقم 

:    س3د سع3د لبر وم   إلى   ،13156

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

لح ك بثمن إجمالي   JB181058 رقم 

قدره 230.000 درهم.
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 لبذ ك فإن رئيس3 مصلح3 كتاب3 

أن  حي مصلح3  يعلن  كل    ضبط 

ضبط  بمكتب  تس ل    تعرضات 

 ملحكم3   تجاري3 بأكادور د خل أجل  

15 و1ما  مل1  33  لنشرة   ثان33 طبقا 

من مدلن3   103 ل   83 ل   81  لم1 د 

  تجارة.

  نشرة   ثان33
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

تحت جم3ع   تحفظات

67 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صع1بات  ملقال 3

فتح مسطرة   تصف33   قضائ33

في م1 جه3 شرك3 ب1ن ما 3ن1فسكي

PONS MALINOWSKI

ملف رقم 2022/8106/91

إشعار

بمقت�ضى  وحكم رقم 2022/106 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ    صادر 

رقم  صع1بات  ملقال 3  ملف  في 

قضت  ملحكم3   2022/8106/91

  تجاري3 بمر كش :

بفتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 

في م1 جه3 شرك3   تصف33   قضائ33 

في م1 جه3 شرك3 ب1ن ما 3ن1فسكي

في شخص   PONS MALINOWSKI

م.ق.  ملس ل3 با س ل   تجاري  دى 

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش تحت رقم 

تاريخ   ت1قف عن  لتحدود   88011

  دفع في  ملدة سابقا بم1جب  وحكم 

مسطرة   تس1ي3  بفتح    قا�ضي 

  قضائ33.

عبد   عاطي  لع3نت   س3د 

 الزهري قاض3ا منتدبا ل  س3د عبد 

ل  س3د  نائب  ه    رح3م  سم3ح 

 22  : حسن و1س سندوكا ل  كائن ب 

عمارة م1الي سع3د   طابق  أللل رقم 

2 شارع م1الي عبد هللا بج1 ر كهرباء 

  فتح مر كش.

من   د ئنين  فاملطل1ب  عل3ه 
بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 
ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 
 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل 
نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء  أجل 
هذ   إلشعار باو ريدة   رسم33 طبقا 
720 من مدلن3  719 ل   ،583  لم1 د 

  تجارة.
رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

88

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش
مكتب صع1بات  ملقال 3

فتح مسطرة   تصف33   قضائ33
في م1 جه3 شرك3 ست3لي

STE STELE
ملف رقم 2022/8106/93

إشعار
بمقت�ضى  وحكم رقم 2022/107 
 2022 و1ن13   13 بتاريخ    صادر 
رقم  صع1بات  ملقال 3  ملف  في 
قضت  ملحكم3   2022/8106/93

  تجاري3 بمر كش :
بفتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 
في م1 جه3 شرك3   تصف33   قضائ33 
STE STELE في م1 جه3 شرك3 ست3لي
با س ل  م.ق.  ملس ل3  شخص  في 
  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 
لتحدود   39211 بمر كش تحت رقم 
في  ملدة  عن   دفع  تاريخ   ت1قف 
سابقا بم1جب  وحكم   قا�ضي بفتح 

مسطرة   تس1ي3   قضائ33.
عبد   عاطي  لع3نت   س3د 
 الزهري قاض3ا منتدبا ل  س3د عبد 
ل  س3د  نائب  ه    رح3م  سم3ح 
 22  : حسن و1س سندوكا ل  كائن ب 
عمارة م1الي سع3د   طابق  أللل رقم 
2 شارع م1الي عبد هللا بج1 ر كهرباء 

  فتح مر كش.
من   د ئنين  فاملطل1ب  عل3ه 
بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 
ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 
 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل 
نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء  أجل 
هذ   إلشعار باو ريدة   رسم33 طبقا 
720 من مدلن3  719 ل   ،583  لم1 د 

  تجارة.
رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

89

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش

مكتب صع1بات  ملقال 3

فتح مسطرة   تصف33   قضائ33

في م1 جه3 شرك3 نف3دي  لط1

NAFIDI AUTO

ملف رقم 2022/8102/38

إشعار

بمقت�ضى  وحكم رقم 2022/108 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ    صادر 

رقم  صع1بات  ملقال 3  ملف  في 

قضت  ملحكم3   2022/8102/38

  تجاري3 بمر كش :

بفتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 

في م1 جه3 شرك3   تصف33   قضائ33 

نف3دي  لط1  شرك3  م1 جه3  في 

م.ق.  شخص  في   NAFIDI AUTO

با س ل   تجاري  دى   ملس ل3 

تحت  مالل  بني   ملحكم3  البتد ئ33 

تاريخ   ت1قف  لتحدود   6735 رقم 

عن   دفع في  ملدة 18 شهر    سابق3 

 هذ   وحكم.

عبد   رح3م  لع3نت   س3د 

عبد  ل  س3د  منتدبا  قاض3ا   سم3ح 

ل  س3د  نائب  ه    عاطي  الزهري 

 22  : حسن و1س سندوكا ل  كائن ب 

عمارة م1الي سع3د   طابق  أللل رقم 

2 شارع م1الي عبد هللا بج1 ر كهرباء 

  فتح مر كش.

من   د ئنين  فاملطل1ب  عل3ه 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل 

نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء  أجل 

هذ   إلشعار باو ريدة   رسم33 طبقا 

720 من مدلن3  719 ل   ،583  لم1 د 

  تجارة.
رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

90

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش

مكتب صع1بات  ملقال 3

فسخ مخطط  الستمر ري3 لفتح 

مسطرة   تصف33   قضائ33 في 

م1 جه3 شرك3  ملطاحن   كبرى 

 لتقدم  وت  لرير في شخص م.ق

ملف صع1بات  ملقال 3 رقم : 

2021/8118/101

إشعار
بمقت�ضى  وحكم رقم 2022/110  

 2022 و1ن13   21 بتاريخ    صادر 

رقم  صع1بات  ملقال 3  ملف  في 

قضت  ملحكم3   2021/8118/101

  تجاري3 بمر كش.

لفتح  مخطط  الستمر ري3  بفتح 

في  مسطرة   تصف33   قضائ33 

شرك3  ملطاحن   كبرى  م1 جه3 

م.ق،  في شخص   لتقدم  وت  لرير 

با س ل   تجاري  دى   ملس ل3 

تحت  بمر كش   ملحكم3   تجاري3 

تاريخ   ت1قف  لتحدود   3817 رقم 

سابقا  في  ملدة  ملحددة  عن   دفع 

بفتح  بم1جب  وحكم   قا�ضي 

مسطرة   تس1ي3   قضائ33.

عبد   رح3م  لع3نت   س3د 

 سم3ح قاض3ا منتدبا، ل  س3د محمد 

 10  : بسالم سندوكا مصف3ا ل  كائن 

تجزئ3  ملركز لرز ز ت ص.ب. 101.

من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه، 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

لح ك  با 1ثائق  مرفق3   ملطل1ب3 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  د خل 

هذ   إلشعار باو ريدة   رسم33 طبقا 

 720 ل   719   583 ملقتض3ات  مل1 د 

من مدلن3   تجارة  ليمدد هذ   ألجل 

 شهرين با نسب3  لد ئنين   قاطنين 

خارج  ململك3  ملغرب33.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

123
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 ملحكم3   تجاري3 بمر كش

مكتب صع1بات  ملقال 3

فتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 

في م1 جه3 شرك3 مؤسس3 بن1ن3 

 ETABLISSEMENT BENNOUNA

في شخص م.ق

ملف رقم : 2022/8102/107

إشعار
بمقت�ضى  وحكم رقم 2022/116  

 2022 و1ن13   21 بتاريخ    صادر 

رقم  صع1بات  ملقال 3  ملف  في 

قضت  ملحكم3   2021/8102/107

مسطرة  بفتح  بمر كش    تجاري3 

  تس1ي3   قضائ33 في م1 جه3 شرك3 

 ETABLISSEMENT بن1ن3  مؤسس3 

م.ق،  شخص  في   BENNOUNA

با س ل   تجاري  دى   ملس ل3 

تحت  بمر كش   ملحكم3   تجاري3 

تاريخ   ت1قف  لتحدود   33121 رقم 

عن   دفع في 18 شهر    سابق3   هذ  

 وحكم.

عبد   رح3م  لع3نت   س3د 

ل  س3د عبد   سم3ح قاض3ا منتدبا، 

  عاطي  ألزهري نائب  ه ل  س3د عبد 

زنق3   :   غني هاب3ل سندوكا ل  كائن 

محمد   بقال عمارة  ملسك1ن   شق3 

11   طابق  أللل جليز مر كش.

من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه، 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

لح ك  با 1ثائق  مرفق3   ملطل1ب3 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  د خل 

هذ   إلشعار باو ريدة   رسم33 طبقا 

 720 ل   719   583 ملقتض3ات  مل1 د 

من مدلن3   تجارة  ليمدد هذ   ألجل 

بشهرين با نسب3  لد ئنين   قاطنين 

خارج  ململك3  ملغرب33.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

124

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش

مكتب صع1بات  ملقال 3

فتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

 BOUCHON م1 جه3 شرك3 ب1ش1ن

في شخص م.ق

ملف رقم : 2022/8102/826

إشعار

بمقت�ضى   قر ر رقم 2022/1373  

 2022 و1ن13   13 بتاريخ    صادر 

رقم  صع1بات  ملقال 3  ملف  في 

محكم3  قضت   2022/8102/826

بفتح  بمر كش   الستئناف   تجاري3 

في  مسطرة   تس1ي3   قضائ33 

 BOUCHON م1 جه3 شرك3 ب1ش1ن

في  د مح   ملا ك3  لمطعم  ملسمى 

با س ل  م.ق.  ملس ل3  شخص 

  تجاري  دى  ملحكم3   تجاري3 

لتحدود   96919 بمر كش تحت رقم 

تاريخ   ت1قف عن   دفع في 18 شهر  

  سابق3   هذ   وحكم.

عبد   عاطي  لع3نت   س3د 

ل  س3د  منتدبا،  قاض3ا   الزهري 

ل  س3د  عنه  نائبا  بنجل1ن  محمد 

شارع   : محمد  مزيل سندوكا   كائن 

محمد  وخامس ص ب 10 تص1معت 

لرز ز ت.

من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه، 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

لح ك  با 1ثائق  مرفق3   ملطل1ب3 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  د خل 

هذ   إلشعار باو ريدة   رسم33 طبقا 

 720 ل   719  583 ملقتض3ات  مل1 د 

من مدلن3   تجارة  ليمدد هذ   ألجل 

بشهرين با نسب3  لد ئنين   قاطنين 

خارج  ململك3  ملغرب33.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

125

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش
ب3ع حص3 في أصل تجاري

ملف رقم 2022/68
حساب رقم : 3789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بمر كش  ل ملس ل   1976 و1 13   7
1976 باع   س3د  2  غسطس  بتاريخ 
 وت بال محمد حصته لهي   ثلث من 
دكا 3  بباب   ألصل   تجاري   كائن 
رقم  ل ملحل   67 رقم  ب1ط1يل  درب 
درب   نخل3 ب1ط1يل مر كش،   119
محل  ب3ع  مل1 د  شكل  على   ملعد 
با س ل   تجاري  ل ملق3د    غذ ئ33 
من   13136 رقم  تحت  بمر كش 
عناصره  بجم3ع    س ل  إلوضاحي 
إلى   س3دون  وت  ل ملعن1ي3   ملادو3 
بال   يزود  3صبح  ل وت  بال  بر ه3م 
 كل ل حد منهما   نصف في  ملحالت 

 ملذك1رة أعاله.
أعاله  د ئن   بائع  ملذك1ر  فعلى 
أن وتقدم بتعرضه  لى قسم   س ل 
  تجاري باملحكم3   تجاري3 بمر كش 
د خل أجل وبتدئ من تاريخ  إلعالن 
 أللل لينتهي في   13م  وخامس عشر 

من نشر  العالن   ثاني.
 إلعالن  أللل

عن رئيس كتاب3   ضبط

114 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش
ب3ع حص3 في أصل تجاري

ملف رقم 2022/69
حساب رقم : 3378

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
با د ر  ل ملس ل   2022 فبر ور   21
باع   2022 مارس   21 بتاريخ    ب3ضاء 
  س3د  مين   س 3ع  وحامل  بطاق3 
 E516910 رقم    تعريف   1طن33 
بمر كش  فائدة   س3دة    ساكن 
مريم  عب1دي  وحامل3  بطاق3 
 BJ296176 رقم    تعريف   1طن33 
في  ألصل   تجاري  حصته  جم3ع 
بين   209 بمر كش  ملدون3    كائن 
ل ملستغل  باب  وخميس،   ملعاصر 
 PHARMACIE تحت  إلسم   تجاري 
با س ل  ل ملس ل   SIJILMASSA

بجم3ع   81932 رقم  تحت    تجاري 

بمبلغ  ل ملعن1ي3  عناصره  ملادو3 

1.100.000 درهم.

فعلى د ئني   بائع  ملذك1ر أعاله أن 

وتقدم1  بتعرضاتهم  لى قسم   س ل 

  تجاري باملحكم3   تجاري3 بمر كش 

د خل أجل وبتدئ من تاريخ  إلعالن 

 أللل لينتهي في   13م  وخامس عشر 

من نشر  العالن   ثاني.
 إلعالن  أللل

عن رئيس كتاب3   ضبط

115 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش

ملف رقم : 2022/72

حساب ررقم : 3822

تقدوم أصل تجاري حص3 في شرك3 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

بمر كش  لمس ل   2022 ماي   20

ل د  قدم   2022 ماي   20 بتاريخ 

كمال،  وحامل  بطاق3  تاعر بت 

 E558107 رقم    تعريف   1طن33 

ف3ال   9 محام3د   : ب  ل  ساكن 

مر كش  شرك3  أسكج1ر   71

 PHARMACIE AVENZOAR SARL

 : في  مقرها  الجتماعي  AU   كائن 
محام3د 3 رقم 537 مر كش، في ط1ر 

  تأسيس.

جم3ع  ألصل   تجاري   كائن 

مر كش ل ملعد   537 رقم   3 بمحام3د 

با س ل  ل ملس ل  كمقر  لشرك3 

  تجاري رقم 89172 بجم3ع عناصره 

 ملادو3 ل ملعن1ي3 كحص3 في   شرك3 

ق1م بمبلغ 1500000 درهم.

فعلى د ئني مقدم  وحص3  ملذك1ر 

إلى  وتقدم1  بتصريحاتهم  أن  أعاله  

باملحكم3  قسم   س ل   تجاري 

  تجاري3 بمر كش د خل أجل وبتدئ 

من تاريخ نشر  إلعالن  أللل لينتهي في 

  13م  وخامس عشر من نشر  إلعالن 

  ثاني. 
 إلعالن  أللل

116 مكرر
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 ملحكم3   تجاري3 بمر كش

ب3ع أصل تجاري

ملف عدد 2022/70

حساب عدد 3791

مؤرخ  ت1ث3قي  عقد  بمقت�ضى 

مس ل  2022 أبريل   26  بتاريخ 

 في 11 ماي 2022 تحت  ملر جع   تا 33 :

2022-0011815- كناش  ملد خ3ل 

 ،28962 باستخالص  أمر   -  11071

و1سف  م1الي  باع   س3د  ملندولي 

مر كش  بمر كش  ب1 ب    ساكن 

  شطر 8 ب رقم 60 ل وحامل  بطاق3 

.E389379 تعريف   1طن33 رقم  

م1الي  حمد   لس3د  ملندولي 

تجزئ3 سك3ن3   26   ساكن بمر كش 

طريق   د ر   ب3ضاء ل وحامل  بطاق3 

.E159607 تعريف   1طن33 رقم  

جم3ع حق1قه  ملشاع3   تي وملكها 

يستغل  في  ألصل   تجاري   ذي 

 TAPISSIER MARCHAND EN

بمر كش  ل ملسغل  DETAIL   كائن 

56 فحل ش3دمي م1 سين ل 61 س1ق 

با س ل   تجاري  ل ملس ل   بادون 

تحت  بمر كش  باملحكم3   تجاري3 

129736 من   س ل  إلوضاحي  رقم 

بجم3ع   1172 ل  س ل   تحل3لي 

عناصره  ملادو3 ل ملعن1ي3.

 200.000 قدره  إجمالي  بثمن 

درهم تم  إلبر ء منه في   عقد.

أعاله  د ئني   بائع  ملذك1ر  على 

قسم  بتعرضاتهم  لى  وتقدم1   أن 

باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 

بمر كش د خل أجل وبتدئ من تاريخ 

في   13م  لينتهي  نشر  العالن  اللل 

 وخامس عشر من نشر  العالن   ثاني.

 ألعالن  أللل
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

200 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش
ب3ع أصل تجاري

ملف عدد 2022/67
حساب عدد 3771

مؤرخ  ت1ث3قي  عقد  بمقت�ضى 
مس ل  2022 و1ن13   1  بتاريخ 
 في 7 و1ن13 2022 تحت  ملر جع   تا 33 :
2022-0032732- كناش  ملد خ3ل 

 15886 باستخالص  أمر   -  11071
ت1ص3ل 20221197111039، باعت 
 RIAD ALENA   شرك3  ملسماة 
شرك3 ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة ح ت 
ل  كائن  درهم   10.000   رأسمال 
درب   15 بمر كش  مقرها  الجتماعي 
 و دود   كبير باب   قص1ر ل ملق3دة 
 56757 عدد  با س ل   تجاري 
 لشرك3  ملسماة TAHFIZ شرك3 ح ت 
ح ت   رأسمال   ملسؤل 33  ملحدلدة 
مقرها  ل  كائن  درهم   5.000
 الجتماعي بمر كش  ملدون3   قص1ر 
حساون  بن  هللا  عبد  م1الي  درب 
ل ملق3دة   20 رقم  طريق   رم3ل3 

با س ل   تجاري عدد 125777.
مجم1ع  ألصل   تجاري 
RIAD ALENA  ملستغل   ملسمى 
 ENTREPRENEUR A LA GESTION
 D’EXPLOITATION DE SERVICES
 EXPLOITANT DE MAISON
D’HOTES OU RIAD   كائن 
بمر كش 15 درب  و دود   كبير باب 
با س ل   تجاري  ل ملق3د    قص1ر 
لبا س ل   56757 عدد    تحل3لي 
بجم3ع عناصره   1951   ترت3بي عدد 

 ملادو3 ل ملعن1ي3
 100.000 قدره  إجمالي  بثمن 

درهم تم  إلبر ء منه في   عقد.
أعاله  د ئني   بائع  ملذك1ر  على 
قسم  بتعرضاتهم  لى  وتقدم1   أن 
باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 
بمر كش د خل أجل وبتدئ من تاريخ 
في   13م  لينتهي  نشر  العالن  اللل 
 وخامس عشر من نشر  العالن   ثاني.

 ألعالن  أللل
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

201 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش

ب3ع حق   كر ء
ملف عدد 2022/71
حساب عدد 3792

تلقاه  ت1ث3قي  عقد  بمقت�ضى 

 ألستاح علي  يعق1ب م1ثق بمر كش 

ل ملس ل  2022 أبريل   25 في   مؤرخ 

بمر كش بتاريخ 16 ماي 2022 س ل 

 2022-0010319-11071  إلود ع 

 26071/2022 باستخالص  أمر   -

 ،202210100111039 ت1ص3ل 

 DEAL AGENCEMENT 3باعت شرك

شرك3 ح ت مسؤل 33 محدلدة ممثل3 

من طرف   س3د  ملحف1ظ   سع3دي 

رقم   وحامل  لبطاق3  لتعريف 

 DAR EL شرك3  E353577  فائدة 

مسؤل 33  ح ت  شرك3   BOUAAMI

محدلدة ح ت شريك لح3د ممثل3 من 

عبد  وحم3د   ب1عمي  طرف   س3د 

 وحامل  لبطاق3   1طن33  لتعريف 

حق   كر ء  مجم1ع   EE58129 رقم 

  تجاري  لمحل   كائن بمر كش   حي 

  صناعي س3دي غانم رقم 88 متجر 

رقم 2   ذي ه1 عبارة عن محل شرلم 

 L’EXPLOITATION D’UN BAZAR ـ 

 ملس ل با س ل   تجاري باملحكم3 

 17119   تجاري3 بمر كش تحت رقم 

ل  تعريف  من   س ل   تحل3لي 

6509251  ملس ل3  عدد    ضريبي 

تحت   ضريب3  بإد رة   ضر ئب 

ل  ذي ق1م   63001983  ملهن33 رقم 

بمبلغ قدره 500.000 درهم.

د ئني   بائعان  ملذك1ر ن  فعلى 

بتعرضاتهم  لى  وتقدم1   أن  أعاله 

باملحكم3  قسم   س ل   تجاري 

  تجاري3 بمر كش د خل أجل وبتدئ 

من تاريخ نشر  العالن  اللل لينتهي في 

  13م  وخامس عشر من نشر  العالن 

  ثاني.

 ألعالن  أللل
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

202 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش

ب3ع أصل تجاري
ملف رقم : 2022/66

حساب رقم 3761

في مؤرخ  رسمي  عقد   بمقت�ضى 

بمر كش  لمس ل   2022 ماي   12  

باعت   شرك3   2022 20 ماي  بتاريخ 

شرك3 ح ت   «RIAD CLIN D’OEIL»

مسؤل 33 محدلدة ح ت شريك ل حد، 

لمقرها  درهم   10.000 رأسما ها 

سباع33،  درب   11 رقم   الجتماعي 

حي   قصب3  ملش1ر مر كش، مس ل3 

تحت  بمر كش  با س ل   تجاري 

 Madame ل  تي تمثلها   28027 رقم 

 Annaick Louise Marie BUSSON

بصفتها مسيرة  لشرك3  وحامل3 و 1 ز 

 CA6196113 رقم    سفر   فرن�ضي 

رقم  لبطاق3   تس 3ل  ملغرب33 

درب   11 ب  E011897J،   ساكن3 

سباع33 حي   قصب3  ملش1ر مر كش، 

من جنس33 فرنس33.

