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 .......................................................................................................... ECO LENS1798ف

 ........................................................ GROUPE SCOLAIRE NOUR ALQODS1798ف

 ....................................................................................EMBALCARTON SARL1798ف

 ....................................................................................................BELTRANSFO1799ف

 ...................................................................................................STE FES STEEL1799ف

 ...................................................MAGHREB ELECTRO TECHNIQUE SARL1799ف

 ........................................................................................... LAHLOU YAMMO17950

 ............................................................................RESIDENCE BELAIRE SARL17950

 ............................................................................................ STE SAFARI ATV›S17950

 ............................................................................SABIL ELHOUDA CONSEIL17950

 ..........................................................................................................KM PESCA17951

 ........................................................................ UNIVERSE DRILLING WELLS17951

 ......................................................................................MNC MEDICAL SARL17951

 ..............................................................................................................EVPLUG17951

ACHMEMINA CERAMICA SARL 17952 شركة « أشب بنأ سرحمبكأ»ش.م.م.......... 

ACHMEMINA CERAMICA SARL 17952 شركة « أشب بنأ سرحمبكأ»ش.م.م.......... 

 ........................................................................TISSAMBEL CAR 17952ليسأم ببل كأع

 .......................................................................................BIMTEX INGENIERIE17952

 .............................................................................................................. 17953عيف لريد

 .................................................................STE EL IDIDAK IMPORT EXPORT17953

 ................................................................SLIMANE DIAGNOSTIC SARL AU1795ف

 .................................................................STE EL IDIDAK IMPORT EXPORT1795ف

 ..................................................................................................ARRIBAT JUICE1795ف

 .............................................................................................. TALLINN TRANS1795ف

 ...........................................................................................EREN TES MAROC17955

 ..................................................................................................ASSDIF TRANS17955

 ....................................................................................BOUSKOURA URBAN17956

 ....................................................................................... EGMAPLAST sarl AU17956

 ......................................................................ROOF LINE CONSTRUCTION17956

 ..........................................................................LEADERSHIP PROTECTION17957

 .......................................................................................TOUKAY COMPANY17957

 ..................................................................................... EGMAFRUITS sarl AU17957

 ..................................................................................MD IMMOBILIER SARL17958

 ........................................................................................LA SFENGERIE SARL17958

 ............................................................................................... PALAIS DU DUC17958

 ............................................................................................................. IDNACO17958

17959كنسطريكسين كومببكس.................................................................................... 

 .......................................................................................................TESTALLUM17959

 ...............................................................................LES FROMAGES DU SUD17959

17959شركة اعديغة غرين............................................................................................. 

 ........................................... SACHERIE INDUSTRIELLE DE CASABLANCA17960

 ....................................................................................................FERME SALHI17960

 .................................................................................................NEGOCEALUM17960

 .............................................................................................. HAROUN PAINT17960

 ......................................................... NOUR EZZAHRAE ACADEMY PRIVE17961

 ......................................................................................................STE M2 WEB17961

 ................. .EL KAOUTARE IMPRESSION, EDITION ET DISTRIBUTION17961

 .................................................................SAHRIJ SERVICES PLUS SARL AU17962

 ..............................................................................................H.B REAL ESTATE17962

 ............................................................................ STATION SERVICE FELINO17962

 ...........................................................................STE JASSANS-INVEST-SARL17963

 ...................................................................ANADOL DE TRAVAUX DIVERS17963

 ....................................................................................CONSINAV ATLANTIC17963

 ..........................................................................MULTI ELECTROMENAGER1796ف

 ................................................................................................... RAK CHANGE1796ف

 ............................................................................................... D3 SOLUTIONS1796ف

 ................................................................................................... RAK CHANGE1796ف

 ....................................................................................................... STE TIMOSI1796ف

 ........................................................................................«SOCIÉTÉ «VELONA17965

 ............................................................................... HOUSE ELECTRO QODS17965

 ...............................................................................FURIT INDUSTRIEL SARL17965
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 .......................................................................R S M COUDRE & BRODERIE17966

 ................................................................................TRANS OLGA 17966لرحنس حالكأ

 .....................................................................................................EL MANORD17966

 ........................................................................................... YOULAH PROMO17967

 .......................................................................UP NETWORK MAROC SARL17967

 .............................................................................................. ISRAE BUILDING17967

 ...........................................................................STE PEAK NOGOTIATIONS17967

 ........................................................................................ALLALINTER TRANS17968

17968أاطو حلوعدحني كأع................................................................................................. 

 .......................................................................MAJD EDDINE PROMOTION17968

 ............................................................................... ALLO MARRAKECH CAR17968

 ............................................................................... ALLO MARRAKECH CAR17968

 ............................................................................... CEFE LES GENERATIONS17969

 ................................................................................. SECOND CHANCE CAR17969

 ........................................................................................................ MANISTRA17969

 .....................................................................MY FY IMPORT EXPORT SARL17969

 ...................................................................BILZEN IMPORT EXPORT SARL17970

 .................................................................STE EL KOUAI TRAVAUX DIVERS17970

 ...................................................................................................SODAMACOS17970

 .............STE MEILLEUR MARQUE VETEMENT FILS FAYSSAL SARL AU17971

 ........................................................................................ACHINOR QUALITY17971

 ........................................................................................................... ACHELAR17971

 ...............................................AZ TCHINO DE TRANSPORT S.A.R.L D’AU17971

 ................................................................................................... 17972فوعام 7 ش م م