ل ملعد  ب3ع    ألصل   تجاري 

لشر ء د ر   ض3اف3 أل رياض،   كائن3 

11 درب سباع33 حي   قصب3  ملش1ر 

با س ل   تجاري  ل ملق3د  مر كش 

من   28027 رقم  تحت  بمر كش 

عناصره  بجم3ع    س ل  إلوضاحي 

بثمن إجمالي قدره  ل ملعن1ي3   ملادو3 

600.000 درهم.

فعلى د ئني   بائع با ن3اب3  ملذك1ر 

إلى  بتعرضاتهم  وتقدم1   أن  أعاله 

باملحكم3  قسم   س ل   تجاري 

  تجاري3 بمر كش د خل أجل وبتدئ 

من تاريخ نشر  إلعالن  أللل لينتهي في 

  13م  وخامس عشر من نشر  إلعالن 

  ثاني.

 إلعالن   ثاني
رئيس كتاب3   ضبط

68 مكرر
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 ملحكم3   تجاري3 بمر كش
ب3ع حق  إلوجار با س ل   تجاري

ملف رقم : 2022/63

حساب رقم 3715

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

با د ر  لمس ل   2005 وناور   8 في 

باع   2005 وناور   19 بتاريخ    ب3ضاء 

  س3د محمد محيي  وحامل  بطاق3 

 E19952 رقم    تعريف   1طن33 

  قاطن ب 1   قصب3 2  ملسيرة 1 ب 

 SOABIDIS شرك3  مر كش  فائدة 

 YVES حا 3ا  SARL  ملسماة 

حق  إلوجار   ،ROCHER SARL AU

 ملتعلق باملحل   تجاري   كائن برقم 

محمد  وخامس  شارع   155-151

مر كش، ل ملعد كمتجر.

فعلى د ئني  ملقدم  ملذك1ر أعاله 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدم1   أن 

باملحكم3   تجاري3    س ل   تجاري 

بمر كش د خل أجل وبتدئ من تاريخ 

في   13م  لينتهي  نشر  إلعالن  أللل 

 وخامس عشر من نشر  إلعالن   ثاني.

 إلعالن   ثاني
عن رئيس كتاب3   ضبط

10 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 بمر كش

تقدوم أصل تجاري حص3 في شرك3

ملف رقم : 2022/65

حساب رقم 3719

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

قدمت   س3دة   2022 وناور   17

تس3ابكل1  وحامل3  بطاق3  مرينا 

 EE181815 رقم    تعريف   1طن33 

 20 رقم  ماري1س  بتجزئ3  ل  ساكن3 
 PHARMACIE مر كش  شرك3 
OUM RABII MARRAKECH   كائن 
حي س   1 مقرها  الجتماعي باملسيرة 
مر كش في ط1ر   تأسيس.  366 رقم 
جم3ع  ألصل   تجاري   كائن 
مر كش   366 حي س رقم   1 باملسيرة 
با س ل  ل ملس ل  ص3د 33  ل ملعد 
بجم3ع   58926 رقم  تحت    تجاري 
عناصره  ملادو3 ل ملعن1ي3 كحص3 في 

شرك3 ق1م بمبلغ 300.000 درهما.

فعلى د ئني مقدم  وحص3  ملذك1ر 
إلى  بتصريحاتهم  وتقدم1   أن  أعاله 
باملحكم3  قسم   س ل   تجاري 
  تجاري3 بمر كش د خل أجل وبتدئ 
من تاريخ نشر  إلعالن  أللل لينتهي في 
  13م  وخامس عشر من نشر  إلعالن 

  ثاني.
 إلعالن   ثاني

عن رئيس كتاب3   ضبط

11 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
مكتب صع1بات  ملقال 3

ملف   تس1ي3   قضائ33 رقم : 
2020/8102/8

ملف رقم : 2021/8118/185
إشعار بتح1يل مسطرة   تس1ي3 

  قضائ33 إلى تصف33 قضائ33
بتاريخ   بمقت�ضى  وحكم   صادر 
15 و1ن13 2022 تحت رقم 2022/131 
 ،2022/8118/185 رقم  ملف  في 
ب1جدة  قضت  ملحكم3   تجاري3 
بتح1يل مسطرة   تس1ي3   قضائ33 
تأم3نات  شرك3  حق  في   ملفت1ح3 
 STE CABINET ع3د   كريم  بن 
 D’ASSURANC BENABDELKRIM
س لها   تجاري  رقم   SARL AU
18139 باملحكم3   تجاري3 ب1جدة إلى 

تصف33 قضائ33.
على  ألستاح ج1 د أردلز  باإلبقاء 
ل ألستاح  بر ه3م  منتدبا  قاض3ا 
  13سفي نائبا  ه ل  س3د فؤ د قازلز 

سندوكا في  ملسطرة.
باعتبار تاريخ   ت1قف عن   دفع 
ه1   تاريخ  ملحدد في  وحكم   قا�ضي 
بفتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

حق   شرك3  ملذك1رة.
من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه، 
بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 
ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 
لح ك  با 1ثائق  مرفق3   ملطل1ب3 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  د خل 
هذ   إلشعار باو ريدة   رسم33 طبقا 
من مدلن3   720 ل   719  583  لم1 د 

  تجارة .
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

126

املحكمة التجارية بوجدة
ملف   تصف33   قضائ33 رقم : 

2012/1
ملف رقم : 2022/8112/81

إشعار بقفل مسطرة   تصف33 
  قضائ33

بتاريخ  بمقت�ضى  وحكم   صادر 
15 و1ن13 2022 تحت رقم 2022/130 
مسطرة   تصف33  قفل  ملف  في 
 ،2022/8112/81 رقم    قضائ33 
ب1جدة  قضت  ملحكم3   تجاري3 
مسطرة   تصف33   قضائ33  بقفل 
ألري1ن  م1 جه3 شرك3  في   ملفت1ح3 
آثار  من  ح ك  وترتب عن  ما  مع  بن1 

قان1ن33.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

127

 ملحكم3   تجاري3 ب1جدة

ملف   تس1ي3   قضائ33 رقم : 
2021/8102/12

ملف رقم : 2022/8111/119
إشعار باستبد ل   سندوك

أن  علم   عم1م  في   3كن 
أصدرت  ب1جدة   ملحكم3   تجاري3 
حكما   2022 و1ن13   15 بتاريخ 
رقم  مف   2022/132 رقم  تحت 
بإعفاء  ق�ضى   2022/8111/119
سندوك مسطرة   تس1ي3   قضائ33 
شرك3  مسير  حق  في   ملفت1ح3 
عبد   رح3م  ص1ناب3طاي   س3د 
غز ل  محمد  لتع3ين   س3د  أعر ب 

بدال عنه.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

128

 ملحكم3   تجاري3 ب1جدة
إشهار مستخرج عقد هب3 أصل 

تجاري
ملف رقم : 2022/21
حساب رقم : 2792

حرره  رسمي  عقد  بمقت�ضى 
 ألستاح حبيب محمد،  مل1ثق ب1جدة، 
بتاريخ 17 ماي 2022، مس ل ب1جدة 

بتاريخ 6 و1ن13 2022، لهب   س3د :

أحمد بنم1�ضى   ساكن ب1جدة،   
عط33  لس3د  جعفر  بن  زنق3   22
عبد  وحق بنم1�ضى   ساكن ب1جدة، 
كاف3  أعاله  بنفس   عن1 ن  ملذك1ر 
أث1 ب   ألصل   تجاري  ملعد  ب3ع 
ب1جدة،   ملفرلشات  ملنز 33،   كائن 
قيساري3  حمام   صاب1ني،  زنق3 
با س ل  1-2،  ملق3د  رقم  بنعمرل 
  تجاري تحت رقم 9663 تحل3لي لقد 
هب3  ألصل   تجاري  ق3م3  حددت 
بمبلغ إجمالي قدره مائتان لخمس1ن 

أ ف درهم 250000 درهم.
أمام  ملحكم3  تقبل   تعرضات 
  تجاري3 ب1جدة د خل أجل أقصاه 
و1ما  مل1  33  لنشرة  عشر  خمس3 
  ثان33 - تطب3قا  لمادة 83 من مدلن3 

  تجارة.
  نشرة   ثان33

رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

78 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف   تس1ي3 ل  تصف33   قضائ33

إشعار
فتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 

في حق شرك3  وج3ن3ك ك1د
عدد 15

بمقت�ضى حكم عدد 105   صادر 
عدد  بامللف   2022 و1ن13   11 في 
2002/8102/117  دى  ملحكم3 
  تجاري3 با د ر   ب3ضاء   ذي ق�ضى 
مسطرة   تس1ي3   قضائ33  بفتح 
ح ت  ك1د  شرك3  وج3ن3ك  حق  في 
عدد 108725    س ل   تجاري 
لالد  دل ر  مقرها  الجتماعي  ل  كائن 
س3دي عب1 ت3ط مل3ل   د ر   ب3ضاء.

لعين   س3د  ملهدي سا م قاض3ا 
ب1حمري3  عبد   رف3ع  لنائبه  منتدبا 
ل  س3د محمد  مان سندوكا   كائن 
شارع  ال ز س   طابق   181 مكتبه 

 أللل مرس   سلطان   د ر   ب3ضاء.
من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه 
بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 
ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 
 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل
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من تاريخ نشر  أجل شهرين  بتد ء   

مع  باو ريدة   رسم33  هذ   الشعار 

با نسب3  بشهرين  هذ   ألجل  تمدود 

إلى   د ئنين   قاطنين خارج  ململك3 

ل 719   583 طبقا  لم1 د   ملغرب33 

ل 720 من مدلن3   تجارة.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

80

 ملحكم3   تجاري3 با د ر   ب3ضاء

ملف   تس1ي3 ل  تصف33   قضائ33

إشعار

فتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

حق شرك3 شرقالة فير

عدد 13

بمقت�ضى حكم عدد 106   صادر 

عدد  بامللف   2022 و1ن13   11 في 

2002/8121/15  دى  ملحكم3 

  تجاري3 با د ر   ب3ضاء   ذي ق�ضى 

بفتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

حق شرك3 شرقالة فير ح ت   س ل 

ل  كائن  عدد 115811    تجاري 

مقرها  الجتماعي دل ر لالد عزلز د ر 

ب1عزة   د ر   ب3ضاء.

لعين   س3د  ملهدي سا م قاض3ا 

محمد   عمر لي  ل  س3د  منتدبا 

مكتبه  ملحكم3  سندوكا   كائن 

  تجاري3   د ر   ب3ضاء.

من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل 

نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء  أجل 

مع  باو ريدة   رسم33  هذ   الشعار 

با نسب3  بشهرين  هذ   ألجل  تمدود 

إلى   د ئنين   قاطنين خارج  ململك3 

ل 719   583 طبقا  لم1 د   ملغرب33 

ل 720 من مدلن3   تجارة.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

81

 ملحكم3   تجاري3 با د ر   ب3ضاء

ملف   تس1ي3 ل  تصف33   قضائ33

إشعار

فتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

حق شرك3 سما  1جست3ك

عدد 11

بمقت�ضى حكم عدد 100   صادر 

عدد  بامللف   2022 و1ن13   6 في 

2002/8106/69  دى  ملحكم3 

  تجاري3 با د ر   ب3ضاء   ذي ق�ضى 

مسطرة   تس1ي3   قضائ33  بفتح 

في حق شرك3 سما  1جست3ك ح ت 

عدد 191301    س ل   تجاري 

زنق3   29 مقرها  الجتماعي  ل  كائن 

بادي  س3اب ك1تيي   د ر   ب3ضاء.

لعين   س3د عبد   رف3ع ب1حمري3 

سا م  لنائبه  ملهدي  منتدبا  قاض3ا 

سندوكا  ب1عزة  خا د  ل  س3د 

مكتبه  ملحكم3   تجاري3    كائن 

  د ر   ب3ضاء.

من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل 

نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء  أجل 

مع  باو ريدة   رسم33  هذ   الشعار 

با نسب3  بشهرين  هذ   ألجل  تمدود 

إلى   د ئنين   قاطنين خارج  ململك3 

ل 719   583 طبقا  لم1 د   ملغرب33 

ل 720 من مدلن3   تجارة.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

82

 ملحكم3   تجاري3 با د ر   ب3ضاء

ملف   تس1ي3 ل  تصف33   قضائ33

إشعار

فتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

حق شرك3 عبدة  لبناء

عدد 12

99   صادر  بمقت�ضى حكم عدد 

عدد  بامللف   2022 و1ن13   6 في 

2002/8102/111  دى  ملحكم3 

  تجاري3 با د ر   ب3ضاء   ذي ق�ضى

 بفتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

حق شرك3 عبدة  لبناء ح ت   س ل 

مقرها  ل  كائن  عدد 511    تجاري 

مر كش  طريق   1 كلم   الجتماعي 

آسفي.

جا بي  أمين  محمد  لعين   س3د 

قاض3ا منتدبا لنائبه  نس  ب1 خصيب 

ل  س3د عبد  مل 3د   ر يس سندوكا 

  كائن مكتبه 261 شارع عبد  مل1من 

إقام3  ألمل   طابق   ثا ث   رقم 7 

  د ر   ب3ضاء.

من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل 

نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء  أجل 

مع  باو ريدة   رسم33  هذ   الشعار 

با نسب3  بشهرين  هذ   ألجل  تمدود 

إلى   د ئنين   قاطنين خارج  ململك3 

ل 719   583 طبقا  لم1 د   ملغرب33 

ل 720 من مدلن3   تجارة.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

83

 ملحكم3   تجاري3 با د ر   ب3ضاء

قسم صع1بات  ملقال 3

  تس1ي3   قضائ33 أل   تصف33 

  قضائ33

ب3ان بإود ع قائم3   دو1ن

 سم   سندوك محمد   عمر لي

 ملادتين 698 ل 699 من مدلن3 

  تجارة

 3كن في علم د ئني شرك3  وزيتكس 

  كائن مقرها  الجتماعي كلم 11500 

شارع   شفشالني   د ر   ب3ضاء.

قد  تحق3قها  تم   ن   دو1ن   تي 

لضعت قائمتها بكتاب3   ضبط  دى 

 / با د ر   ب3ضاء   ملحكم3   تجاري3 

مكتب صع1ب3  ملقال 3.

ليمكن  كل شخص  الطالع عليها 

بكتاب3   ضبط لتقدوم ما  دوه من 

شكالى  لقا�ضي  ملنتدب د خل أجل 

هذ    ب3ان  نشر  تاريخ  من  و1ما   15

باو ريدة   رسم33.
عن رئيس كتاب3   ضبط

84

 ملحكم3   تجاري3 با د ر   ب3ضاء

ملف   تس1ي3 ل  تصف33   قضائ33

إشعار

فتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

حق شرك3  لكس3ج3ت

عدد 11

97   صادر  بمقت�ضى حكم عدد 

عدد  بامللف   2022 و1ن13   2 في 

2002/8102/109  دى  ملحكم3 

  تجاري3 با د ر   ب3ضاء   ذي ق�ضى 

بفتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

حق شرك3  لكس3ج3ت ح ت   س ل 

  تجاري عدد 50307 ل  كائن مقرها 

11 زنق3 ريكارد عين برج3   الجتماعي 

  د ر   ب3ضاء.

لعين   س3د  ملهدي سا م قاض3ا 

ب1حمري3  عبد   رف3ع  لنائبه  منتدبا 

ل  س3د شكري ب1خار سندوكا   كائن 

)كلفان  زنق3 عدي  وحركي   1 مكتبه 

سابقا) ز لي3 شارع عبد  مل1من لزنق3 

بن3ل   د ر   ب3ضاء.

من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل 

نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء  أجل 

مع  باو ريدة   رسم33  هذ   الشعار 

با نسب3  بشهرين  هذ   ألجل  تمدود 

إلى   د ئنين   قاطنين خارج  ململك3 

ل 719   583 طبقا  لم1 د   ملغرب33 

ل 720 من مدلن3   تجارة.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

85
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 ملحكم3   تجاري3 با د ر   ب3ضاء

ملف   تس1ي3 ل  تصف33   قضائ33

إشعار

فتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

حق شرك3 سانيت1ب

عدد 10

96   صادر  بمقت�ضى حكم عدد 

عدد  بامللف   2022 و1ن13   2 في 

2002/8102/106  دى  ملحكم3 

  تجاري3 با د ر   ب3ضاء   ذي ق�ضى 

بفتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

ح ت   س ل  سانيت1ب  شرك3  حق 

  تجاري عدد 18701 ل  كائن مقرها 

محمد  طريق   5.7 كلم   الجتماعي 

  سادس عين   شق   د ر   ب3ضاء.

جا بي  أمين  محمد  لعين   س3د 

قاض3ا منتدبا لنائبه  نس  ب1 خصيب 

ل  س3د شكري ب1خار سندوكا   كائن 

)كلفان  زنق3 عدي  وحركي   1 مكتبه 

سابقا) ز لي3 شارع عبد  مل1من لزنق3 

بن3ل   د ر   ب3ضاء.

من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل 

نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء  أجل 

مع  باو ريدة   رسم33  هذ   الشعار 

با نسب3  بشهرين  هذ   ألجل  تمدود 

إلى   د ئنين   قاطنين خارج  ململك3 

ل 719   583 طبقا  لم1 د   ملغرب33 

ل 720 من مدلن3   تجارة.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

86

 ملحكم3   تجاري3 با د ر   ب3ضاء

ملف   تس1ي3 ل  تصف33   قضائ33

إشعار

فتح مسطرة   تس1ي3   قضائ33 في 

حق شرك3 س3مك1م كرلب

عدد 16

بمقت�ضى حكم عدد 107   صادر 

عدد  بامللف   2022 و1ن13   16 في 

2002/8102/118  دى  ملحكم3

   تجاري3 با د ر   ب3ضاء   ذي ق�ضى 

مسطرة   تس1ي3   قضائ33  بفتح 

في حق شرك3 س3مك1م كرلب ح ت 

عدد 210769    س ل   تجاري 

زنق3   11 مقرها  الجتماعي  ل  كائن 

زيد  بن رفاع   طابق 3  ملعاريف   د ر 

  ب3ضاء.

لعين   س3د عبد   رف3ع ب1حمري3 

سا م  لنائبه  ملهدي  منتدبا  قاض3ا 

ل  س3د محمد  مان سندوكا   كائن 

شارع  ال ز س   طابق   181 مكتبه 

 أللل مرس   سلطان   د ر   ب3ضاء.

من   د ئنين  فاملطل1ب  لعل3ه 

بدو1نهم  لسندوك  ملعين    تصريح 

ضمن قائم3 م1قع3 تتضمن  ملبا غ 

 ملطل1ب3 مرفق3 با 1ثائق لح ك د خل 

نشر  تاريخ  من  شهرين  بتد ء  أجل 

مع  باو ريدة   رسم33  هذ   الشعار 

با نسب3  بشهرين  هذ   ألجل  تمدود 

إلى   د ئنين   قاطنين خارج  ململك3 

ل 719   583 طبقا  لم1 د   ملغرب33 

ل 720 من مدلن3   تجارة.
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

87

 ملحكم3   تجاري3 با د ر   ب3ضاء

ملف رقم : 110692

حساب 21063
ب3ع أصل تجاري

ف1ت :

دهان  وحامل3  مت3لد     س3دة 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

.B22679

شارل  وحامل  ب3ت3ف3نا    س3د 

.BE13557R بطاق3  إلقام3 رقم 

 فائدة :

بلصفر  وحامل  خا د    س3د 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

.BL27301

مجم1ع  ألصل   تجاري  ملعد 

 LE PETIT ل ملسمى   لمشرلبات 

161 شارع حسن  CAFE  ملت1 جد ب 

صغير با د ر   ب3ضاء.

رقم  با س ل   تجاري  ل ملس ل 
.118998

تس ل  فإن   تعرضات  لبذ ك 
باملحكم3   تجاري3  بمكتب   ضبط 
با د ر  مكتب   س ل   تجاري 
و1ما  خمس3  أجل  د خل    ب3ضاء 

 مل1 لي  لنشرة  ألللى ل  ثان33.
  نشرة  ألللى

عن رئيس كتاب3   ضبط

77 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 با د ر   ب3ضاء
ملف رقم : 110698

حساب 21157
عقد تقدم3

حك3م3   شهاب   دون    س3دة 
رقم   وحامل3  لبطاق3   1طن33 
ممثل3  لشخص  بصفتها   B169136
  طب3عي لمس ل با س ل   تجاري 
 208172 رقم  تحت  با د ر   ب3ضاء 
في  لح3دة  شرك3  مسيرة  لبصفتها 

ط1ر   تك1ين خصائصها   تالي :
تم تصريح على ما ولي :

تم   ق3ام بتقدم3 طب3ع33  شرك3  
 LA SOCIETE PHARMACIE DE
 L’HOPITAL MOHAMED 5 SARL
محدلدة  مسؤل 33  ح ت  شرك3   AU
مقرها  الجتماعي  ل حد  بشريك 
62   حي  رقم  تجزئ3  مل1حدون  ب، 
 ملحمدي،   د ر   ب3ضاء تم  ملساهم3 
بجم3ع  أعاله  في   شرك3  ملذك1رة 
لخص1م  ألصل  أص1ل  عناصر 
  تجاري  لشخص   طب3عي لتصبح 
  شرك3 ما ك3  لعناصر  ملساهم بها 
من و1م تس 3لها في   س ل   بتد ء 

  تجاري.
من  س3ك1ن  لشرك3  ملستف3دة 
كامل  مللك33  ألصل  هذه   تقدم3 
من  تقدمته  بتد ء    تجاري  وحال 
ت1ق3ع هذ    عقد لس3ك1ن  ها أوضا 
تاريخ  إلنشاء  من   النتفاع  بتد ء 
  نهائي  هذه   شرك3  ألصل   تجاري 
تجزئ3  ب  با د ر   ب3ضاء    كائن 
62   حي  ملحمدي،  رقم   مل1حدون 
با س ل  ل ملس ل    د ر   ب3ضاء، 
رقم  تحت  با د ر   ب3ضاء    تجاري 

.208172

تس ل  فإن   تعرضات  لبذ ك 
باملحكم3   تجاري3  بمكتب   ضبط 
با د ر  مكتب   س ل   تجاري 
عشر  خمس3  أجل  د خل    ب3ضاء 

و1ما  مل1 لي  لنشرة  ألللى ل  ثان33.
  نشرة  ألللى

رئيس كتاب3   ضبط

78 مكرر

 ملحكم3   تجاري3 با د ر   ب3ضاء
ملف رقم : 110700

حساب 21177
ب3ع أصل تجاري

حب  ملل1ك   صفري1ي    س3د 
محمد  وحامل  بطاق3   تعريف 

.B51232 1طن33 رقم  
 فائدة :

كس3كس  وحامل3  نادو3    س3دة 
رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

.BE535226
مجم1ع  ألصل   تجاري  ملعد 
 PHARMACIE مسماة   ص3د 3 
با د ر   ب3ضاء  DU RIFF  ملت1 جد 
شارع محمد   106 حي سمارة ملتقى 
مدو1ن3) طريق  )سابقا     سادس 

ل 2 - 3 - 6 زنق3   ريف.
رقم  با س ل   تجاري  ل ملس ل 

.111188
تس ل  فإن   تعرضات  لبذ ك 
باملحكم3   تجاري3  بمكتب   ضبط 
با د ر  مكتب   س ل   تجاري 
عشر  خمس3  أجل  د خل    ب3ضاء 

و1ما  مل1 لي  لنشرة  ألللى ل  ثان33.

  نشرة  ألللى
عن رئيس كتاب3   ضبط

79 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب   تصف33 ل  تس1ي3   قضائ33

إشعار بقفل مسطرة   تصف33 
  قضائ33

في م1 جه3 شرك3 أ ط1بريس
RC : 6451

بمقت�ضى  وحكم   صادر 
في  مللف   2022 و1ن13   9 بتاريخ 
رقم  وحكم   2022/8112/26 رقم 
قضت  ملحكم3   تجاري3   2022/28

بطنج3 :
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مسطرة  بقفل   : في  مل1ض1ع 

  تصف33   قضائ33  ملفت1ح3  فائدة 

وترتب على  ما  أ ط1بريس مع  شرك3 

ح ك قان1نا.
عن رئيس كتاب3   ضبط

94

 ملحكم3   تجاري3 بطنج3

مكتب   تصف33 ل  تس1ي3   قضائ33

إشعار

شرك3 ك1ماناف فيري ش.م

في شخص ممثلها   قان1ني

بمقت�ضى  وحكم   صادر 

في  مللف   2022 و1ن13   9 بتاريخ 

رقم  وحكم   2022/8119/28 رقم 

قضت  ملحكم3   تجاري3   2022/29

بتع3ين   س3د  وحسن   : بطنج3 

من   س3د  بدال  سندوكا  مسكين 

م1ض1ع  في  مللف  بن1ن3  محمد 

مسطرة   تصف33   قضائ33  شرك3 

ك1ماناف فيري ش.م.
عن رئيس كتاب3   ضبط

95

 ملحكم3   تجاري3 بطنج3

مكتب   تصف33 ل  تس1ي3   قضائ33

إشعار بقفل مسطرة   تصف33 
  قضائ33

في م1 جه3 شرك3 كاطان

RC : 3781

بمقت�ضى  وحكم   صادر 

في  مللف   2022 و1ن13   9 بتاريخ 

رقم  وحكم   2022/8121/27 رقم 

قضت  ملحكم3   تجاري3   2022/10

بطنج3 :

مسطرة  بقفل   : في  مل1ض1ع 

  تصف33   قضائي  ملفت1ح3  فائدة 

شرك3 كاطان مع ما وترتب على ح ك 

قان1نا.
عن رئيس كتاب3   ضبط

120

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ب3ع أصل تجاري

ملف رقم 2022/13

حساب رقم 13129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ  لمس ل   2019 فبر ور   22

عزيز  باع   س3د   2019 مارس   3

 وحاجز،  وحامل  بطاق3   تعريف 

إلى   س3د   M330931   1طن33 رقم 

عبد   فتاح  وحاجز،  وحامل  بطاق3 

 M170671 رقم    تعريف   1طن33 

نصف  ألصل   تجاري  ملس ل 

 10028 با س ل   تجاري تحت رقم 

بلفقير،  قساري3   15/16 ب    كائن 

 و دودة.

«ب3ع  ملالبس»   ملز لل ف3ه نشاط 

ل  ك3ف33  حسب   شرلط  لح ك 

 ملذك1رة في   عقد.

لعل3ه فإن   تعرضات تقبل بكتاب3 

  ضبط باملحكم3  البتد ئ33 باو دودة 

د خل أجل خمس3 عشر )15) و1ما من 

تاريخ   نشرة   ثان33.

  نشرة  ألللى
 ملشرف على مصلح3   س ل   تجاري

97 مكرر

 ملحكم3  البتد ئ33 باو دودة

ب3ع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/11

حساب رقم 11895

في مؤرخ  م1ثق  عقد   بمقت�ضى 

بتاريخ لمس ل   2022 أبريل   21 

25 أبريل 2022 باع   س3د عبد   عزيز 

من1مر  وحامل  بطاق3   تعريف 

M160170 إلى   س3دة    1طن33 رقم 

معالي3  وحامل3  بطاق3  كريم3 

 M170519 رقم    تعريف   1طن33 

با س ل   ألصل   تجاري  ملس ل 

  تجاري تحت رقم 13906.

زهرة  و دودة   38  : ب    كائن 

تجزئ3 لسط  ملدون3،  و دودة.

 ملز لل ف3ه نشاط «صا 3 شاي».

تحت  سم

ل  ك3ف33  لح ك حسب   شرلط 

 ملذك1رة في   عقد.

تقبل  فإن   تعرضات  لعل3ه 

باملحكم3  البتد ئ33  بكتاب3   ضبط 

من  و1ما   15 أجل  د خل  باو دودة 

تاريخ   نشرة   ثان33.
  نشرة   ثان33

 ملشرف على مصلح3   س ل   تجاري

73 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة
تقدوم أصل تجاري كحص3 في شرك3

ملف رقم 2022/06

حساب رقم 8019

يعلن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط 

باملحكم3  البتد ئ33 بقلع3   سر غن3 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  أنه 

بتاريخ  لمس ل   2022 1 و1ن13  في 

بقلع3   سر غن3،   2022 8 و1ن13 

ف1ت   س3د سع3د سكر تي   ساكن 

بتجزئ3   ت1ز ن33 زنق3 1 رقم 50   د ر 

  ب3ضاء،  وحامل3  بطاق3   تعريف 

  1طن33 رقم BK271731 إلى   شرك3 

بشريك  ح ت  ملسؤل 33  ملحدلدة 

 PHARMACIE» لح3د  ملسماة 

SOUGRATI SARL AU»  ألصل 

تجزئ3   ن1ر   76   تجاري   كائن ب 

قلع3   سر غن3  ملخصص  ـ   2

عناصره  ملادو3  بجم3ع  «ص3د 33» 

هذه   شرك3  في  كحص3  ل ملعن1ي3 

بهذه  با س ل   تجاري  ل ملس ل 

بثمن   15780 رقم  تحت   ملحكم3 

إجمالي قدره 1.118.000 درهم.

تس ل  فإن   تعرضات  لبذ ك 

بمكتب   ضبط باملحكم3  البتد ئ33 

بقلع3   سر غن3 د خل أجل 15 و1ما 

 مل1  33  لنشرة  ألللى ل  ثان33.
  نشرة   ثان33

رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

77 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ب3ع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/06
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بتاريخ  لمس ل   2022 مارس   17
تعدوله  تم  ل  ذي   2022 مارس   18
 2022 ماي   20 بملحق مؤرخ بتاريخ 
من   2022 ماي   20 بتاريخ  لمس ل 
رقم   س ل   تجاري  تغ3ير  أجل 
باملحكم3   تجاري3  16899  ملس ل 
با رباط إلى   رقم 113510 باملحكم3 
 البتد ئ33 بتمارة باع   س3د ب1حالب 
عبد هللا مجم1ع نصيبه من  ألصل 
ه1   ثلث  ملتك1ن  ل  ذي    تجاري 
 ROSE من مطعم لمقهى تحت  سم 
 MARIE CLUB COMPING CLUB
ل  كائن  رش3د  ب1حالب   فائدة  بنه 
بثمن  بشاطئ   ش3احن3   صخير ت 

قدره 500.000 درهم.
يس ل  تعرض  أي  فإن  لبذ ك 
بمكتب   ضبط باملحكم3  البتد ئ33 
مكتب   س ل   تجاري   بتمارة 
و1ما   (15( د خل أجل خمس3 عشر 

 مل1 لي  لنشرة  ألللى ل  ثان33.
  نشرة   ثان33

عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

12 مكرر

 ملحكم3  البتد ئ33 بتمارة
ملف   تنف3ذ رقم 

2022/6102/1773
ب3ع عقار محفظ باملز د   علني

قضاء  ألسرة  قسم  رئيس  يعلن 
با ت1ث3ق لشؤلن   قاصرين   ملكلف 
أن  بتمارة  باملحكم3  البتد ئ33 
 16 بتاريخ  باملز د   علني س3قع  ب3عا 
2022 على   ساع3   عاشرة  سبتمبر 
صباحا بقاع3   ب13عات رقم 3 بمقر 
نصيب  ملح 1ر  هذه  ملحكم3  ب3ع 
عليها في   عقار  ملسمى «مفتاح  وخير» 
 78/17123 حي   رسم   عقاري رقم 

  كائن بتمارة.
عامر،  بدل ر  لالد    عقار   كائن 
ه1 عبارة عن أرض فالح33 عاري3 مع 
لتبلغ  ملساح3  مجهز  غير  بئر  ت1 جد 
في  1662 متر مربع،   إلجما 33  لعقار 
 118.50 نسب3  ملح 1رة  تبلغ  حين 

متر مربع  فائدة :
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 فائدة   س3د عبد  مل 3د  وحيرش ؛

 وحاجر على   س3دة نجاة  وحيرش.

حدد   ثمن  الفتتاحي  ب3ع  لقد 

  عقار باملز د   علني في حدلد نصيب 

 ملح 1ر عليها في مبلغ 80.000 درهم 

وؤدي من رسا عل3ه  ملز د   ثمن ناجز  

مع زيادة 3%  فائدة  وخزين3   عام3.

لعلى   ر غبين في  ملشارك3 في  ملز د 

 وحض1ر في   13م ل  ساع3  ملحددون 

بمقر  ملحكم3  البتد ئ33   ذ ك 

بتمارة ل لمزيد من  ملعل1مات ومكن 

 التصال بمكتب   تنف3ذ ح3ث و1جد 

ملف  إلجر ء ت.
عن رئيس كتاب3   ضبط

203

املحكمة االبتدائية بتازة
إشهار عقد شر ء أصل تجاري

ملف رقم : 2022/01

 19 بمقت�ضى   عقد  ملنجز بتاريخ 

وناور 2016 من طرف   عد ين سع3د 

بتازة،  لعبد  ملنعم   تازي   كحل 

أل هما رقم  ل ملس ل بمذكرة حفظ 

180،  شترى   س3د  رقم  تحت   21

محمد  ملزد د  بن   دريس  ملل1لي 

ل  ساكن   1971 و1 13   15 بتاريخ 

99 تازة ب.ت.ل  بزنق3 مكناس عمارة 

من   بائع  ه   س3د   Z177931

محمد  ملل1لي بن محمد مزد د بتاريخ 

بفرنسا  مق3م   1966 ديسمبر  فاتح 

Z87238 تن1ب عنه   س3دة  ب.ت.ل 

سعاد بنع3اد بنت محمد مزد دة في 

بعمارة  1969   ساكن3  مارس   23

تازة  مكناس،  زنق3   1 99   شق3 

عرف33  ب1كا 3   D376263 ب.ت.ل 

مصادق عليها في 26 أغسطس 2013 

بامللحق3  إلد ري3   18316 تحت رقم 
جم3ع  ألصل   تجاري    ثان33 بتازة، 

  لدكان بشارع زيري بن عط33 رقم 93 

درهم   130.000 قدره  بثمن  تازة 

با 1كا 3  ل  بائع3  ل تفق  ملشتري 

726 درهم  على س1م3 كر ئ33 قدرها 

شهريا شامل3  ضريب3   نظاف3.

جم3ع   تعرضات  لستقبل 
من مدلن3   83  ملمكن3 طبقا  لمادة 
بمكتب   س ل   تجاري    تجاري3 
باملحكم3  البتد ئ33 بتازة د خل أجل 
15 و1ما من تاريخ صدلر   نشر   ثاني 

باو ريدة   رسم33.
  نشرة   ثان33

عن رئيس كتاب3   ضبط

13 مكرر

 ملحكم3  البتد ئ33 با رباط
مصلح3 كتاب3   ضبط
ملف تنف3ذي عقاري

عدد 2022/16
حساب عدد 13351
ب3ع عقار باملز د   علني

  فائدة : حف3ظ3 مفت1ح  ملقدم3
عن   قاصرة ص1ف3ا   سع3دي

ون1ب عنها :  ألستاح ن حسن   1ز ن 
لأم3ن3   شلح  ملحام3ان به3ئ3 

  رباط
ضد :  وحق   عام

 يعلن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط
أن  با رباط،  باملحكم3  البتد ئ33 
 6 بتاريخ  ستقع  عم1م33  سمسرة 
على   ساع3  وحادو3   2022 سبتمبر 
 عشرة صباحا بقاع3   ب13عات رقم 5
نصيب  ب3ع  قصد  بهذه  ملحكم3 
 (30/7( نسب3  في  قاصرة  ملتمثل 
من   عقار  ملحفظ  وحامل  لرسم 
  عقاري عدد 01/96656 ل ه1 عبارة 
عن ف3ال من طابق أر�ضي به حدوق3 
مربع  متر   1081 مساحتها  إلجما 33 
زنق3 أب1در حي أكد ل   13 تقع برقم 

  رباط.
 لقد حدد ثمن  نطالق   ب3ع باملز د
درهم   1.817.500 مبلغ  في    علني 
 %3 إضاف3  مع  حاال  وؤدى   ثمن 
لمصاريف  خزين3   دل 3  ل جب 

  تنف3ذ.
تقدوم  أل  ل لمزيد من  ملعل1مات 
بمكتب  ومكن  التصال  عرلض 
  تنف3ذ  ملدني شعب3  وذ ز   عقاري 

بهذه  ملحكم3  ملكتب رقم 70
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

3

املحكمة االبتدائية بسال
مكتب   س ل   تجاري

ملف رقم : 2022/16

حساب رقم : 55685
ب3ع  ألصل   تجاري

بتاريخ  ت1ث3قي  عقد  بمقت�ضى 

بم1جبه  ل  ذي   2022 و1ن13   15

خدوج3   صبار  باعت   س3دة 

  وحامل3  بطاق3   تعريف   1طن33
فاطم3 AB216089  لس3دة   رقم 

كريمي  وحامل3  بطاق3    زهر ء 

 AY5531 رقم    تعريف   1طن33 

مجم1ع  ألصل   تجاري   ذي يستغل 

«صا 1ن  لحالق3»،   كائن بشارع بن 

جرير عمارة B متجر رقم 6 بطان3 سال 

باملحكم3  با س ل   تجاري   ملق3د 

 32170 عدد  تحت   البتد ئ33  سال 

بثمن قدره 110.000 درهم.

 ذ ك فإن جم3ع   تعرضات وجب 

باملحكم3  أن ت1ضع بكتاب3   ضبط  

أجل خمس3  د خل  بسال   البتد ئ33 

تاريخ صدلر   نشرة  من  و1ما  عشر 

  ثان33.

  نشرة  ألللى

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار تنازل عن حصص في 

 ألصل   تجاري
رقم : 2022/11

حساب خص1�ضي رقم : 26913
تنازل عن حصص في  ألصل   تجاري

با قن3طرة  أبرم  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ 8 و1ن13 2022 تنازل كل من :

عرل�ضي  وحامل  محمد    س3د 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

في  ألصل  حصته  عن   G111662

قيساري3 واسين   :   تجاري   كائن ب 

201 شارع محمد  وخامس محل رقم 

ب3ع  في  12   قن3طرة،  ملعد  التجار 

با س ل  ل ملق3د   ملالبس  و اهزة، 

  تجاري  دى  ملحكم3  البتد ئ33 

با قن3طرة تحت رقم 19992.

 30.000 ب  تقدورها  تم  ل  تي 
درهم.

كنفالي  عبد   صمد    س3د 
 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 
في  ألصل  حصته  عن   G521118
 201 واسين  قيساري3   : ب    تجاري 
رقم  محل  محمد  وخامس  شارع 
ب3ع  في  12   قن3طرة،  ملعد  التجار 
با س ل  ل ملق3د   ملالبس  و اهزة، 
  تجاري  دى  ملحكم3  البتد ئ33 

با قن3طرة تحت رقم 62968.
 30.000 ب  تقدورها  تم  ل  تي 

درهم.
 فائدة :

شباضا  وحامل  محمد    س3د 
رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

.G291575
أعاله  د ئني   بائع  ملذك1ر  فعلى 
أن وتقدم1  بتعرضهم  دى  ملحكم3 
 15  البتد ئ33 با قن3طرة د خل أجل 
من تاريخ   نشرة   ثان33  و1ما  بتد ء 
طبقا  لفصل 83 من مدلن3   تجارة.

  نشرة  ألللى
عن رئيس مصحل3 كتاب3   ضبط

ك1ثر   شالي

22 مكرر

 ملحكم3  البتد ئ33 با قن3طرة
ملف إشهار تنازل عن حصص في 

 ألصل   تجاري
رقم : 2022/12

حساب خص1�ضي رقم : 26953
تنازل عن حصص في  ألصل   تجاري
با قن3طرة  أبرم  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ 8 و1ن13 2022 تنازل :
شباضا  وحامل  محمد    س3د 
رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 
في  ألصل  حصته  عن   G291575
قيساري3 واسين   :   تجاري   كائن ب 
محل  محمد  وخامس  شارع   201
11   قن3طرة،  ملعد  التجار  رقم 
با تقس3ط،  ل و 1 رب  في   تخزين 
با س ل   تجاري  دى  ل ملق3د 
با قن3طرة تحت   ملحكم3  البتد ئ33 

رقم 32976.
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 60.000 ب  تقدورها  تم  ل  تي 

درهم.

 فائدة :

عرل�ضي  وحامل  محمد    س3د 

رقم   بطاق3   تعريف   1طن33 

.G111662

أعاله  د ئني   بائع  ملذك1ر  فعلى 

أن وتقدم1  بتعرضهم  دى  ملحكم3 

 15  البتد ئ33 با قن3طرة د خل أجل 

من تاريخ   نشرة   ثان33  و1ما  بتد ء 

طبقا  لفصل 83 من مدلن3   تجارة.

  نشرة  ألللى
عن رئيس مصحل3 كتاب3   ضبط

ك1ثر   شالي

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب   س ل   تجاري

ب3ع أصل تجاري

  س ل   تحل3لي : 15918

ملف   ب3ع رقم 2021/03 ب أ ت

نحن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط 

بخريبك3،  باملحكم3  البتد ئ33 

من   81 ملقتض3ات   فصل  تطب3قا 

 15.95 مدلن3   تجارة،   قان1ن رقم 

نعلن ما ولي :

من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

محامي  جدني  أحمد  طرف  ألستاح 

 به3ئ3 خريبك3 بتاريخ فاتح و1ن13 2022، 

فاطم3  وحطابي،  تناز ت   س3دة 

شارع  بل1ك إي،   186    ساكن3 برقم 

خريبك3  عالل   فا�ضي،   نهض3، 

 فائدة   س3دة نج1ى ن1 ر،   ساكن3 

 برقم 9، زنق3 أفغانستان، حي   نهض3، 

جم3ع  ألصل   تجاري  خريبك3 

با س ل   15918  ملس ل تحت رقم 

كتاب3   ضبط    تحل3لي  دى 

له1  بخريبك3  باملحكم3  البتد ئ33 

تجاري  ب3ع  مل1 د  محل  عن  عبارة 

برقم  با تقس3ط،   كائن    غذ ئ33 

شارع عالل   فا�ضي،   نهض3،   ،221

خريبك3.

تس ل  فإن   تعرضات  لعل3ه 
بهذه  ملحكم3  بمكتب   ضبط 
بخريبك3  )مكتب   س ل   تجاري) 
د خل أجل أقصاه خمس3 عشر )15) 

و1ما بعد   نشر   ثاني.
  نشرة  ألللى

عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

96 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
ب3ع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط 
باملحكم3  البتد ئ33 ب1رز ز ت أنه :

بتاريخ  محرر  عقد   بمقت�ضى 
ب1رز ز ت  لمس ل   2022 ماي   25
ف1ت   س3د   2022 و1ن13   7 بتاريخ 
حسن مفتاح  لس3د محمد بن دال 3، 
ملقهى  جم3ع  ألصل   تجاري  ملعد 
 : ب  ل  كائن  ل أل عاب،   لب3ع   تبغ 
ب1رز ز ت،  تيشكا  حي   150 رقم 
بهذه  با س ل   تجاري  ل ملس ل 
لح ك   21220 رقم  تحت   ملحكم3 

بجم3ع عناصره  ملادو3 ل ملعن1ي3.
لبناء عل3ه فإن جم3ع   تعرضات 
تقدم  كتاب3   ضبط بهذه  ملحكم3 
و1ما   (15( د خل أجل خمس3 عشر 

 مل1  33  لنشرة   ثان33.
  نشرة  ألللى

98 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعب3   س ل   تجاري
ملف رقم : 2022/10
حساب رقم : 5501
تف1يت أصل تجاري

بم1جب   عقد   عرفي  تسل3م  وحق 
  تجاري  ملؤرخ في 12 ماي 2022.

محمد  فقير،  سلم   س3د 
لطنيته رقم J808191  فائدة   س3د 
 JE203158 لطنيته   وحسين  فقير، 
برقم   وحق   تجاري  لمحل   كائن 
قيساري3   ن1ر ساح3  ملحكم3   ،13
بجدلل   ضر ئب  ل ملس ل  بتيزنيت 
بثمن   39501360  ملهن33 تحت رقم 

إجمالي قدره 80.000 درهم.

تس ل  فإن   تعرضات  لبذ ك 

ضبط  ملحكم3  البتد ئ33  بمكتب 

عشر  أجل  وخمس3  د خل  بتيزنيت 

و1ما  مل1  33  لنشرة   ثان33   (15(

طبقا  لمادة 83 من مدلن3   تجارة.

  نشرة  ألللى
تحت جم3ع   تحفظات

عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

99 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت

شعب3   س ل   تجاري

ملف رقم : 2022/11

حساب رقم : 5592

تف1يت أصل تجاري

بم1جب عقد تنازل عن حص3 في 

أصل تجاري  ملؤرخ في 17 فبر ور 2022.

خ1د ن،  محمد  تنازل   س3د ن 

عن  أصا 3   JE17235 رقم  لطنيته 

نفسه لن3اب3 شق3قه  حمد خ1د ن،  

حصتهما  عن   JE79858 لطنيته 

 في  ألصل   تجاري  لمحل   كائن 

تيزنيت  زنق3  وحمام،   38 برقم 

ل ملخصص  ب3ع  ملالبس  و اهزة 

تحت  با س ل   تجاري  ل ملس ل 

باملحكم3  ل11682   11683 رقم 

سع3د  بتيزنيت  فائدة   البتد ئ33 

بجم3ع   JE121956 لطنيته  خ1د ن، 

عناصره  ملادو3 ل ملعن1ي3 ل  ذي ق1م 

بثمن إجمالي قدره 60.000 درهم.

تس ل  فإن   تعرضات  لبذ ك 

ضبط  ملحكم3  البتد ئ33  بمكتب 

عشر  أجل  وخمس3  د خل  بتيزنيت 

و1ما  مل1  33  لنشرة   ثان33   (15(

طبقا  لمادة 83 من مدلن3   تجارة.

  نشرة  ألللى
تحت جم3ع   تحفظات

عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

100 مكرر

 ملحكم3  البتد ئ33 بتيزنيت
شعب3   س ل   تجاري

ملف رقم : 2022/12

حساب رقم : 5591
تف1يت أصل تجاري

بم1جب   عقد   عرفي  ب3ع مفتاح 

28 سبتمبر   ملحل   تجاري  ملؤرخ في 

.1993

لطنيته  باع   س3د عمر هم1ش، 
JE16082  فائدة   س3د محمد  رقم 

جم3ع   J10611 لطنيته  ب1خالي، 

مفتاح  وحق   تجاري  لمحل   كائن 

 17 رقم  محمد   زرقط1ني  بساح3 

ل  غير  ملس ل  بتيزنيت   دزكري 

با س ل   تجاري بثمن إجمالي قدره 

10.000 درهم.

تس ل  فإن   تعرضات  لبذ ك 

ضبط  ملحكم3  البتد ئ33  بمكتب 

عشر  أجل  وخمس3  د خل  بتيزنيت 

و1ما  مل1  33  لنشرة   ثان33   (15(

طبقا  لمادة 83 من مدلن3   تجارة.

  نشرة  ألللى
تحت جم3ع   تحفظات

عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

101 مكرر

 ملحكم3  البتد ئ33 بتيزنيت
شعب3   س ل   تجاري

تف1يت أصل تجاري 
ملف رقم 2022/11

حساب رقم 5621

بم1جب   عقد   عرفي  ب3ع أصل 

 ،2016 و1ن13   17 في  تجاري  ملؤرخ 

لطنيته  خا د   طايش  باع   س3د 
نفسه  عن  أصا 3   ،JE192522 رقم 

لن3اب3 عن ل  دته عائش3 لكيش لعن 

ل  سعدو3  لمحمد  فضم3  من  كل 

لعلي لسع3د لفت3ح3 إسمهم   عائلي 

  طايش  فائدة   س3د عمر   طائش 

جم3ع  ألصل   ،JE165 لطنيته 
  تجاري  لمحل   كائن برقم 5 س1ق 

 قش1ش زنق3  مل زرة بتيزنيت ل  غير 

بثمن  با س ل   تجاري،   ملس ل 

إجمالي قدره 100.000 درهم.
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تس ل  فإن   تعرضات  لبذ ك 

ضبط  ملحكم3  البتد ئ33  بمكتب 

بتيزنيت د خل أجل  وخمس3 عشرة 

)15)  مل1  33  لنشرة   ثان33  و1ما 

طبقا  لم1 د 83 من مدلن3   تجارة.

  نشرة  ألللى
تحت جم3ع   تحفظات

عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
شعب3   س ل   تجاري

إعالن تنازل عن نصيب أصل تجاري 

ملف تف1يت رقم 2022/5

يعلن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط 

باملحكم3  البتد ئ33 بجرس3ف :

مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب  أنه 

بتاريخ 19 ماي 2022 ل ملس ل بتاريخ 

تنازل   س3د زكرياء   ،2022 ماي   21

أصل   تجاري  في  نصيبه  ع    ط3بي 

بزنق3  بن  ) ملفتاح)  لمحل   كائن 

على  بجرس3ف،  ملشتمل  بط1ط3 

بابين رقم 51 مكرر ل ملعد  ب3ع  مل1 د 

ل ملس ل  با تقس3ط،    غد ئ33 

تحت  بجرس3ف  با س ل   تجاري 

عادل   ط3بي  3793  لس3د  رقم 

ب3نهما  مناصف3  لمحمد   ط3بي، 

لح ك بثمن قدره 10.000 درهم.

بمصلح3  لستقبل   تعرضات 

  س ل   تجاري باملحكم3  البتد ئ33 

و1ما   (15( غاو3   إلى  بجرس3ف 

طبقا  صدلر   نشرة   ثان33  من 

مدلن3  من   83 ملقتض3ات  ملادة 

  تجارة.

  نشرة  ألللى
رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

 إلمضاء : محمد   عابد

منتدب قضائي

103 مكرر

 ملحكم3  البتد ئ33 بجرس3ف
شعب3   س ل   تجاري

ب3ع  أصل تجاري 
ملف تف1يت رقم 2022/6

يعلن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط 
باملحكم3  البتد ئ33 بجرس3ف :

مؤرخ  عدلي  عقد  بم1جب  أنه 
ل ملس ل   2019 سبتمبر   21 بتاريخ 
تحت   11 ضمن س ل  ملختلف3 رقم 
 25 بتاريخ   378 لصح3ف3   371 رقم 
ن1فمبر 2019، باع   س3د عبد   كريم 
محمد  وحامل  لبطاق3  بن   عر ب 
جم3ع   ،ZG11251 رقم    1طن33 
) ألصل   تجاري)  مفتاح   دكان 
ل ملعن1ي3  عناصره  ملادو3  بجم3ع 
ل وخاص باملحل  مل1ج1د بشارع بزنق3 
عبد  مل1من بن علي ) مام مدرس3 عمر 
ه1  ل  ذي  جرس3ف)  بن  وخطاب 
عبارة عن محلب3، ل ملس ل با س ل 
 5162   تجاري تحت رقم  إلوضاحي 
محمد  ملكالي  وحامل   لمسمى 
 ،ZG20072 رقم   لبطاق3   1طن33 

لح ك بثمن قدره 120.000 درهم.
بمصلح3  لستقبل   تعرضات 
  س ل   تجاري باملحكم3  البتد ئ33 
و1ما   (15( غاو3   إلى  بجرس3ف 
طبقا  صدلر   نشرة   ثان33  من 
مدلن3  من   83 ملقتض3ات  ملادة 

  تجارة.
  نشرة  ألللى

رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط
 إلمضاء : محمد   عابد

منتدب قضائي

104 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
إشهار رسم شر ء أصل تجاري

ملف   ب3ع : 02/2022
حساب : 6119

يشهد  ملنتدب   قضائي  ملكلف 
با س ل   تجاري باملحكم3  البتد ئ33 

ببنسل3مان ل مل1قع أسفله :
على   عقد   عدلي  بناء  أنه 
 ملنجز من طرف   عدالن  ملصطفى 
ل ملس ل  فرح3  لب1شع3ب  ن1ح 
ببنسل3مان بتاريخ فاتح و1ن13  2020، 

باالستخالص  أمر   ،5882 ف  إود ع 

5188، ت1ص3ل 7010251810221، 

بم1جبه  شترى   س3د خا د ملنالر بن 

محمد بن محمد بطاقته   1طن33 رقم 

بحي  المريم   : ل  ساكن   ،TA25505

من   بائع3  ه   ،271 رقم  بل1ك ب 

بنت  عبد   كريم  وم3ن3    س3دة 

إبر ه3م بطاقتها : B79190 ل  ساكن3 

 5 بفرنسا  وحا 3 لقته بحي واسمين 
عين   شق   د ر   16 رقم   101 زنق3 
  ب3ضاء حسب «رسم  إلر ث3» لح ك 

أصا 3 عن نفسها لن3اب3 عن م1كليها 

أب1  سع3دة،  كريم3،  لهم   سادة 

جم3عا  علي،  قبهم   عائلي  بكر، 

عمر  أبناء  ملرح1م  « وت  حماد» 
جم3ع  ألصل   تجاري   وت  حماد. 

رقم  بشارع  وحسن   ثاني    كائن:  

ل ملعد  بنسل3مان،   (111(  239
با س ل   تجاري  ل ملق3د  «كمقهى» 

باملحكم3  البتد ئ33 ببنسل3مان تحت 
رقم تحل3لي رقم 1756، بثمن إجمالي 

قدره 325.000 درهم.

لعل3ه تقبل   تعرضات بابتد ئ33 
شعب3   س ل   تجاري  بنسل3مان، 

و1ما  مل1  33  لنشرة   15 د خل أجل 

  ثان33.

  نشرة  ألللى

105  مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ب3ع عقار باملز د   علني

 فائدة : لرث3 حسن بنم1�ضى بن 

  عربي، ون1ب عنهم :  ألستاحة 

عس1لي فاطم3   زهر ء  ملحام33 

به3ئ3 بني مالل

ضد : لرث3 بنم1�ضى  وحاج م1�ضى

ملف   تنف3ذ رقم 21/6101/727

كتاب3  مصلح3  رئيس  يعلن 

  ضبط  دى  ملحكم3  البتد ئ33 بني 

مالل أنه  بتاريخ 21 أغسطس 2022 

بقاع3  زل ال  على   ساع3   1 حدة 

ب3ع  س3قع  بهذه  ملحكم3    ب13عات 

باملز د   علني  لعقار ت   تا 33 :

قطع3  عن  عبارة  -   عقار  أللل 

بأش ار   زيت1ن  مغرلس3  أرض33 

ل  كائن3 بف1غال ببني مالل مساحتها 

 : 5525 م م حدلدها كا تالي  تقدر ب 

385/ب  :   رسم   عقاري رقم  قبل3 

 ،10/38212 لمطلب   تحف3ظ رقم 

رقم  مطلب   تحف3ظ   : غرلبا 

رقم  ل  رسم   عقاري   10/26391

ل مطلب   تحف3ظ رقم   10/18995

رقم  مطلب   تحف3ظ   10/31171

وم3نا  مللك   غاب1ي   ،10/10695

رقم  م1ض1ع   رسم   عقاري 

شارع  وحسن  لشماال  11612/س 

  ثاني.

حدد   ثمن  الفتتاحي  ب3ع  لقد 

مبلغ  في  طرف  وخبير  من    عقار 

3.320.000 درهم.

-   عقار   ثاني عبارة عن قطع3 

أرض33 كائن3 بشارع محمد  وخامس 

)مرآب  مل اطي   17 رقم  مالل  ببني 

م م   1072 قدوما) مساحتها تقدر ب 

: زنق3 عم1م33، غرلبا  حدلدها قبل3 

 ،10/16196 رقم    رسم   عقاري 

وم3نا : شارع محمد  وخامس لشماال 

زنق3 عم1م33.

حدد   ثمن  الفتتاحي  ب3ع  لقد 

مبلغ  في  طرف  وخبير  من    عقار 

8.030.000 درهم.

لعلى من رست عل3ه  ملز ودة أن 

وؤدي   ثمن ف1ر  مع زيادة 3% ل جب 

 وخزين3   عام3.

ومكن  من  ملعل1مات  ل لمزيد 

 التصال بقسم   تنف3ذ ت   قضائ33 

دفتر  على  بهذه  ملحكم3  الطالع 

  شرلط ل  تحمالت.
 إلمضاء : رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

 إلمضاء : صاوح مسضق
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 ملحكم3  البتد ئ33 ببني مالل

ب3ع عقار باملز د   علني
 فائدة : مل3ك3 ز ما لمن معها، ون1ب 

عنه :  ألستاحة نادو3 ساعي  ملحام33 

به3ئ3 مكناس

ضد : طارق ب1رل ح لمن معه

ملف   تنف3ذ رقم 22/6101/853

كتاب3  مصلح3  رئيس  يعلن 

  ضبط  دى  ملحكم3  البتد ئ33 بني 

 2022 سبتمبر   6 بتاريخ  أنه   مالل 

بعد   زل ل  على   ساع3   1 حدة 

بقاع3   ب13عات بهذه  ملحكم3 س3قع 

باملز د   علني  لعقار حي   رسم  ب3ع 

10/11281  مللك  رقم    عقاري 

 «556  - ف  «رياض   سالم   ملسمى 

بني  رياض   سالم  بتجزي3  ل  كائن 

بني مالل،   11 18   رقم  مالل بل1ك 

179 م م  ملتك1ن من أرض  مساحته 

مش3دة على  )ف3ال)  بها بناو3 سكن33 

مساح3 1 آر تقريبا، ح ت قب1 تشتمل 

عاى صا 1نين لمطبخ لدلش لغرف3 

بإلضاف3 إلى فناء خلف   بناو3   كل 

به  أر�ضي  لطابق  با ز 3ج،   مكس1 

صا 1نين لغرف3 لحمام لطابق عل1ي 

لحمام  أربع غرف  على  يشتمل   لل 

لمرآب لحدوق3 لسطح على مجم1ع 

به  مربع،  متر   100 مساح3   بناو3 

غرف3 لمرحاض ل  باقي فارغ أرضيته 

مكس1ة با ز 3ج   عادي.

حدد   ثمن  الفتتاحي  ب3ع  لقد 

  عقار في مبلغ 1.300.000 درهم.

لعلى من رست عل3ه  ملز ودة أن 

وؤدي   ثمن ف1ر  مع زيادة 3% ل جب 

 وخزين3   عام3.

ومكن  من  ملعل1مات  ل لمزيد 

 التصال بقسم   تنف3ذ ت   قضائ33 

دفتر  على  بهذه  ملحكم3  الطالع 

  شرلط ل  تحمالت.
 إلمضاء : رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

 إلمضاء : صاوح مسضق
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 ملحكم3  البتد ئ33 ببني مالل

ب3ع عقار باملز د   علني
 فائدة : طرق حرفي، ون1ب عنه : 

 ألستاح حم3د  ملط3ع  ملحامي به3ئ3 

بني مالل

ضد : حرفي  مين لمن معه

ملف   تنف3ذ رقم 22/6101/11

كتاب3  مصلح3  رئيس  يعلن 

  ضبط  دى  ملحكم3  البتد ئ33 بني 

 2022 سبتمبر   6 بتاريخ  أنه   مالل 

بعد   زل ل  على   ساع3   1 حدة 

بقاع3   ب13عات بهذه  ملحكم3 س3قع 

باملز د   علني  لعقار حي   رسم  ب3ع 

10/37171  مللك  رقم    عقاري 

بتجزي3  ل  كائن  «مبرلك3»   ملسمى 

8   رقم  مبرلك3 حي  م   ظهر بل1ك 
منزل  عبارة عن  له1  بني مالل،   22
صا 1ن  به  سفلي  طابق  من  وتك1ن 

لبيت لمطبخ لمرحاض لدلش لطابق 

ألل به صا 1ن كبير لبيتان لمرحاض 

ب13ت لمرحاض   1 لدلش لسطح به 

لفر غ  نشر   غس3ل مساحته 79 م م.

حدد   ثمن  الفتتاحي  ب3ع  لقد 

  عقار في مبلغ 900.000 درهم.

لعلى من رست عل3ه  ملز ودة أن 

وؤدي   ثمن ف1ر  مع زيادة 3% ل جب 

 وخزين3   عام3.

ومكن  من  ملعل1مات  ل لمزيد 

 التصال بقسم   تنف3ذ ت   قضائ33 

دفتر  على  بهذه  ملحكم3  الطالع 

  شرلط ل  تحمالت.
 إلمضاء : رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

 إلمضاء : صاوح مسضق
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املحكمة اإلبتدائية بالصويرة
إشهار تقدوم أصل تجاري

كحص3 في شرك3
ملف  إلشهار رقم : 17/2022

  س ل   تجاري : 7606

حساب رقم : 2973

إن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط 

باملحكم3  إلبتد ئ33 با ص1يرة  مل1قع 

أسفله وصرح :

مبرم  عرفي  عقد  بمقت�ضى  أنه 

قامت   ،2022 و1ن13   20 بتاريخ 

مغرب33    س3دة  وحسن33  ملم1ني، 

و1ن13   23 بتاريخ  مزد دة   و نس33 

1966،  وحامل3  بطاق3   تعريف 

ل  ساكن3   ،I138686 رقم    1طن33 

27   ص1يرة،  رقم  فض3ل3  بتجزئ3 

بتقدوم جم3ع عناصر  ألصل   تجاري 

تجزئ3   بحيرة   101 با رقم    كائن 

  ص1يرة،  ملس ل با س ل   تجاري 

با ص1يرة  باملحكم3  البتد ئ33 

 ،7606 تحت   رقم   تحل3لي 

«مدرس3  نشاط  ملمارس3   ملستغل 

قدره  بثمن  ل ملقدر  خص1ص33»، 

530.000 درهم حسب تقرير مر قب 

شقيري،  سعاد   وحسابات   س3دة 

و1ن13   15 بتاريخ  مر كش  في   ملؤرخ 

لح ك كحص3 في   شرك3 في   ،2022

 ECOLE» ل ملسماة  ط1ر   تأسيس 

.«ALYAA PRIVEE

لعل3ه فعلى   د ئنين أن وتقدم1  

مكتب   س ل  إلى  بتعرضاتهم 

أجل  د خل  بهذه  ملحكم3    تجاري 

15 وبتدئ من تاريخ نشر هذ   إلعالن 

 أللل لينتهي في   13م  وخامس عشر 

من نشر  إلعالن   ثاني.

  نشرة  ألللى
عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

109 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
تقدوم أصل تجاري حص3 في شرك3

س/ت : 7110

من   83 ل   81 تطب3قا  لمادتين 

مدلن3   تجارة، لبمقت�ضى عقد عرفي 

محرر  الستاد بآسفي بتاريخ 25 ماي 

2022 ل ملس ل بتاريخ 11 ماي 2022 

بآسفي.

قام   س3د ن1ر   دون بن   صن3كي 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

ما ك  ألصل   تجاري   H13661

ل ملس ل ص3د 33  بن   نفيس 

 7110 با س ل   تجاري تحت رقم   
س3دي  طريق   152 رقم  ب  ل  كائن 
بجم3ع  ل ملعد ص3د 33  عبد   كريم 
عاصره  ملادو3 ل ملعن1ي3 ل ملقدر بثمن 
كحص3  لح ك  درهم   812221.66
 STE ط1ر   تأسيس  في  في   شرك3 
 PHARMACIE B NAFFISS EN

.FORMATION
وج1ز  لد ئنين أن وتعرض1  على 
أد ء ثمن   تقدوم د خل أجل أقصاه 
بعد   نشر   ثاني  هذ   و1ما   15
مضم1ن3  رسا 3  ب1 سط3   إلعالن 
أل بإود ع هذ   مع  إلشعار با ت1صل، 
  تعرض مقابل لصل بكتاب3   ضبط 
وبين  أن  ليجب  بهذه  ملحكم3، 
مبلغ  طائل3   بطالن  تحت    تعرض 
  دون لأسبابه ل مل1طن  ملختار د خل 

د ئرة  ملحكم3.
  نشرة  ألللى

عن رئيس مصلح3 كتاب3   ضبط

153 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم : 2021/2631/291

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي : دومان.

 السم   شخ�ضي : رض1 ن.
بنت  خدوج3   : لأمه  علي   :  بن 

محمد.
 1991 وناور   19 بتاريخ   مل1 1د 

با عدرج.
جماع3  دل ر   قصب3   :   ساكن 
وازغ3  ملنزل  بني  ق3ادة   مطرناغ3 

صفرل.
حكم عل3ه بتاريخ 17 فبر ور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات بفاس.
لبعد  بقاصرة  أجل   تغرير  من 
إعادة   تك33ف من أجل هتك عرضها 

بدلن عنف نتج عنها  فتضاضها.
 (2( بسنتين  ح ك  عن  لمعاقبته 
لتحم3له  م1ق1ف   تنف3ذ  حبسا 

  صائر ل إلجبار في  ألدنى.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3
كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2615/23

ملخص  وحكم أل   قر ر

 السم   عائلي : نش3ط.

 السم   شخ�ضي : عبد   صمد.

 2002 21 أغسطس  مزد د بتاريخ 

بفاس.

:   صاف33 بنت  : حم3د لأمه   بن 

  بشير.

  ساكن : دل ر   طاهريين رقم 20 

زنق3 9 فاس.

فبر ور  فاتح  بتاريخ  عل3ه  حكم 

غرف3  و ناوات  طرف  من   2022

علن3ا  نتهائ3ا  بفاس   الستئناف33 

لغ3اب3ا.

عرض  هتك  جناو3   : أجل  من 

قاصر با عنف.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

 117 رقم  تحت   2021 ن1فمبر   25

 2021/2611/101 رقم  في  مللف 

مؤ خذة  ملتهم من أجل   :   قا�ضي بـ 

 ملنس1ب إ 3ه لمعاقبته بسن3 ل حدة 

حبسا نافذ ، لتحم3ل  ملتهمين   صائر 

ل يهما   قان1ني  ب1 سط3  تضامنا 

لتحدود  إلجبار في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2635/50

ملخص  وحكم أل   قر ر

 السم   عائلي : مح 1بي.

 السم   شخ�ضي : منير.

 2001 ماي   28 بتاريخ  مزد د 

بافريطس33.

بنت  ناج33   : لأمه  :  محمد   بن 

محمد.

جماع3  م3طر  دل ر   :   ساكن 

 فريطيس3 ق3ادة تاندوت ميس1ر.

 2022 8 فبر ور  حكم عل3ه بتاريخ 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

هتك  محال 3  جناو3   : أجل  من 

عرض قاصر با عنف.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

 851 رقم  تحت   2021 ديسمبر   6

 2021/2631/201 رقم  في  مللف 

منير  مؤ خذة  ملتهم   : بـ    قا�ضي 

إ 3ه  نسب  ما  أجل  من   ملح 1بي 

حبسا  بسنتين  ثنتين  لمعاقبته 

في  ل إلجبار  لتحم3له   صائر  نافذ ، 

 ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2615/23

ملخص  وحكم أل   قر ر

 السم   عائلي : هامل.

 السم   شخ�ضي : محمد.

مزد د بتاريخ 2002 بفاس.

 بن : ن1   سدد لأمه : حدوج3.

 1 رقم  إقام3   عا 33   :   ساكن 

 ملسيرة فاس.

فبر ور  فاتح  بتاريخ  عل3ه  حكم 

غرف3  و ناوات  طرف  من   2022

علن3ا  نتهائ3ا  بفاس   الستئناف33 

لغ3اب3ا.

عرض  هتك  جناو3   : أجل  من 

قاصر با عنف.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

 117 رقم  تحت   2021 ن1فمبر   25

 2021/2611/101 رقم  في  مللف 

مؤ خذة  ملتهم من أجل   :   قا�ضي بـ 

حبسا  بسن3  لمعاقبته  إ 3ه  نسب 

لتحم3له  ملتهمين   صائر  نافذ ، 

ل يهما   قان1ني  ب1 سط3  تضامنا 

لتحدود  إلجبار في  وحد  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2019/2611/183

ملخص  وحكم أل   قر ر

 السم   عائلي : زاللي.

 السم   شخ�ضي : محمد.

 1983 أغسطس   5 بتاريخ  مزد د 

بدل ر  غام  عمرلين   دري1ش 

  ناض1ر.

محمد،  بن  عبد   رحمان   :  بن 

لأمه : ضريف3 بنت  حمد.

دل ر  غام  عمرلين   :   ساكن 

  دري1ش   ناض1ر.

أكت1بر  فاتح  بتاريخ  عل3ه  حكم 

غرف3  و ناوات  طرف  من   2019

علن3ا  نتهائ3ا  بفاس   الستئناف33 

لغ3اب3ا.

في  جناو3  ملشارك3   : أجل  من 

فدو3  لطلب  ل الحتجاز   الختطاف 

ل  سرق3  مل1ص1ف3 با تعدد ل  عنف 

ل  تهدود ل ستعمال لس3ل3 نقل.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

 127 رقم  تحت   2019 فبر ور   21

 2018/2609/522 رقم  في  مللف 

زاللي  محمد  ببر ءة   ظنين    قا�ضي 

لبإد نته  من   سرق3  مل1ص1ف3 

بجنح3   تهدود بعد إعادة   تك33ف 

حبسا  أشهر  بثالث3  لبمعاقبته 

 500 قدرها  نافذة  لبغر م3  م1ق1ف 

برفع   عق1ب3  تعدوله  مع  درهم، 

ل حدة  سن3  إلى  عل3ه  بها   ملحك1م 

قدرها  نافذة  لغر م3  نافذ   حبسا 

درهم لتحم3ل  ملتهمين   صائر   250

تضامنا ل الجبار في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.
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لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2611/108

ملخص  وحكم أل   قر ر

 السم   عائلي : زرزلر.

 السم   شخ�ضي : حف3ظ.

مزد د سن3 1983 بفاس.

بنت  مريم   : لأمه  محمد،   :  بن 

 دريس.

336 حي  و دود  :   رقم    ساكن 

زل غ3 فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 28 فبر ور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

من أجل : جناو3 إضر م   نار.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

 923 رقم  تحت   2021 ديسمبر   10

 2021/2609/367 رقم  في  مللف 

مؤ خذة  ملتهم من أجل   :   قا�ضي بـ 

 ملنس1ب إ 3ه لمعاقبته بسنتين  ثنين 

لتحم3ل  ملتهم   صائر  نافذ   حبسا 

مجبر  في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 
بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 
 لمتهم.

  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس
ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2020/2611/171
ملخص  وحكم أل   قر ر

 السم   عائلي : برك3.
 السم   شخ�ضي : عبد   رح3م.

 1970 سبتمبر   7 سن3  مزد د 
بمكناس.

 بن : وحسن، لأمه : خدوج3 بنت 
محمد.

  ساكن : دل ر   سارخ3  وت ودون 
 وخميسات.

حكم عل3ه بتاريخ 1 ن1فمبر 2020 
من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.
جناو3   سرق3   : أجل  من 

 مل1ص1ف3 با تعدد ل  ل3ل ل  كسر.
في   شكل : قب1ل  الستئناف.

إ غاء   قر ر   : في  مل1ض1ع 
غرف3  عن   ملستأنف   صادر 
بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 
309 في  2020 تحت رقم  21 سبتمبر 
ف3ما   2019/2609/192 رقم   مللف 
ق�ضى به من بر ءة  ملتهم من أجل ما 
نسب إ 3ه ل وحكم من جدود بإد نته 
من أجل ح ك لعقابه بسنتين حبسا 
لتحم3ل  ظرف   كسر،  دلن  نافذ  

 ملتهم   صائر مجبر  في  ألدنى.
لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.
لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.
في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.
لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2611/66

 السم   عائلي :   علمي  وحل3مي.

 السم   شخ�ضي : زهير.

مزد د سن3 1992 بفاس.

بنت  غ3ث3   : لأمه  محمد   :  بن 

 حمد.

درب   بانك3   11 :   رقم    ساكن 

  ن1 عريين  ملدون3   قدوم3 فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس عل3نا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

جناو3   سرق3   : أجل  من 

لجنح3   سكر  با عنف   مل1ص1ف3 

  علني.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 

بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 

 2021 ن1فمبر  فاتح  بتاريخ   ملحكم3 

رقم  في  مللف   719 رقم  تحت 

 : به  ق�ضى  ف3ما   2021/2606/269

في   دع1ى   عم1م33 : مؤ خذة  ملتهم 

زهير   علمي  وحل3مي من أجل جناو3 

طبقا  با عنف    سرق3  مل1ص1ف3 

من   قان1ن  و نائي   510  لفصل 

بعد إعادة   تك33ف لمن أجل جنح3 

 (2(   سكر   علني لمعاقبته بسنتين 

حبسا نافذ .

في   دع1ى  ملدن33 : بأد ء  ملحك1م 

عل3ه  حمد   علمي  وحل3مي  فائدة 

كل ل حد من  ملطا بين باوحق  ملدني 

لمحمد  لعزيز   بقالي  لحمان  أو1ب 

  1ر وني تع1يضا مدن3ا قدره خمس3 

لتحم3لهم  درهم   (5000( آالف 

مع  على   نسب3  تضامنا    صائر 

  صائر تضامنا ل إلجبار في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2611/66

 السم   عائلي :   علمي  وحل3مي.

 السم   شخ�ضي : أحمد.

 1981 ن1فمبر   21 بتاريخ  مزد د 

بفاس.

بنت  غ3ث3   : لأمه  محمد   :  بن 

 حمد.

درب   بانك3   11 :   رقم    ساكن 

  ن1 عريين  ملدون3   قدوم3 فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس عل3نا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

من أجل : جناو3   سرق3  مل1ص1ف3 

عم1م3ين  م1ظفين  إهان3  با عنف 

أثناء ق3امهم بعملهم ل ستعمال مادة 

مخدرة.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 

بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 

 2021 ن1فمبر  فاتح  بتاريخ   ملحكم3 

رقم  في  مللف   719 رقم  تحت 

 : به  ق�ضى  ف3ما   2021/2606/269

في   دع1ى   عم1م33 : مؤ خذة  ملتهم 

أحمد   علمي  وحل3مي من أجل جناو3 

  سرق3  مل1ص1ف3 با عنف بعد إعادة 

م1ظفين  إهان3  أجل  لمن    تك33ف 

بعملهم  ق3امهم  أثناء  عم1م3ين 

لمعاقبته  مخدرة  مادة  ل ستعمال 

بسنتين )2) حبسا نافذ .
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: أد ء  ملحك1م  في   دع1ى  ملدن33 

عل3ه  حمد   علمي  وحل3مي  فائدة 

كل ل حد من  ملطا بين باوحق  ملدني 

لمحمد  لعزيز   بقالي  لحمان  أو1ب 

  1ر وني تع1يضا مدن3ا قدره خمس3 

لتحم3لهم  درهم   (5000( آالف 

مع  على   نسب3  تضامنا    صائر 

  صائر تضامنا ل إلجباء في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2611/66

 السم   عائلي : ب1ن1ة.

 السم   شخ�ضي : أم3م3.

 1999 ماي  فاتح  بتاريخ  مزد دة 

بفاس.

: لفاء بنت  : عبد   عزيز لأمه   بن 

علي.

  ساكن :   رقم 29   زنق3 1 جنان 

  عر قي  و نانات فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس عل3نا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

في  جناو3  ملشارك3   : أجل  من 

لجنح3  با عنف    سرق3  مل1ص1ف3 

  سكر   علني.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 

بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 

 2021 ن1فمبر  فاتح  بتاريخ   ملحكم3 

رقم  في  مللف   719 رقم  تحت 

2021/2609/269 ف3ما ق�ضى به : في 

مؤ خذة  ملتهم3   :   دع1ى   عم1م33 

أم3م3 ب1ن1ة من أجل جناو3  ملشارك3 

بعد  با عنف  في   سرق3  مل1ص1ف3 

جنح3  أجل  لمن  إعادة   تك33ف 

 (2(   سكر   علني لمعاقبتها بسنتين 

حبسا نافذ .

في   دع1ى  ملدن33 : بأد ء  ملحك1م 

عل3ه  حمد   علمي  وحل3مي  فائدة 

كل ل حد من  ملطا بين باوحق  ملدني 

لمحمد  لعزيز   بقالي  لحمان  أو1ب 

  1ر وني تع1يضا مدن3ا قدره خمس3 

لتحم3لهم  درهم   (5000( آالف 

مع  على   نسب3  تضامنا    صائر 

  صائر تضامنا ل إلجبار في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2611/68

 السم   عائلي : برلن3.

 السم   شخ�ضي : عز   عرب.

مزد د سن3 1987 بفاس.

 بن : عبد   سالم لأمه : أم3ن3 بنت 

محمد.

حي   32 29   زنق3  رقم   :   ساكن 

 ألمل باب   س3فر فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس عل3نا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

: جناو3   ضرب ل و رح  من أجل 

إلى عاه3 مستدوم3  با سالح  ملؤدي 

لجنح خرق حا 3   ط1 رئ   صح33 

لعدم  رتد ء   كمام3.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 

بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 

 2021 ديسمبر   2 بتاريخ   ملحكم3 

رقم  في  مللف   839 رقم  تحت 

به  ق�ضى  ف3ما   2021/2610/125

من مؤ خذة  ملتهم من أجل  ملنس1ب 

حبسا   (2( بسنتين  لمعاقبته  إ 3ه 

نافذ  م1ق1ف   تنف3ذ، لتحم3ل  ملتهم 

  صائر ل إلجباء في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2611/17

 السم   عائلي : شعبان.

 السم   شخ�ضي :  ملصطفى.

 1973 وناور  فاتح  بتاريخ  مزد د 

باوت ب1مزلغ.

بنت  فاطم3   : لأمه  حسن   :  بن 

ب1يغ3د ن.

جماع3  لالد   ط3ب   :   ساكن 

فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 13 فبر ور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس عل3نا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

بنك33  لرق3  إتالف   : أجل  من 

ل  نصب.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 

بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 

 2021 ديسمبر   2 بتاريخ   ملحكم3 

رقم  في  مللف   838 رقم  تحت 

 : ب  2021/2609/116   قا�ضي 

مؤ خذة  ملتهم من أجل إتالف لرق3 

بسن3  لمعاقبته  ل  نصب  بنك33 

ل حدة حبسا نافذ  لبر ءته من   باقي، 

لتحم3ل  ملتهم   صائر مجبر  في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2615/13

 السم   عائلي :  ع1يد ت.

 السم   شخ�ضي : مرل ن.

 2005 مزد د بتاريخ فاتح سبتمبر 

بفاس.

بنت  عائش3   : لأمه  محمد   :  بن 

عبد   رحمان.

حي   3 19   زنق3  :   رقم    ساكن 

طارق فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس عل3نا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

عرض  هتك  جناو3   : أجل  من 

قاصر با عنف.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.
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في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 

بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 

 2021 سبتمبر   27 بتاريخ   ملحكم3 

رقم  في  مللف   106 رقم  تحت 

ف3ما ق�ضى به من   2021/2611/22

من  مرل ن  ع1يد ت  مؤ خذة  ملتهم 

بسن3  لمعاقبته  إ 3ه  نسب  ما  أجل 

)1) ل حدة حبسا م1ق1ف   تنف3ذ مع 

  صائر تضامنا دلن إجبار.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر

ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2022/2615/13

 السم   عائلي :   ش3بي.

 السم   شخ�ضي : سف3ان.

 2001 أكت1بر   18 بتاريخ  مزد د 

بفاس.

بنت  أم3ن3   : لأمه  أحمد   :  بن 

أحمد.

حي   5 32   زنق3  :   رقم    ساكن 

طارق فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس عل3نا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

عرض  هتك  جناو3   : أجل  من 

قاصر با عنف.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 

بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 

 2021 سبتمبر   27 بتاريخ   ملحكم3 

رقم  في  مللف   106 رقم  تحت 

ف3ما ق�ضى به من   2021/2611/22

من  سف3ان   ش3بي  مؤ خذة  ملتهم 

بسن3  لمعاقبته  إ 3ه  نسب  ما  أجل 

)1) ل حدة حبسا م1ق1ف   تنف3ذ مع 

  صائر تضامنا دلن إجبار.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي رقم 2022/2631/9

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي :   شع3بي.

 السم   شخ�ضي : خا د.

حف3ظ3 بنت   : لأمه  أحمد،   :  بن 

مسع1د.

 مل1 1د بتاريخ 1997 بفاس.
بالد   8 زنق3   8 رقم   :   ساكن 

 و امعي حي  ملصلى فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا،

من أجل جناو3  الغتصاب.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

 2 بتاريخ  بهذه  ملحكم3   و ناوات 

في   831 رقم  تحت   2021 ديسمبر 

ف3ما   2021/2619/72 رقم   مللف 

ق�ضى به من مؤ خذة  ملتهم من أجل 

إعادة   تك33ف  بعد  جنح3   فساد 

حبسا   (02( بشهرين  لمعاقبته 

لتحم3ل  ملتهم  م1ق1ف   تنف3ذ، 

  صائر ل إلجبار في  وحد  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي رقم 2022/2631/10

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي :   رحماني.

 السم   شخ�ضي : محمد.

خدوج3 بنت   : لأمه  حمان،   :  بن 

محمد.

 مل1 1د بتاريخ 1990/01/01 بب1شابل.

ب1معيزة  دل ر  لالد   :   ساكن 

 جبابرة ق3ادة شر ك3   قري3 تالنات.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا،

من أجل جناو3  الغتصاب   ناتج 

عنه  الفتضاض.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

 15 بتاريخ  بهذه  ملحكم3   و ناوات 

في   789 رقم  تحت   2021 ن1فمبر 

 مللف رقم 2021/2619/11   قا�ضي 

مؤ خذة  ملتهم محمد   رحماني   : ب 

من أجل جنح3   فساد طبقا  لفصل 

390 من   قان1ن  و نائي بعد إعادة  
  تك33ف طبقا  لمادة 312 من قان1ن 

 ملسطرة  و نائ33 لمعاقبته بشهرين 

م1ق1ف   تنف3ذ،  حبسا   (02(

في  وحد  ل إلجبار  لتحم3له   صائر 

 ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي رقم 2022/2631/12

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي : رباني ب1عصامي.

 السم   شخ�ضي : أمين.

: خل3ص3 بنت  لأمه  : محمد،   بن 

  عربي.

 مل1 1د بتاريخ 1998 بفاس.

درب   قل3لي   10 :   رقم    ساكن 

  كزيرة  ملدون3   قدوم3 فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا،

من أجل   فساد ل  تهدود.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 

بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 

 2021 أكت1بر   7 بتاريخ   ملحكم3 

رقم  في  مللف   662 رقم  تحت 

به  ق�ضى  ف3ما   2021/2619/35

أجل جريم3  من  مؤ خذة  ملتهم  من 

من  إعادة   تك33ف  بعد    فساد 

جناو3  الغتصاب لمعاقبته بشهرين 

)02) حبسا نافذ  لبر ءته من   سرق3 

لتحم3ل  ملتهم   صائر   مل1ص1ف3، 

ل إلجبار في  وحد  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.
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في  و ريدة   رسم33  لبنشره 
بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 
 لمتهم.

  رئيس
ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس
ملف جنائي رقم 2022/2616/2

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي : ناجح.

 السم   شخ�ضي : كريم.
بنت  ح3اة   : لأمه  محمد،   :  بن 

محمد.
 2007 سبتمبر   2 بتاريخ   مل1 1د 

بفاس.
 1 حي  ملسيرة   28 رقم   :   ساكن 

بنس1دة فاس.
حكم عل3ه بتاريخ 10 وناور 2022 
من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا،
من أجل جناو3   سرق3  مل1ص1ف3 

بظرلف   تعدد ل  ل3ل ل  كسر.
في   شكل : قب1ل  الستئناف.

في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 
بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 
 2021 ن1فمبر   3 بتاريخ   ملحكم3 
رقم  في  مللف   122 رقم  تحت 
 : ب  2021/2613/112   قا�ضي 
مؤ خذة  ملتهم من أجل  ملنس1ب إ 3ه 
لمعاقبته بسن3 ل حدة حبسا نافذ ،  

لتحم3ل  وحدث   صائر دلن إجبار.
لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.
لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.
في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.
لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3
كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي رقم 2022/2615/12

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي : عمارتي.

 السم   شخ�ضي : آو3.

بنت  رب3ع3   : لأمه  :   ط3ب،   بن 

 حمد.

 مل1 1د بتاريخ فاتح ديسمبر 2006 

بفاس.

س3دي  دل ر   1و 3   :   ساكن 

  عابد ق3ادة  شر ك3 بني عامر د ئرة 

  قري3 عما 3 تالنات.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا،

من أجل جناو3 إضر م   نار عمد .

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 

بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 

 2021 ن1فمبر   25 بتاريخ   ملحكم3 

رقم  في  مللف   116 رقم  تحت 

 : ب  2021/2611/90   قا�ضي 

مؤ خذة  ملتهم من أجل  ملنس1ب إ 3ه 

حبسا نافذ ،   (2( لمعاقبته بسنتين 

مع تعدوله بجعل   عق1ب3  وحبس33 

لتحم3لها   صائر  م1ق1ف3   تنف3ذ 

لتحدود  ل يها   قان1ني  ب1 سط3 

 الجبار في  وحد  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي رقم 2022/2615/21

ملخص  وحكم أل   قر ر

 السم   عائلي : بن خيي.

 السم   شخ�ضي : محمد.

: ح3اة بنت  :  سماع3ل، لأمه   بن 

جل1ل.

 2003/02/08 بتاريخ   مل1 1د 

بفاس.

  ساكن : رقم 390   زنق3 21 حي 

 ملسيرة فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 11 وناور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا،

من أجل : جناو3   سرق3  مل1ص1ف3 

با تعدد ل ستعمال مفات3ح مزلرة.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

في  مل1ض1ع : تأو3د   قر ر  ملستأنف 

بهذه  غرف3  و ناوات  عن    صادر 

 2021 سبتمبر   27 بتاريخ   ملحكم3 

رقم  في  مللف   106 رقم  تحت 

ف3ما ق�ضى به من    2021/2611/22

من  خيي  بن  محمد  مؤ خذة  ملتهم 

بسن3  إ 3ه لمعاقبته  ما نسب  أجل 

ل حدة حبسا م1ق1ف   تنف3ذ،   (1(

مع   صائر دلن إجبار.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملف جنائي رقم 2022/2615/16

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي : نش3ط.

 السم   شخ�ضي : محمد.

بشرى بنت   : لأمه  :   تهامي،   بن 

محمد.

 2001/02/01 بتاريخ   مل1 1د 

بفاس.

 2 35   زنق3  رقم   :   ساكن 

  طاهريين   بير فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 13 فبر ور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا،

من أجل : جناو3   سرق3  مل1ص1ف3 

با تعدد ل  ل3ل لعدم   تق3د بأل مر 

  سلط3  ملحل33.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

10 وناور 2022 تحت رقم 07 في  مللف 

 : 2021/2613/135   قا�ضي ب  رقم 

مؤ خذة  ملتهم من أجل ما نسب إ 3ه 

بعد  ستبعاد ظرف   تسلق لمعاقبته  

في حدلد   نافذ   بسن3 ل حدة حبسا 

لم1ق1ف   تنف3ذ   (06( أشهر  ست3 

لتحم3ل  ملتهمين   صائر  في   باقي، 

مجبرون في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط

145
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي :   ك1اللي.

 السم   شخ�ضي : منصف.

بنت  سعاد   : لأمه  :  دريس   بن 

أحمد.

 2001 فبر ور  فاتح  بتاريخ  مزد د 

باوحس3م3

  ساكن :   رقم 51 بالد بنسل3مان 

صهريج كنالة فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 13 فبر ور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

جناو3   سرق3   : أجل  من 

لعدم  ل  ل3ل  با تعدد   مل1ص1ف3 

  تق3د بأل مر   سلط3  ملحل33.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

10 وناور 2022 تحت رقم 07 في  مللف 

 : بـ  2021/2613/135   قا�ضي  رقم 

مؤ خذة  ملتهم من أجل ما نسب إ 3ه 

بعد  ستبعاد ظرف   تسلق لمعاقبته 

في حدلد  نافذ   بسن3 ل حدة حبسا 

لم1ق1ف   تنف3ذ   (06( أشهر  ست3 

لتحم3ل  ملتهمين   صائر  في   باقي، 

مجبرون في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي : حاتم.

 السم   شخ�ضي : أو1ب.

 بن : ن1ر   دون لأمه :  ط3ف3 بنت 

محمد.

 2003 مارس   10 بتاريخ  مزد د 

بفاس.

زنق3   139 :   رقم    ساكن 

بنسل3مان صهريج كنالة فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 13 فبر ور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

جناو3   سرق3   : أجل  من 

لعدم  ل  ل3ل  با تعدد   مل1ص1ف3 

  تق3د بأل مر   سلط3  ملحل33.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

10 وناور 2022 تحت رقم 07 في  مللف 

 : بـ  2021/2613/135   قا�ضي  رقم 

«مؤ خذة  ملتهم من أجل ما نسب إ 3ه 

بعد  ستبعاد ظرف   تسلق لمعاقبته 

في حدلد  نافذ   بسن3 ل حدة حبسا 

لم1ق1ف   تنف3ذ   (06( أشهر  ست3 

لتحم3ل  ملتهمين   صائر  في   باقي»، 

مجبرون في  ألدنى.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي :  وحدر لي.

 السم   شخ�ضي :  سماع3ل.

بنت  رق33   : لأمه  محمد   :  بن 

  تهامي.

 2003 وناور   11 بتاريخ  مزد د 

بفاس.

درب   س3فر   6 :   رقم    ساكن 

 ملدون3   قدوم3 فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 28 فبر ور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

: جناو3   سرق3  ملقترن3  من أجل 

ل  كسر  ل  تسلق  بظرلف   ل3ل 

ل  تعدد.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

 161 رقم  تحت   2021 ديسمبر   10

 2021/2611/125 رقم  في  مللف 

: «مؤ خذة  ملتهم من أجل    قا�ضي بـ 

ل  تعدد   با ل3ل    سرق3  مل1ص1ف3 

حبسا  ل حدة  بسن3  لمعاقبته 

لتحم3ل  وحدث  م1ق1ف   تنف3ذ»، 

  صائر دلن إجبار.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر

 السم   عائلي : ش1قي.

 السم   شخ�ضي : سل3م.

بنت  :  دريس33  لأمه  سين   :  بن 

حم3د.

مزد د سن3 2006 بمكناس

  ساكن :   رقم 13 بل1ك سين حي 

  1فاق زل غ3 فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 28 فبر ور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

في  جناو3  ملشارك3   : أجل  من 

  سرق3  مل1ص1ف3 با تعدد.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف3  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

 161 رقم  تحت   2021 ديسمبر   10

 2021/2611/133 رقم  في  مللف 

«مؤ خذة  ملتهم  وحدث   : بـ    قا�ضي 

في   سرق3  أجل  ملشارك3  من 

إعادة  بعد  با تعدد   مل1ص1ف3 

ل حدة  بسن3  لمعاقبته    تك33ف  

لتحم3ل  وحدث  نافذ »،  حبسا 

  صائر دلن إجبار.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط

149
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر
 السم   عائلي :  إلدري�ضي.

 السم   شخ�ضي : عبد   هادي.
 بن : رش3د لأمه : لفاء بنت محمد.

 2002 22 أغسطس  مزد د بتاريخ 

بصفرل.

بئر   5 بل1ك   195 :   رقم    ساكن 

 نزر ن بنصفار صفرل.

حكم عل3ه بتاريخ 28 فبر ور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

من أجل : جريمتي   تغرير بقاصر 

لهتك عرضها بدلن عنف.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 

غرف  عن   ملستأنف   صادر 

بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 

 158 رقم  تحت   2021 ديسمبر   10

 2021/2611/107 رقم  في  مللف 

: «مؤ خذة  ملتهم من أجل    قا�ضي بـ 

 ملنس1ب إ 3ه حبسا لمعاقبته بسن3 

لتحم3ل  وحدث  نافذ ،  ل حدة 

  صائر دلن إجبار.

لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.

لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.

في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.

لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.

  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3

كاتب   ضبط
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محكم3  الستئناف بفاس

ملخص  وحكم أل   قر ر

 السم   عائلي :  ملنص1ري.

 السم   شخ�ضي : و1نس.

فاطم3   : عبد   سالم لأمه   :  بن 

بنت أحمد.

مزد د بتاريخ 5 ن1فمبر 1997 بعين 

ب1علي.

قتان3  درب   20 :   رقم    ساكن 

 ملدون3   قدوم3 فاس.

حكم عل3ه بتاريخ 21 فبر ور 2022 

من طرف غرف3  و ناوات  الستئناف33 

بفاس علن3ا  نتهائ3ا لغ3اب3ا.

من أجل : جريمتي   تغرير بقاصر 

لهتك عرضها بدلن عنف   ناتج عنه 

 الفتضاض.

في   شكل : قب1ل  الستئناف.

تأو3د   قر ر   : في  مل1ض1ع 
غرف3  عن   ملستأنف   صادر 
بتاريخ بهذه  ملحكم3    و ناوات 
17 وناور 2022 تحت رقم 59 في  مللف 
 : بـ  2021/2631/255   قا�ضي  رقم 
«مؤ خذة  ملتهم و1نس  ملنص1ري من 
أجل ما نسب إ 3ه لمعاقبته بسنتين 
لتحم3ل  ملتهم   ثنتين حبسا نافذ »، 

  صائر مجبر  في  ألدنى.
لبعقل أمالك  ملتهم لبقائها تحت 

  عقل.
لبإشعار  ألمالك  ملخزن33 بملخص 

 وحكم.
في  و ريدة   رسم33  لبنشره 

بمسعى من   ن3اب3   عام3.
لبتعل3ق  وحكم بباب آخر مسكن 

 لمتهم.
  رئيس

ممثل   ن3اب3   عام3
كاتب   ضبط
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وزارة الداخلية
 مل1ض1ع :   تحدود  إلد ري

رقم 675

 ملرجع :  ملرس1م رقم 2.16.580

  صادر في 7 سبتمبر 2016

إن محضر تحدود   عقار  و ماعي

«تأه3بات»   عائد   ملدع1 

يعق1ب»  « وت   ل ماع3   سال 33 

قد تم لضعه بمقر ق3ادة بني تدج3ت 

باملحافظ3  لكذ   فج3ج،  إقل3م 

  عقاري3 ب1جدة ح3ث ومكن  كل من 

يعن3ه  ألمر  إلطالع عل3ه.

هذ   على  آجال   تعرض  لأن 

  تحدود كما ونص على ح ك   ظهير 

رجب  من   12 في    شريف   صادر 

محدد   1923 فبر ور    18(  1132

 11 من  أشهر  بتد ء   (6( ست3  في 

تاريخ نشر هذ   إلعالن   2022 و1 13 

باو ريدة   رسم33.

كما أن   تعرضات ال تس ل إال 

بني  أمام   سلط3  ملحل33  ق3ادة 

تدج3ت لح ك إلى 9 وناور 2021.

ليجب على كل متعرض أن وضع 

ب1جدة   دى  ملحافظ3   عقاري3 

مطلبا  لتحف3ظ ..... به تعرضه لح ك 

قبل 9 أبريل 2021.

5

لز رة   د خل33

 مل1ض1ع :   تحدود  إلد ري
رقم 351 أ لب

 ملرجع :  ملرس1م رقم 2.07.15

  صادر في فاتح فبر ور  2007

إن محضر تحدود   عقار  و ماعي

ملريج3»  غزيل  «ألالد   ملدع1 

«ألالد    عائد  ل ماع3   سال 33 

س3دي علي ب1شناف3» قد تم لضعه 

إقل3م  ألالد س3دي علي  بمقر ق3ادة 

باملحافظ3   عقاري3  لكذ   جر دة 

يعن3ه  من  ومكن  كل  ح3ث  ب1جدة 

 ألمر  الطالع عل3ه.

هذ   على  آجال   تعرض  لأن 

  تحدود كما ونص على ح ك   ظهير 

رجب  من   12 في    شريف   صادر 

محدد في   1923 فبر ور    18(  1132

11  و1 13  من  أشهر  بتد ء   (6( ست3 

هذ   إلعالن  نشر  تاريخ   2022

باو ريدة   رسم33.

كما أن هذه   تعرضات ال تس ل 

إال أمام   سلط3  ملحل33  ق3ادة ألالد 

س3دي علي ل ح ك إلى 9 وناور 2021.

ليجب على كل متعرض أن وضع 

ب1جدة   دى  ملحافظ3   عقاري3 

تعرضه  به  يعضد  مطلبا  لتحف3ظ 

لح ك قبل 9 أبريل 2021.

6

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني

مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   20 بتاريخ  ح.ج/2022/992 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

شهادة  حي  إ»  «شطاطر   ملسمى 

21/9713  ملت1 جد  عدد   مللك33 

د ئرة  مطماط3،  باو ماع3   تر ب33 

تاهل3، إقل3م تازة،  بتد ء من تاريخ 8 

و1 13 2022 إلى غاو3 18 و1 13 2022 

بحث علني في شأن مشرلع   ترخ3ص 

بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه، من أجل 

0,2118 هكتار  فائدة  سقي مساح3 

  س3د قدلر شطاطر  وحامل  بطاق3 

.Z6598 33تعريف   1طن  

24

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   20 بتاريخ  ح.ج/2022/989 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

مطلب  حي  « ملرلج»   ملسمى 

لنظير   21/19305 عدد    تحف3ظ 

12  ملت1 جد  بعدد  ضمن  شر ء 

د ئرة  كلدمان،  باو ماع3   تر ب33 

 8 من تاريخ  إقل3م تازة،  بتد ء  تازة، 

و1 13 2022 إلى غاو3 18 و1 13 2022 

بحث علني في شأن مشرلع   ترخ3ص 

بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه، من أجل 

0,2790 هكتار  فائدة  سقي مساح3 

لعبد  ب1جمع3  ب1ش13ع    سادة 

ب1ش13ع  ل  هادي  ب1ش13ع    كريم 

 وحاملين  بطاق3   تعريف   1طن33 

لرقم   Z68327 لرقم    Z188513

Z91570

25

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   20 بتاريخ  ح.ج/2022/991 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

 ملسمى «عكر د إ» حي شهادة  مللك33 

باو ماع3  21/7891  ملت1 جد  عدد 

  تر ب33 مطماط3، د ئرة تاهل3، إقل3م 

 2022 8 و1 13  تازة،  بتد ء من تاريخ 

2022 بحث علني  و1 13   18 إلى غاو3 

بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص  شأن  في 

أجل  من  منه،  لجلب  ملاء  ثقب 

0,2292 هكتار  فائدة  سقي مساح3 

  س3د  كر د عبد هللا  وحامل  بطاق3 

.Z63253 33تعريف   1طن  

26

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   20 بتاريخ  ح.ج/2022/990 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

مطلب  حي  قدوم3»  «رحب3   ملسمى 

17/22679  ملت1 جد    تحف3ظ عدد 

باو ماع3   تر ب33 س3دي  محمد بن 

إقل3م تالنات،  د ئرة تيس3،  وحسن، 

إلى   2022 و1 13   8 تاريخ  من   بتد ء 

بحث علني في   2022 و1 13   18 غاو3 

شأن مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب 

لجلب  ملاء منه، من أجل  الستعمال 

 ملنزلي لإرل ء  ملاش33  فائدة   س3دون 

لعبد  وحق  عر ش  عبد   رح3م 

عر ش  وحاملين  بطاق3   تعريف 

.C715178 ل CD37081 331طن  

27

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   16 بتاريخ  ح.ج/2022/983 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 
حي   رسم   عقاري  «كنزة»   ملسمى 

باو ماع3  K/16715  ملت1 جد  عدد 

عين  د ئرة  هللا،  حرز  آوت    تر ب33 

إقل3م  وحاجب،  بتد ء  تالجد ت، 

غاو3  إلى   2022 و1 13   5 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   13

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

مساح3 سقي  أجل  من  منه،    ملاء 

 FINGERS 38 هكتار ت  فائدة شرك 

شخص  في   AGRICULTURE SARL

ممثلها   قان1ني.

28

 III.  -  إعالنات إدارية
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   16 بتاريخ  ح.ج/2022/988 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

حي  بلغ3ت»  س3دي  «ل د   ملسمى 

 67/23061 عدد  شهادة  مللك33 

ر س  باو ماع3   تر ب33   ملت1 جد 

إقل3م  د ئرة  ك1ر ي،  جيري، 

و1 13   5 تاريخ  من   وحاجب،  بتد ء 

2022 إلى غاو3 13 و1 13 2022 بحث 

علني في شأن مشرلع   ترخ3ص بإنجاز 

من أجل سقي  منه،  بئر لجلب  ملاء 

مساح3 0,8072 هكتار  فائدة   س3د 

عزلز عزيز لمن معه  وحامل  بطاق3 

.D226687 33تعريف   1طن  

29

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   15 بتاريخ  ح.ج/2022/972 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

حي   رسم  «الف1نطين»   ملسمى 

57/1955  ملت1 جد  عدد    عقاري 

باش1ي3  باو ماع3   تر ب33  فر ن، 

من  إقل3م  فر ن،  بتد ء   فر ن، 

 21 غاو3  إلى   2022 و1 13   11 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 و1 13 

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

هكتار  فائدة  تحاد  ملالكين   0,01

 ملشتركين بإقام3  ف1نتين في شخص 

ممثلها   قان1ني.

30

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   15 بتاريخ  ح.ج/2022/963 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

حي ثب1ت تصرف  «  رم3ل3»   ملسمى 

 29 بعدد  مضمن3  بمقابل  لتسل3م 

9   ملت1 جد باو ماع3   تر ب33  لعدد 

د ئرة بني  حمد،  بني  حمد   غرب33، 

تاريخ  من  شفشالن،  بتد ء  إقل3م 

و1 13   25 إلى غاو3   2022 و1 13   15

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

  ترخ3ص بإنجاز بئر لجلب  ملاء منه، 

لإرل ء  أجل  الستعمال  ملنزلي  من 

 0,5677 مساح3  لسقي   ملاش33 

هكتار  فائدة   س3د بنحساون  حمد 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.LC11695

31

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ   2022/969

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

 حفر ن  لمل1 حي عقد شر ء ض بعدد 

باو ماع3  137  ملت1 جد  ص   108

د ئرة  وم1ز ر  سرغ3ن3،    تر ب33 

من  ب1ملان،  بتد ء  إقل3م  مرم1ش3، 

 11 غاو3  إلى   2022 و1 13   3 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 و1 13 

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

هكتار ت  فائدة   س3د كنالي   3,88

وط1 وحسن  وحامل  بطاق3   تعريف 

.C315997 331طن  

32

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ   2022/966

  ذي س3جري على   عقار  ملسمى  كني 

 50 بعدد  ض  نغجي حي عقد شر ء 

باو ماع3   تر ب33  73  ملت1 جد  ص 

مرم1ش3،  د ئرة  وم1ز ر  سرغ3ن3، 

تاريخ من  ب1ملان،  بتد ء   إقل3م 

و1 13   11 غاو3  إلى   2022 و1 13   3

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 1,8706 

هكتار   فائدة   س3د  لغجي محمد 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.C161223

33

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ   2022/958

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

شر ء  عقد  حي  تعالن33   سعادة 

291  ملت1 جد  ص   255 بعدد  ض 

باو ماع3   تر ب33 ألالد   ط3ب، د ئرة 

إقل3م فاس،  بتد ء من   ح1 ز فاس، 

 11 غاو3  إلى   2022 و1 13   3 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 و1 13 

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

هكتار   فائدة   س3د   شلح   0,50

رش3د  وحامل  بطاق3   تعريف 

.D119562 331طن  

34

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني

مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ   2022/932

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

زهرة 1 حي   رسم   عقاري 31/9233 

باو ماع3   تر ب33  غبا 1   ملت1 جد 

إقل3م صفرل،   ق1ر ر، د ئرة صفرل، 

إلى   2022 و1 13   3 تاريخ  من   بتد ء 

علني  بحث   2022 و1 13   11 غاو3 

بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص  شأن  في 

أجل  من  منه،  لجلب  ملاء  ثقب 

هكتار   فائدة   10 مساح3  سقي 

  س3دة  مزيان مريم  وحامل3  بطاق3 

.CB50802 33تعريف   1طن  

35

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني

مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ   2022/996 ح.ج 

2022   ذي س3جري على   قطعتين 

ض بعدد   ألرضيتين حي عقد شر ء 

باو ماع3  173  ملت1 جد  ص   233

  تر ب33 تمحضيت، ق3ادة تمحضيت 

تاريخ من  إفر ن،  بتد ء   إقل3م 

و1 13   27 إلى غاو3   2022 و1 13   18

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

 1 مساح3  سقي  أجل  من  منه، 

هكتار   فائدة   س3د  ل ك1ن م1حى 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.C166728

36
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   21 بتاريخ   2022/991

  ذي س3جري على   عقار  ملسمى عين 

جبص3 م1ض1ع   رسم   عقاري رقم 

محرر بتاريخ  حي عقد كر ء   K/323

2019  ملت1 جد باو ماع3  و1ن13   11

د ئرة  ك1ر ي،  يعزم،    تر ب33  وت 

تاريخ من   إقل3م  وحاجب،  بتد ء 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

  ترخ3ص بإنجاز بئر لجلب  ملاء منه، 

من أجل تزليد محط3   1ق1د باملاء 

 فائدة   س3دة  لع1يش  دريس 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.D803656

37

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   21 بتاريخ   2022/999

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

ض  شر ء  عقد  حي  تش1ت  كبير 

80  ملت1 جد باو ماع3  95 ص  بعدد 

  تر ب33 س3دي  ملخفي، ق3ادة س3دي 

 عدي، إقل3م  فر ن،  بتد ء من تاريخ

و1 13   27 إلى غاو3   2022 و1 13   18

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

0,7072 هكتار   فائدة  مين   عزلزي 

ل  س3دة م3ن3 ه1 ري فاح  وحاملين 

A31511   بطاقتي   تعريف   1طن33 

.C116876 ل

38

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

2022/1001 بتاريخ 21 و1ن13 2022 

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

حم1 لعلى حي عقد شر ء ض بعدد 

باو ماع3  372  ملت1 جد  ص   718

  تر ب33 س3دي  ملخفي، ق3ادة س3دي 

 عدي، إقل3م  فر ن،  بتد ء من تاريخ

و1 13   27 إلى غاو3   2022 و1 13   18

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 0,3961 

م1حى  هرم1�ضي  هكتار   فائدة 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.D209161

39

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

2022/1003 بتاريخ 21 و1ن13 2022 

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

بلعر بي حي شهادة  الستغالل عدد 

باو ماع3   تر ب33  20،  ملت1 جد 

إقل3م  فر ن،  تزك3ت، ق3ادة تزك3ت، 

 2022 و1 13   18 تاريخ  من   بتد ء 

بحث   2022 و1 13   27 غاو3  إلى 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

من  منه،  لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز 

هكتار    0,7363 مساح3  أجل سقي 

عبد   سالم   فائدة   س3د   1 في 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.D251366

40

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

2022/1007 بتاريخ 21 و1ن13 2022 

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

حي   رسم   عقاري عدد   1  محمد 

باو ماع3  05/39182،  ملت1 جد 

ق3ادة  ركاللن،  بن صم3م،    تر ب33 

تاريخ من   إقل3م  فر ن،  بتد ء 

و1 13   27 إلى غاو3   2022 و1 13   18

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 0,1819 

هكتار   فائدة   رحماني   تازي 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.Z6115

41

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ   2022/1012 ح.ج 

على   عقار  س3جري  2022   ذي 

هب3  نسخ3  حي  م1مج1ج   ملسمى 

 ،137 ص   390 بعدد  أصلها  ض 

تكريرة،  باو ماع3   تر ب33   ملت1 جد 

إقل3م  فر ن،  بتد ء  ق3ادة  ركاللن، 

إلى غاو3   2022 و1 13   18 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   27

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

هكتار   فائدة   س3دة   0,5317

لبن واسف فاطم3  وحامل3  بطاق3 

.D807382 33تعريف   1طن  

42

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   20 بتاريخ   2022/885

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

ملك   دل 3 م1ض1ع   رسم   عقاري 

مستخلص  حي  رقم/16856ك/ج 

 28 بتاريخ  حرر  محضر   سمسرة 

باو ماع3  2021  ملت1 جد  أبريل 

ق3ادة  ركاللن،  تكريكرة،    تر ب33 

 18 تاريخ  من  إقل3م  فر ن،  بتد ء 

و1 13   27 غاو3  إلى   2022 و1 13 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

منها،  أثقاب لجلب  ملاء   1   ترخ3ص 

هكتار    52 مساح3  سقي  أجل  من 

 فائدة   س3د حسن قسالي لحدل 

قال  وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.D211565 ل X291202

43

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ   2022/1001 ح.ج 

على   عقار  س3جري  2022   ذي 

شهادة  مللك33  حي  أغز ف   ملسمى 

رقم 05/58289،  ملت1 جد باو ماع3 

  تر ب33  وت لالل، د ئرة عين عرم3، 

تاريخ من  مكناس،  بتد ء   إقل3م 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 5 هكتار  

عبد   دون  فاطم3   فائدة   س3دة 

 وحامل3  بطاق3   تعريف   1طن33 

.D2207

44
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   17 بتاريخ   2022/989

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

عدد  حي   رسم   عقاري  تغدلين 

باو ماع3  67/5215،  ملت1 جد 

د ئرة  جذ 1ح،  سبت    تر ب33 

من  إقل3م  وحاجب،  بتد ء  أك1ر ي، 

تاريخ 8 و1 13 2022 إلى غاو3 17 و1 13 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

منه،    ترخ3ص بحفر بئر لجلب  ملاء 

من أجل سقي حدوق3  ملنزل مساحتها 

هكتار   فائدة   س3دة   0,1011

نفسها  عن  أصا 3  نفيس3  قرياش 

واسين  عن  بنيها   قاصرين  لن3اب3 

 ن3كرل لياسر  ن3كرل  وحامل  بطاق3 

.DN1197 33تعريف   1طن  

45

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ   2022/961

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

شهادة  مللك33  حي  جنان  وحل1ف 

رقم 17/36823،  ملت1 جد باو ماع3 

تالنات،  د ئرة  وخال ف3،    تر ب33 

تاريخ من  تالنات،  بتد ء   إقل3م 

و1 13   11 غاو3  إلى   2022 و1 13   3

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 0,3755 

 هكتار   فائدة   س3د   عل1�ضي

عبد   سالم  وحامل  بطاق3   تعريف 

.GM2028 331طن  

46

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ   2022/967

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

 وخز مى حي ملك33 رقم 161،  ملت1 جد 

د ئرة  مطماط3،  باو ماع3   تر ب33 

تاريخ من  تازة،  بتد ء  إقل3م   تاهل3، 

و1 13   11 غاو3  إلى   2022 و1 13   3

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

 5 مساح3  سقي  أجل  من  منه، 

هكتار ت  فائدة   س3د  حمد 

لز ني لعالل لز ني  وحامل  بطاق3 

لرقم   C18118   تعريف   1طن33 

.C616061

47

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ   2022/965

على   عقار  ملسمى  س3جري    ذي 

باب حل1ف حي عقد شر ء رقم 163، 

 ملت1 جد باو ماع3   تر ب33 ب1شابل، 

إقل3م تالنات،  د ئرة قري3 با محمد، 

إلى   2022 و1 13   3 تاريخ  من   بتد ء 

بحث علني في   2022 و1 13   11 غاو3 

شأن مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب 

أغر ض  أجل  من  منه،  لجلب  ملاء 

معصرة   زيت1ن  «تزليد    صناع3 

وذ 1جي  باملاء»  فائدة   س3د 

عبد  ملنعم  وحامل  بطاق3   تعريف 

.C132022 331طن  

48

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   15 بتاريخ   2022/971 ح.ج 

على   عقارين  2022   ذي س3جري 

مطلبي  حي   ملسم3ين  وخرب3 

لرقم   21/33007 رقم    تحف3ظ 

باو ماع3  21/33008  ملت1 جدون 

إقل3م  تازة،  د ئرة  كلدمان،    تر ب33 

 2022 3 و1 13  تازة،  بتد ء من تاريخ 

بحث   2022 و1 13   11 غاو3  إلى 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

من  منه،  لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز 

هكتار    0,6369 مساح3  أجل سقي 

عبد   لط3ف  ت1 رب   فائدة   س3د 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.Z278283

49

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   16 بتاريخ   2022/982 ح.ج 

با عقار  س3جري  2022   ذي 

شهادة  مللك33  حي   ملسمى   تهام33 

باو ماع3  F/1716،  ملت1 جد  رقم 

د ئرة تيس3،    تر ب33  لالد  و مع3، 

تاريخ من  تالنات،  بتد ء   إقل3م 

و1 13   13 غاو3  إلى   2022 و1 13   5

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

  ترخ3ص بجلب  ملاء من ل د إونالن، 

هكتار   82 مساح3  سقي  أجل  من 

 فائدة   س3دة شكير فت3ح3  وحامل3 

.G18921 33بطاق3   تعريف   1طن 

50

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   16 بتاريخ   2022/987

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

حي شهادة  مللك33 رقم  «بالد ك1ثر» 

باو ماع3  17/10691  ملت1 جد 

تيس3،  د ئرة  عيش3،  عين    تر ب33 

 5 تاريخ  من  تالنات،  بتد ء  إقل3م 

و1 13 2022 إلى غاو3 13 و1 13 2022 

بحث علني في شأن مشرلع   ترخ3ص 

منه من أجل  بئر لجلب  ملاء  بإنجاز 

مساح3  لسقي   الستعمال  ملنزلي 

هكتار   فائدة   س3دة   سملي   0,10

ك1ثر،  وحامل3  بطاق3   تعريف 

.CD12639 331طن  

51

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ   2022/962 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

«فد ن دوبا» حي عقد شر ء بنظير ض 

31  ملت1 جد باو ماع3  35 ص  بعدد 

د ئرة    تر ب33  وت ب1يحيى  وذ ام3، 

ت3فلت، إقل3م  وخميسات،  بتد ء من 

تاريخ 3 و1 13 2022 إلى غاو3 11 و1 13 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

  ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه 

هكتار    1,50 من أجل سقي مساح3 

رش3دة،  ع3ن1س   فائدة   س3دة 

 وحامل3  بطاق3   تعريف   1طن33 

.A590853

52 



13097 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ   2022/968 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

ض  حي عقد شر ء  «فد ن   ريبع3» 

م1ض1ع ملك33   293 ص   237 بعدد 

503  ملت1 جد  ص   328 بعدد  ض 

باو ماع3   تر ب33 عين  و 1هرة، د ئرة 

ت3فلت، إقل3م  وخميسات،  بتد ء من 

تاريخ 3 و1 13 2022 إلى غاو3 11 و1 13 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

 0,5090 منه من أجل سقي مساح3 

بن  هللا  رزق  هكتار   فائدة   س3د 

و1نس،  وحامل  بطاق3   تعريف 

.A1915 331طن  

53

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ   2022/961 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

ملك33  حي  �ضي  مبارك»  «ضاو3 

177  ملت1 جد  ص   173 بعدد  ض 

باو ماع3   تر ب33 س3دي عبد   رز ق، 

إقل3م  وخميسات،  ت3فلت،  د ئرة 

إلى   2022 و1 13   3 تاريخ  من   بتد ء 

علني  بحث   2022 و1 13   11 غاو3 

بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  لجلب  ملاء  بئر 

مساح3 0,7201 هكتار   فائدة   س3د 

ب1مهر ز  دريس،  وحامل  بطاق3 

.XA6266 33تعريف   1طن  

54 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ   2022/931 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

«بير منزغ» حي عقد ب3ع قطع3 أرض33 

سبتمبر   21 بتاريخ  عل3ه  مصادق 

2021  ملت1 جد باو ماع3   تر ب33 عين 

تالنات،  إقل3م  تيس3،  د ئرة  عيش3، 

 بتد ء من تاريخ 3 و1 13 2022 إلى غاو3 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   11

لجلب  بئر  بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص 

منه من أجل  الستعمال  ملنزلي   ملاء 

هكتار   فائدة   0,10 مساح3  لسقي 

محمد،  وحامل    س3د  وحمد ني 

.C218703 33بطاق3   تعريف   1طن 

55 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ   2022/956 

« وت    ذي س3جرى با عقار  ملسمى 

حي   رسم   عقاري رقم   «21 عب3د 

K/19068  ملت1 جد باو ماع3   تر ب33 

إقل3م  ق3ادة عين   ل1ح،  عين   ل1ح، 

و1 13   11 تاريخ  من   فر ن،  بتد ء 

2022 إلى غاو3 20 و1 13 2022 بحث 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

من  ت3كريكرة  ل د  من  بجلب  ملاء 

أجل سقي مساح3 5,0795 هكتار ت 

 فائدة   س3د  وت  بريك عبد   قادر، 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.UC10086

56 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني

مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ   2022/953 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

«ب1ملهازير» حي عقد شر ء ضمن بعدد 

باو ماع3  273  ملت1 جد  ص   116

إقل3م  ق3ادة تزك3ت،    تر ب33 تزك3ت، 

و1 13   11 تاريخ  من   فر ن،  بتد ء 

2022 إلى غاو3 20 و1 13 2022 بحث 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه من أجل 

1,5055 هكتار   فائدة  سقي مساح3 

  س3د خا د مقزل،  وحامل  بطاق3 

.CB252853 33تعريف   1طن  

57 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني

مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ   2022/938 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

شهادة  حي  بلغ3ت»  س3دي  «ل د 

67/22878  ملت1 جد  رقم   مللك33 

د ئرة  باو ماع3   تر ب33 ر س جيري، 

إقل3م  وحاجب،  بتد ء   ك1ر ي، 

غاو3  إلى   2022 و1 13   3 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   11

لجلب  بئر  بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص 

 ملاء منه من أجل سقي مساح3 0,81 

هكتار   فائدة   س3د تمزيغت صاوح، 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.X99591

58 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ   2022/939 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

رقم  شهادة  مللك33  حي  «ب1يدر» 

باو ماع3  67/15679  ملت1 جد 

د ئرة  ك1ر ي،  يعزم،    تر ب33  وت 

تاريخ  من  إقل3م  وحاجب،  بتد ء 

و1 13   11 غاو3  إلى   2022 و1 13   3

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

منه    ترخ3ص بإنجاز بئر لجلب  ملاء 

هكتار    0,86 من أجل سقي مساح3 

 فائدة   س3د  وحسن   بصري 

خدوج3  ملسع1دي،  ل  س3دة 

 وحاملين  بطاقتي   تعريف   1طن33 

.D192883ل D171902

59 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   13 بتاريخ   2022/951 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

رقم  حي   رسم   عقاري  «ريان» 

67/6061  ملت1 جد باو ماع3   تر ب33 

إقل3م  د ئرة عين تالجد ت،   قصير، 

و1 13   3 تاريخ  من   وحاجب،  بتد ء 

2022 إلى غاو3 11 و1 13 2022 بحث 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه من أجل 

مساح3  لسقي   الستعمال  ملنزلي 

0,6091 هكتار   فائدة   س3د  ملقد م 

زكرياء،  وحامل  بطاق3   تعريف 

.C172082 331طن  

60 
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني

مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   16 بتاريخ   2022/977 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

شهادة  الستغالل  حي  «ب1يسلغين» 

باو ماع3   تر ب33  12  ملت1 جد  رقم 

إقل3م  فر ن،  تزك3ت، ق3ادة تزك3ت، 

إلى   2022 و1 13   12 من تاريخ   بتد ء 

علني  بحث   2022 و1 13   22 غاو3 

بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب لجلب  ملاء 

مساح3 2,2219 هكتار   فائدة   س3د 

رش3د،  وحامل  بطاق3   مل دلب 

.DB11229 33تعريف   1طن  

61 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني

مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   16 بتاريخ   2022/986 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

حي   رسم   عقاري رقم  «  سباعي» 

باو ماع3  67/25790  ملت1 جد 

  تر ب33 إقد ر، د ئرة  وحاجب، إقل3م 

و1 13   5 تاريخ  من   وحاجب،  بتد ء 

2022 إلى غاو3 13 و1 13 2022 بحث 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه من أجل 

باملاء  فائدة   س3د  مقهى  تزليد 

و1سف،  وحامل  بطاق3    سباعي 

D126336 33تعريف   1طن  

62

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ   2022/952 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

حي   رسم   2720 بقع3  «حد دة» 

11/110111   كائن  رقم    عقاري 

مهدو3  طريق  بتجزئ3  وحد دة 

 ملت1 جد باو ماع3   تر ب33   قن3طرة،  

 مللحق3  إلد ري3 5، د ئرة ألالد  لج3ه، 

تاريخ  من   إقل3م   قن3طرة،  بتد ء 

و1 13   13 غاو3  إلى   2022 و1 13   3

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

  ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه 

من أجل سقي حدوق3  ملنزل مساحتها 

هكتار   فائدة   س3د عزيز   0,0070

  تفاحي،  وحامل  بطاق3   تعريف 

.BH113139 331طن  

63 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   16 بتاريخ   2022/970 

  ذي س3جرى على   قطع3  ألرض33 

عقد  ح ت  أرض   رمل   ملسماة 

 228 192 ص  مقاسم3 ضمن بعدد 

كناش  ألمالك رقم 37 بتاريخ 1 فبر ور 

باو ماع3   تر ب33  2012  ملت1 جد 

زلمي، د ئرة زلمي، إقل3م لز ن،  بتد ء 

غاو3  إلى   2022 و1 13   3 تاريخ   من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   15

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

منه من أجل  الستعمال  ملنزلي   ملاء 

 0,18 لإرل ء  ملاش33 لسقي مساح3 

هكتار  با تنق3ط  فائدة   س3د محمد 

فد ني،  وحامل  بطاق3   تعريف 

.LC21617 331طن  

64 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   17 بتاريخ   2022/975 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 
حي   رسم   عقاري   «III «بالد قاسم 

بقب3ل3  لالد  R/8237   كائن  رقم 

باو ماع3   تر ب33  وحيى  ملت1 جد 

بلعامري،  د ر  ق3ادة  بلعامري،  د ر 

إقل3م س3دي  د ئرة س3دي سل3مان، 

و1 13   5 تاريخ  من  سل3مان،  بتد ء 

2022 إلى غاو3 15 و1 13 2022 بحث 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

من  منه  لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز 

هكتار   فائدة   1 أجل سقي مساح3 

  س3دة مريم ط1ط1،  وحامل3  بطاق3 

.GA5768 33تعريف   1طن  

65 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   17 بتاريخ   2022/973 

على   عقار  و ماعي  س3جرى    ذي 

باملكان  ملسمى   ملدع1  لالد  مل3ك 

دل ر  لالد  مل3ك   تابع  ل ماع3 

شهادة  حي    سال 33  لالد  مل3ك 

أبريل   21 بتاريخ   77  الستغالل رقم 

باو ماع3   تر ب33  2022  ملت1 جد 

 وحد دة، ق3ادة أح1 ز   قن3طرة، د ئرة 

إقل3م   قن3طرة،   ح1 ز   قن3طرة، 

إلى   2022 و1 13   5 تاريخ  من   بتد ء 

علني  بحث   2022 و1 13   15 غاو3 

بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب لجلب  ملاء 

مساح3 1 هكتار   فائدة   س3د محمد 

عس3ل3،  وحامل  بطاق3   تعريف 

.A250089 331طن  

66 

==لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   15 بتاريخ   2022/955 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

بدل ر  « ملدع1  ز 33ف»  ملت1 جد 

ضمن  تصرف  م1جب  حي   سردلن 

كناش  ألمالك   186 ص   291  بعدد 

 2022 مارس   23 بتاريخ   68 رقم 

 ملت1 جد باو ماع3   تر ب33 مقريصات، 

مقريصات،  د ئرة  مقريصات،  ق3ادة 

إقل3م لز ن،  بتد ء من تاريخ 3 و1 13 

2022 إلى غاو3 13 و1 13 2022 بحث 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه من أجل 

مساح3  لسقي   الستعمال  ملنزلي 

0,20 هكتار   فائدة   س3د عبد   رف3ع 

شعباني،  وحامل  بطاق3   تعريف 

.LC11879 331طن  

67 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   17 بتاريخ   2022/979 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

رقم  حي   رسم   عقاري   «2 «زه1ر 

باو ماع3  11/58199  ملت1 جد 

ق3ادة  ح1 ز  سالم3،  ألالد    تر ب33 

د ئرة  ح1 ز   قن3طرة،    قن3طرة، 

تاريخ  من   إقل3م   قن3طرة،  بتد ء 

و1 13   15 غاو3  إلى   2022 و1 13   5

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

  ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه 

هكتار    0,20 من أجل سقي مساح3 

لرناش رضا،  وحامل   فائدة   س3د 

.G662360 33بطاق3   تعريف   1طن 

68 
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر
 فتتاح   بحث   علني

مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 
 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 
 2022 أبريل   27 بتاريخ   2022/757 
  ذي س3جرى على   قطع3  ألرض33 
ح ت   رسم   CHAFILE  ملسماة 
ل  قطع3   R/10767 رقم    عقاري 
 AL MASSIRA AL  ألرض33  ملسماة 
ح ت   رسم   عقاري   KHADRAE
11/10218   كائنتان باو ماع3  رقم 
ق3ادة  ملساعدة،     تر ب33  ملساعدة، 
إقل3م س3دي  د ئرة س3دي سل3مان، 
و1 13   3 تاريخ  من  سل3مان،  بتد ء 
2022 إلى غاو3 13 و1 13 2022 بحث 
مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 
من  منه  لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز 
أجل سقي مساح3 10 هكتار   فائدة 
شركSCA SIDI ABDELAZIZ 3 ممثل3 
ممثلها   قان1ني   س3د  شخص  في 
هشام،  وحامل  بطاق3    شريبي 

.T80138 33تعريف   1طن  
69 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر
 فتتاح   بحث   علني

مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 
 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 
 2022 و1ن13   17 بتاريخ   2022/985
على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 
حي   رسم   عقاري   10 «مرب1ح33» 
11/25028  ملت1 جد باو ماع3  رقم 
ق3ادة    تر ب33 س1ق   ثالثاء   غرب، 
س1ق  د ئرة  س1ق   ثالثاء   غرب، 
  ثالثاء   غرب،   قن3طرة،  بتد ء 
غاو3 إلى   2022 و1 13   5 تاريخ   من 
بحث علني في شأن   2022 و1 13   15
مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 
مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 
هكتار   فائدة   س3د عبد   قادر   5
كرلج،  وحامل  بطاق3   تعريف 

.GB12111 331طن  
70

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   17 بتاريخ   2022/981

  ذي س3جرى على   قطع3  ألرض33 

دل ر   قلع3  بتر ب   ملسماة   زكيري 

ح ت شهادة إد ري3 تتعلق باإلستغالل 

 2022 ماي   11 بتاريخ   1615 رقم 

زلمي،  باو ماع3   تر ب33   ملت1 جد 

إقل3م  زلمي،  د ئرة  زلمي،  ق3ادة 

لز ن،  بتد ء من تاريخ 5 و1 13 2022 

إلى غاو3 15 و1 13 2022 بحث علني في 

شأن مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب 

لجلب  ملاء منه، من أجل  الستعمال 

لإرل ء  ملاش33  فائدة   س3د   ملنزلي 

عبد   صمد   كذو1ي  وحامل  بطاق3 

.LC22735 33تعريف   1طن  

71

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   17 بتاريخ   2022/981

  ذي س3جرى على   قطع3  ألرض33 

شهادة  ح ت   ملسماة  و امع   كبير 

 1629 إد ري3 تتعلق باإلستغالل رقم 

2022  ملت1 جد  ماي   11 بتاريخ 

ق3ادة  زلمي،  باو ماع3   تر ب33 

لز ن،  إقل3م  زلمي،  د ئرة  زلمي، 

إلى   2022 و1 13   5 تاريخ  من   بتد ء 

بحث علني في   2022 و1 13   15 غاو3 

شأن مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب 

لجلب  ملاء منه، من أجل  الستعمال 

لإرل ء  ملاش33  فائدة   س3د   ملنزلي 

هشام   رحم1ني  وحامل  بطاق3 

.LC85912 33تعريف   1طن  
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   17 بتاريخ   2022/980

  ذي س3جرى على   قطع3  ألرض33 

 ملسماة فشتا 3 م1ر   ظهر   1 قع3 

ب3ع  عقد  ح ت  زم1رين  دل ر  بمز رع 

2013  ملت1 جد  ن1فمبر   17 بتاريخ 

باو ماع3   تر ب33 بني كل3، ق3ادة بني 

كل3، د ئرة لز ن، إقل3م لز ن،  بتد ء 

غاو3  إلى   2022 و1 13   5 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   15

لجلب  بئر  بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص 

 ملاء منه، من أجل  الستعمال  ملنزلي 

هكتار   فائدة   0,10 لسقي مساح3 

  س3د  حمد ب1زيان  وحامل  بطاق3 

.GM17882 33تعريف   1طن  
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   16 بتاريخ   2022/971

على   عقار  و ماعي  س3جرى    ذي 

 ملدع1   دشرة باملكان  ملسمى   دشرة 

  تابع  ل ماع3   سال 33   دشرة حي 

بتاريخ   21 رقم  شهادة  الستغالل 

2022  ملت1 جد باو ماع3  فبر ور   21

د ئرة  الم3م1ن3،    تر ب33  الم3م1ن3، 

 3 من تاريخ  إقل3م   قن3طرة،  بتد ء 

و1 13 2022 إلى غاو3 13 و1 13 2022 

بحث علني في شأن مشرلع   ترخ3ص 

بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه، من أجل 

سقي مساح3 0,1008 هكتار   فائدة 

عبد   قادر   كردي  وحامل    س3د 

.G111595 33بطاق3   تعريف   1طن 
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   17 بتاريخ   2022/978

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

حي   رسم   عقاري   1  ملعاشات 

11/23595  ملت1 جد باو ماع3  رقم 

س1ق   ثالثاء   غرب،    تر ب33 

إقل3م  س1ق   ثالثاء   غرب،  ق3ادة 

و1 13   5 من تاريخ    قن3طرة،  بتد ء 

2022 إلى غاو3 15 و1 13 2022 بحث 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه، من أجل 

سقي مساح3 5 هكتار   فائدة   س3د 

محمد بنغن1  وحامل  بطاق3   تعريف 

.GB11381 331طن  
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

 2022 و1ن13   17 بتاريخ   2022/976

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

بالد بن  و 3اللي حي   رسم   عقاري 

باو ماع3  R/11601  ملت1 جد  رقم 

ق3ادة عامر    تر ب33 عامر   سفل33، 

 ، د ئرة  ح1 ز   قن3طرة    سفل33، 

تاريخ من   إقل3م   قن3طرة،  بتد ء 

و1 13   15 غاو3  إلى   2022 و1 13   5

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 1 هكتار  

 فائدة   س3د و1نس  ألخضر  وحامل 

.G310782 33بطاق3   تعريف   1طن 

76
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

2022/1010 بتاريخ 21 و1ن13 2022 

  ذي س3جرى على   عقارين  ملسم3ين 

حي  ل  زغار لزناك   1  ز غار لزناك 

  57/22332 رقم   شهادتي  مللك33 

57/22035  ملت1 جدون  لرقم 

ق3ادة  باو ماع3   تر ب33 عين   ل1ح، 

إقل3م  فر ن،  بتد ء  عين   ل1ح، 

غاو3 إلى   2022 و1 13   19 تاريخ   من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   29

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

2,21 هكتار ت  فائدة   س3د عثماني 

مر د  وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.DA1637
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

و1ن13   22 بتاريخ   2022/1022

على   قطع3  س3جرى  2022   ذي 

حي  ألمالك   دل 3   ألرض33   تابع3 

م1ض1ع   رسم   عقاري  كر ء  عقد 

باو ماع3  15179/ك  ملت1 جد  رقم 

أكلم1س،  د ئرة    تر ب33  وحمام، 

إقل3م  وخن3فرة،  بتد ء من تاريخ 11 

و1 13 2022 إلى غاو3 20 و1 13 2022 

بحث علني في شأن مشرلع   ترخ3ص 

من  منه،  لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز 

هكتار    0,9767 مساح3  أجل سقي 

عبد  وحف3ظ  كب1ر   فائدة   س3د 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.V176117
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

2022/1016 بتاريخ 23 و1ن13 2022 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

حي   رسم   عقاري  ظهر   عرس 

16/19917  ملت1 جد باو ماع3  رقم 

د ئرة  علي  لوحسن،    تر ب33  وت 

إقل3م  وخميسات،  بتد ء  ت3فلت، 

إلى غاو3   2022 و1 13   11 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   18

لجلب  بئر  بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

هكتار   فائدة   س3د حل1طي   0,70

رش3د  وحامل  بطاق3   تعريف 

.GM15070 331طن  
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

2022/1021 بتاريخ 22 و1ن13 2022 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

سهب ل د  يش1 حي   رسم   عقاري 

81/13861  ملت1 جد باو ماع3  رقم 

  تر ب33 عين  و 1هرة، د ئرة ت3فلت، 

تاريخ من   إقل3م  وخميسات،  بتد ء 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 0,0896 

محمد  سباب1  هكتار   فائدة   س3د 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.AB229151
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

2022/1020 بتاريخ 22 و1ن13 2022 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

فد ن فرشاش3 1 حي   رسم   عقاري 

باو ماع3  71/8800  ملت1 جد  رقم 

  تر ب33 عين  و 1هرة، د ئرة ت3فلت، 

تاريخ من   إقل3م  وخميسات،  بتد ء 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

  ترخ3ص بإنجاز بئر لجلب  ملاء منه، 

 0,1629 مساح3  سقي  أجل  من 

بن   صغير  هكتار   فائدة   س3د 

خل3ل  وحامل  بطاق3   تعريف 

.AB133558 331طن  
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

و1ن13   22 بتاريخ   2022/1015

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

حي  حمري  ب1مكرلن  فد ن   ملسمى 

 16/31550 رقم    رسم   عقاري 

مجمع  باو ماع3   تر ب33   ملت1 جد 

إقل3م  د ئرة  وخميسات،    طلب3، 

تاريخ من    وخميسات،  بتد ء 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقبين  بإنجاز    ترخ3ص 

 16 مساح3  سقي  أجل  من  منهما، 

 DOMAINE شرك3  هكتار   فائدة 

 D’ELEVAGE AGRICOLE ET

ممثلها  شخص  في   AVICOLE

  قان1ني.
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

2022/1016 بتاريخ 22 و1ن13 2022 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

حرر  مزرع3  حي  وجار   1 منير  بالد 

م1ض1ع   2019 أكت1بر   22 بتاريخ 

 16/12118 رقم    رسم   عقاري 

باو ماع3   تر ب33  وت   ملت1 جد 

إقل3م  ت3فلت،  د ئرة  علي  لوحسن، 

تاريخ من    وخميسات،  بتد ء 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 5 هكتار  

 فائدة   س3د ملز لي س1م33 لمن معها 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.AB129376
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

و1ن13   21 بتاريخ   2022/1009

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

شهادة  حي   ملسمى   قن3طرة 

17/16215  ملت1 جد  رقم   مللك33 

س3دي  باو ماع3   تر ب33 

تيس3،  د ئرة  وحسن،  بن   محمد 

تاريخ من  تالنات،  بتد ء   إقل3م 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

 0,51 مساح3  سقي  أجل  من  منه، 

حف3ظ3  هكتار   فائدة   س3د  بعيز 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.D33101

161



13101 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

و1ن13   21 بتاريخ   2022/1002

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

شهادة  حي   16-1 مرحب3   ملسمى 

69/162889  ملت1 جد  رقم   مللك33 

رل �ضي،  سبع  باو ماع3   تر ب33 

إقل3م  يعق1ب،  م1الي  د ئرة 

تاريخ من  يعق1ب،  بتد ء   م1الي 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 2 هكتار  

 فائدة   س3د حب3ض خ1ال  وحامل3 

.IB50923 33بطاق3   تعريف   1طن 
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

و1ن13   21 بتاريخ   2022/997

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

شهادة  حي   16-2 مرحب3   ملسمى 

69/162888  ملت1 جد  رقم   مللك33 

رل �ضي،  سبع  باو ماع3   تر ب33 

إقل3م  يعق1ب،  م1الي  د ئرة 

تاريخ من  يعق1ب،  بتد ء   م1الي 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

أجل  الستعمال  ملنزلي  من  منه، 

 2 مساح3  لسقي  لإرل ء  ملاش33 

محمد  شفير  هكتار  فائدة   س3د 

بدو1ي  وحامل  بطاق3  ل كر م 

لرقم    C115511   تعريف   1طن33 

.C773506

163

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

2022/1018 بتاريخ 22 و1ن13 2022 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

  دلي1 ر حي ثب1ت تصرف ل ستغالل 

باو ماع3  273  ملت1 جد  رقم 

تالنات،  د ئرة  ب1ه1دة،    تر ب33 

تاريخ من  تالنات،  بتد ء   إقل3م 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

أجل  الستعمال  ملنزلي  من  منه، 

لإرل ء  ملاش33  فائدة   س3د   كد ر 

عبد   سالم  وحامل  بطاق3   تعريف 

.C277810 331طن  
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة   أصدرته  قر ر  بم1جب 

 لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 رقم ح.ج 

2022/1026 بتاريخ 22 و1ن13 2022 

على   عقار  ملسمى  س3جرى    ذي 

-  ك1ر ر حي   رسم   عقاري  أك1ملان 

باو ماع3  K/1823  ملت1 جد  رقم 

  تر ب33 آوت ب1رزلين، د ئرة  وحاجب، 

تاريخ من   إقل3م  وحاجب،  بتد ء 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

 1.11 مساح3  سقي  أجل  من  منه، 

هكتار ت  فائدة   س3د  ملصطفى 

معه  وحامل  بطاق3  لمن  لشع1 

.D712655 33تعريف   1طن  
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ج/2022/1012 

2022   ذي س3جرى با عقار  ملسمى 

شهادة  مللك33  حي  «لو 3  ملا ك33» 

باو ماع3  F/11307،  ملت1 جد  رقم 

با  قري3  د ئرة  سن1س،  بني    تر ب33 

من  تالنات،  بتد ء  إقل3م  محمد، 

 21 غاو3  إلى   2022 و1 13   12 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 و1 13 

من  بجلب  ملاء  مشرلع   ترخ3ص 

ل د سب1، من أجل سقي مساح3 16 

هكتار   فائدة   س3د و1سف د لدي 

معه  وحامل  بطاق3   تعريف  لمن 

.G150792 331طن  
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/1013 

2022   ذي س3جرى با عقار  ملسمى 

ضمن  ملك33  عقد  حي  « وح1يط3» 

برقم 18،  ملت1 جد باو ماع3   تر ب33 

إقل3م  تيس3،  د ئرة  د لد،   لالد 

و1 13   12 تاريخ  من  تالنات،  بتد ء 

2022 إلى غاو3 21 و1 13 2022 بحث 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

من  منه،  لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز 

أجل  الستعمال  ملنزلي لإرل ء  ملاش33 

 فائدة   س3د   ب1ش سع3د لمن معه 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.C620395
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/1011 

2022   ذي س3جرى با عقار  ملسمى 

«فد ن   ريح33» حي   رسم   عقاري 

رقم 16/31973،  ملت1 جد باو ماع3 

ب1يحيى  وذ ام3،    تر ب33  وت 

إقل3م  وخميسات،  ت3فلت،  د ئرة 

إلى   2022 و1 13   11 من تاريخ   بتد ء 

بحث علني في   2022 و1 13   20 غاو3 

شأن مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب 

من سقي مساح3  منه،  لجلب  ملاء 

هكتار   فائدة   س3د هاش3مي   1,60

�ضي م3ل1د  وحامل  بطاق3   تعريف 

.X102155 331طن  

168

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/1008 

س3جرى   قطع3  2022   ذي 

 ألرضP1 33 من   عقار  ملسمى   رمل 

حي   رسم   عقاري رقم 81/10187، 

مقام  باو ماع3   تر ب33   ملت1 جد 

إقل3م  ت3فلت،  د ئرة    طلب3، 

 11 تاريخ  من   وخميسات،  بتد ء 

و1 13 2022 إلى غاو3 20 و1 13 2022 

بحث علني في شأن مشرلع   ترخ3ص 

من أجل  منه،  بإنجاز بئر لجلب  ملاء 

سقي مساح3 0,6956 هكتار   فائدة 

مصطفى  وحامل    س3د   قمش 

.A83951 33بطاق3   تعريف   1طن 

169



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022)الجريدة الرسمية   13102

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/1006 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

 ملسمى كرم3   سباسب حي   رسم 

81/9021،  ملت1 جد  رقم    عقاري 

باو ماع3   تر ب33 مقام   طلب3، د ئرة 

إقل3م  وخميسات،  بتد ء  ت3فلت، 

إلى غاو3   2022 و1 13   11 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   20

لجلب  بئر  بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

هكتار   فائدة   س3د عادل   0,6982

بدر  وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.AB136652

170

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/1005 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

حي   رسم  ر س   قا�ضي   ملسمى 

16/33271،  ملت1 جد  رقم    عقاري 

عين  و 1هرة،  باو ماع3   تر ب33 

إقل3م  وخميسات،  ت3فلت،  د ئرة 

إلى   2022 و1 13   11 من تاريخ   بتد ء 

علني  بحث   2022 و1 13   20 غاو3 

بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص  شأن  في 

من أجل سقي  منه،  بئر لجلب  ملاء 

هكتار   فائدة   س3د   1,37 مساح3 

  ب1زياني  وحامل  بطاق3   تعريف 

.XA17172 331طن  

171

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

 21 بتاريخ  ح.ج/2022/1000 

على  س3جرى  2022   ذي  و1ن13 

حي  فد ن  و نان    عقار  ملسمى 

 ،81/19218 رقم    رسم   عقاري 

س3دي  باو ماع3   تر ب33   ملت1 جد 

إقل3م  ت3فلت،  د ئرة  عبد   رز ق، 

 11 تاريخ  من   وخميسات،  بتد ء 

و1 13 2022 إلى غاو3 20 و1 13 2022 

بحث علني في شأن مشرلع   ترخ3ص 

من أجل  منه،  بإنجاز بئر لجلب  ملاء 

لإرل ء  ملاش33   الستعمال  ملنزلي 

هكتار   فائدة   1,29 لسقي مساح3 

  س3د ماغري  نيس  وحامل  بطاق3 

.BH168289 33تعريف   1طن  

172

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/998 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

حي   رسم  ظهر   عرس   ملسمى 

81/18890،  ملت1 جد  رقم    عقاري 

عين  و 1هرة،  باو ماع3   تر ب33 

إقل3م  وخميسات،  ت3فلت،  د ئرة 

إلى   2022 و1 13   11 من تاريخ   بتد ء 

علني  بحث   2022 و1 13   20 غاو3 

بإنجاز  مشرلع   ترخ3ص  شأن  في 

من أجل سقي  منه،  بئر لجلب  ملاء 

هكتار   فائدة   س3د   2,61 مساح3 

ب1غف1ر  ل  س3دة  حسن    سماك 

إمان  وحاملين  بطاق3   تعريف 

.GB122573 ل AC711 331طن  

173

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/995 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

ض  ملك33  حي  فد ن   د ر   ملسمى 

335،  ملت1 جد  ص   178 برقم 

عالل  س3دي  باو ماع3   تر ب33 

إقل3م  د ئرة  وخميسات،   ملصدر، 

تاريخ من    وخميسات،  بتد ء 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11  

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

  ترخ3ص بإنجاز بئر لجلب  ملاء منه، 

لسقي  أجل  الستعمال  ملنزلي  من 

هكتار   فائدة   س3د   0,10 مساح3 

عالل  وحامل  بطاق3  بنج3اللي 

.G61029 33تعريف   1طن  

174

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/993 

2022   ذي س3جرى على   عقار ت 

لفد ن  غانم  عائش3  فد ن   ملسماة 

ب1ط1يل لفد ن ع1ينت عائش3 غانم 

ح ت نظير مقاسم3 ض بعدد 161 ص 

386 م1ض1ع عق1د شر ء ض برقم 62 

لرقم 51 لرقم 289 لرقم 203 لرقم 

باو ماع3   تر ب33  157،  ملت1 جدة 

د ئرة  وخميسات،  س3دي   غندلر، 

تاريخ  من  إقل3م  وخميسات،  بتد ء 

و1 13   20 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

  ترخ3ص بإنجاز بئر لجلب  ملاء منه، 

 1,1069 مساح3  سقي  أجل  من 

هكتار   فائدة   س3د   كرت3لي نج3ب 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.X3255

175

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/1029 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

حي  ل دريس  بالد  وحسين   ملسمى 

 ،31/6759 رقم    رسم   عقاري 

باو ماع3   تر ب33  وت   ملت1 جد 

  سبع و رلف، د ئرة  وم1ز ر كندر، 

 11 تاريخ  من  صفرل،  بتد ء  إقل3م 

و1 13   21 غاو3  إلى   2022 و1 13 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 0,1961 

هكتار   فائدة   س3د كبدلري  دريس 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.C158082

176

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/1011 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

1 حي   رسم   عقاري   ملسمى   برك3 

رقم 31/22388،  ملت1 جد باو ماع3 

د ئرة  س3دي  خ3ار،  كندر    تر ب33 

من  صفرل،  بتد ء  إقل3م  صفرل، 

 20 غاو3  إلى   2022 و1 13   11 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 و1 13 

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

1,0279 هكتار   فائدة   س3د مزيان 

محمد  وحامل  بطاق3   تعريف 

.Z121576 331طن  

177
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لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   22 بتاريخ  ح.ج/2022/1025 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

حي   رسم   210  ملسمى  لند  ين 

31/51581،  ملت1 جد  رقم    عقاري 

عين   شكاك،  باو ماع3   تر ب33 

صفرل،  إقل3م  كندر،  د ئرة  وم1ز ر 

إلى   2022 و1 13   11 من تاريخ   بتد ء 

بحث علني في   2022 و1 13   20 غاو3 

شأن مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب 

لجلب  ملاء منه، من أجل  الستعمال 

محمد  مين   ملنزلي  فائدة   س3د 

ماري  الوتت3ا  ل  س3دة  ب1سالمتي 

 وحاملين  بطاق3   تعريف   1طن33 

.D006697K ل C793809

178

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   22 بتاريخ  ح.ج/2022/1017 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

حي   رسم  عل3ل1ش  دلمين   ملسمى 

F/2383،  ملت1 جد  رقم    عقاري 

تمكناي،  عين  باو ماع3   تر ب33 

صفرل،  بتد ء  إقل3م  د ئرة  ملنزل، 

إلى غاو3   2022 و1 13   11 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   21

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

 ملاء منه، من أجل سقي مساح3 30 

هكتار   فائدة   س3د   تازي   ط3ب 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.C3571

179

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   22 بتاريخ  ح.ج/2022/1013 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

 ملسمى   زمرلد حي   رسم   عقاري 

باو ماع3  31/251،  ملت1 جد  رقم 

د ئرة  و رلف،    تر ب33  وت   سبع 

إقل3م صفرل،  بتد ء   وم1ز ر كندر، 

إلى غاو3   2022 و1 13   11 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   21

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

2,5160 هكتار   فائدة   س3د محمد 

لخا د  وحارتي  وحاملين   وحارتي 

 C217933 33بطاق3   تعريف   1طن 

.C217518 ل

180

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   22 بتاريخ  ح.ج/2022/1010 

على   عقارين  2022   ذي س3جرى 

حي   رسم  «  شقف»   ملسم3ين 

« كرض  ل   31/17239   عقاري رقم 

رقم  حي   رقم   عقاري   لبنعلي» 

باو ماع3  31/17102،  ملت1 جدون 

د ئرة  ملنزل،  طم،  طم  بئر    تر ب33 

 11 تاريخ  من  صفرل،  بتد ء  إقل3م 

و1 13 2022 إلى غاو3 21 و1 13 2022 

بحث علني في شأن مشرلع   ترخ3ص 

من  منه،  لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز 

هكتار    1,2267 مساح3  أجل سقي 

 فائدة   س3د   طلحالي عبد   رح3م 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.C187601

181

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   22 بتاريخ  ح.ج/2022/1023 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

شر ء  عقد  حي  تمقانت   ملسمى 

250،  ملت1 جد  ص   100 برقم  ض 

د ئرة  باو ماع3   تر ب33  غزر ن، 

 ملنزل، إقل3م صفرل،  بتد ء من تاريخ 

و1 13   21 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 0,7195 

هكتار   فائدة   س3دة  ملالحي فاطم3 

 وحامل3  بطاق3   تعريف   1طن33 

.BJ122651

182

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   22 بتاريخ  ح.ج/2022/1011 

على   عقار  س3جرى  2022   ذي 

شر ء  عقد  حي  فد ن  مل1   ملسمى 

199،  ملت1 جد  ص   321 برقم  ض 

د ئرة  باو ماع3   تر ب33   عن1صر، 

صفرل، إقل3م صفرل،  بتد ء من تاريخ 

و1 13   21 إلى غاو3   2022 و1 13   11

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2022

لجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز    ترخ3ص 

منه، من أجل سقي مساح3 0,1718 

هكتار   فائدة   س3د تمزيغت حم3د 

 وحامل  بطاق3   تعريف   1طن33 

.R111163

183

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/1015 

2022   ذي س3جرى على   عقار ت 

عق1د  حي  سالم  ل د  بالد   ملسماة 

 251 ص   213 برقم  مضمن3  شر ء 

216 ص  ل رقم   253 215 ص  ل رقم 

باو ماع3   تر ب33  255،  ملت1 جدة 

إقل3م  د ئرة صفرل،   غبا 1  ق1ر ر، 

و1 13   11 تاريخ  من  صفرل،  بتد ء 

2022 إلى غاو3 20 و1 13 2022 بحث 

مشرلع   ترخ3ص  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب لجلب  ملاء منه، من أجل 

سقي مساح3 2,5079 هكتار   فائدة 

عمر  وحامل  حس3ني  صقلي    س3د 

.BL10955 33بطاق3   تعريف   1طن 

184

لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1

ملخص قر ر

 فتتاح   بحث   علني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لكا 3  وح1ض  ملائي  سب1 

و1ن13   21 بتاريخ  ح.ج/2022/1011 

2022   ذي س3جرى على   عقار ت 

ض  شر ء  عقد  حي   ملسماة  مز لغ 
برقم 25 ص 26 لفد ن ب1كزضم13ن 

 95 68 ص  حي عقد شر ء ض برقم 

لفد ن   دلم حي عقد شر ء ض برقم 

191،  ملت1 جدة باو ماع3  ص   515

بن  حمد،  و1سف  س3دي    تر ب33 

إقل3م صفرل،  بتد ء  د ئرة صفرل، 

إلى غاو3   2022 و1 13   11 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2022 و1 13   21

مشرلع   ترخ3ص بإنجاز ثقب لجلب 

مساح3  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

هكتار   فائدة   س3د محسن   2,08

كمال  وحامل  بطاق3   تعريف 

.C375019 331طن  

185
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عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13118  
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13119 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13120  



13121 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13122  



13123 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

117



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13124  



13125 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13126  



13127 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13128  

117

118



13129 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13130  



13131 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13132  

119



13133 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13134  



13135 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13136  



13137 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

186



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13138  



13139 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13140  



13141 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

187

الموسم الماضيالموسم



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13142  

الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة



13143 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13144  



13145 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13146  

188



13147 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
القوائم التركيبية 

السنة المالية 2021



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13148  



13149 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13150  

189



13151 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

مشروع مرسوم



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13152  

 يعهد بتنفيذ ماجاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة االقتصاد والمالية ومدير أمالك
الدولة كل واحد منهما فيما يخصه

9



13153 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

يعهد بتنفيذ ماجاء في مشروع هذا

10



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13154  

يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا

11



13155 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا

12



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13156  

13



13157 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

14



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13158  

15



13159 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

16



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13160  

17



13161 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13162  



13163 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13164  



13165 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13166  



13167 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13168  



13169 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13170  



13171 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13172  



13173 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13174  



13175 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13176  



13177 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13178  



13179 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13180  



13181 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13182  



13183 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13184  



13185 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13186  



13187 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13188  



13189 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13190  



13191 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13192  



13193 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13194  



13195 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13196  



13197 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13198  



13199 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13200  



13201 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13202  



13203 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13204  



13205 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13206  



13207 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13208  



13209 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13210  



13211 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13212  



13213 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13214  

يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا
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13215 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13216  
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13217 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13218  

192



13219 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

193



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13220  



13221 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13222  

194



13223 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13224  



13225 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13226  



13227 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13228  



13229 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13230  



13231 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13232  

195



13233 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

196



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13234  

197



13235 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

198



عدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) الجريدة الرسمية13236  



13237 الجريدة الرسميةعدد 5723 - 11 حل  وذ 3 1331 )11 و1 13 2022) 

 الفصل الثالث : يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
والماء.
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