 .................................................................................. COSTA PROMOTORES17972

 ........................................................................................... FOUREX CONSEIL17972

 ...........................................................................................STE ECOSYS VERT 17972

 ............................................................................................STE ECOSYS VERT17973

 .................................................................................SAFIR ECO ET SERVICES17973

 ................. GROUPE SCOLAIRE L’INTEGRALE ENSEIGNEMENT PRIVE17973

 ......................................................................................................... 17973إ ك كأببطأف

 .................................................................................IMPORT NEW DREAMS1797ف

 ............................................................FLO RETAIL & SHOES MA SARL-AU1797ف

 ............................................................................................OUALLALI-TRANS1797ف

 ....................................................................................................... 17975أحالم مب ونة

 ..........................................ROYAL MIRAGE HOTELS RESORTS SARL-AU17975

 ..................................................................................................SUN FACTORY17975

 ...................................... ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER17975

 .......................................................................................BAICH CAR SARL AU17976

 .................................................................. MSSHOL TRAVAUX ET SERVICE17976

 ........................................................................................... BNTJ TRANS SARL17976

 .................................................ASMAA DES PRODUCTIONS DE LA MER17977

 ......................................................................................... MOZIRA TRAVAUX17977

 ......................................................................................... MOZIRA TRAVAUX17977

 ...................... SOCIETE COMMERCIALE ET DE TRAVAUX MODERNES17977

17978حملج وعة حلجهوية لالع أف احالشغأف حملسنوعة................................................... 

 ............................................................................BHF ATLAS PEINTURES SA17978

 .................................................................................................RMS GROWTH17978

 ....................................................................................................TOULWACAR17978

 .............................................................................................TALKING BRAINS17979

 ................................ SOCIETE P.P.K.O DE SERVICES PSYCHOLOGIQUE17979

 ............................................................................................................ 17979ف م كأببأف

 ................................................................... INVEST IMMO SCHOOL PRIVE17980

 ............................................................. ATLAS CADEAUX DAR BOUZIANE17980

 .................................................................................... TALMLALIT CAR SARL17980

 ...................................................................................FASHIONWISE VENUE17981

 ................................................................... INVEST IMMO SCHOOL PRIVE17981

 ............................. FRA-MA-AND-HYDRO-SYSTEM POUR-TANNERIES17981

 .................................................................................................................THINK17981

 ..................................................................................................... TRANS MRN17922

 .....................................................................STE ATLAS HOLYWOOD SARL17922

 .............................................................................................TYP IMMOBILIER17922

 ..........................................................................AGA PLANTE AGRI MAROC17922

 ......................................................................COMPANYE CLOUD SAHARA17983

17983اللوليي دي أنج بريفي............................................................................................ 

 ...............................................................................................BE BEIRUT CHEF17983

17983كأ أس أف �سي كراب............................................................................................. 

 ................................................................ ARABIAN CONSULTING GROUP1798ف
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 ..............................................................................SOCIETE SIMO TRAVAUX1798ف

 ...................................................................................................... ZEENULTRA1798ف

 ..............................................................................................................VIVELEC1798ف

 .....................................................................................................SORIYA ELEC17985

 ...........................................................................................................ARIGETEX17985

 .....................................................................SAHARA NET MULTISERVICES17985

 ....................................................................................................HUTO COFFE17986

 ...................................................................................... STE TSAFT CAR SARL17986

17986جي إف إف جي إم فلبوعسبأع................................................................................. 

 ............................................................................GAROUJ ET BOUSSEKLATI17986

 ................................................................................................M.KOM TRANS17987

 ........................................................................................ LAFGHILI TRAVAUX17987

 ....................................................................................................... 17987لوج عيجبونأف

 ....................................................................................... ZKAKHOME TRANS17987

 ............................................................................................HC CONSULTING17987

 ....................................................RMO GARDIENNAGE ET PROTECTION17988

 .................................................................................. 17988نوكلبون سبكوعيتي أفريكأ :

 ..................... ENGLISH ZONE PRIVATE LANGUAGE CENTER SARL AU17988

 ............................................................................................STE ECOSYS VERT17989

 ................................................................................... SOCIETE AHL ZAOUIA17989

 .........................................................................................Voyage kchaf sariaa17989

 ................................................................................................SIRAH NEGOSS17989

 ........................................................................................................ .........  BAMA17990

 ................................................................................ STE BIJOUTERIE RIYANE17990

 ......................................................................................................ALK DOORS17990

 ........................................................................MEGA VEHICULE INDUSTRY17990

 ..............................................................................ZOHOR ALJAMAL COMP17991

 .............................................................................................HABIBA SARL AU17991

 .............................................................................................LA PLATE FORME17991

17991شبكر حاعحش حلش أف احلشرق............................................................................. 

 ...................................................................................................WEBOUBAHA17992

 ................................................................................... OUDHIMY PARTNERS17992

 ........................................................................... JALLOUL IMPORT EXPORT17992

 ..............................................................................................PALOMA BEACH17993

 ............................................................................... BEST MAROC CONCEPT17993

 ................................................................................................FARM FRIENDS17993

 ............................................................................................... DAT SOLUTION1799ف

 .........................................................................THEA VALENTINA ف1799ثبأ فألنسينأ

 ..........................................................................................................SIHO LINE1799ف

 ......................................... COMPAGNIE DAMIS LES SACS ALTERNATIFS1799ف

 ........................................................................................................STAT AUTO1799ف

 ............................................................................................ AL GHARB FOOD17995

 .....................................................STE EL MAHAD ATARBAOUI EROQUIY17995

 ...................................................................... ONETIC AFRICA 17995احنتبك حفريقبأ

 ................................................................................................ STE SOIDITRAV17996

 ......................................................RADIALE ALUMINUM TAHANNAOUT17996

 ....................................................................................................ALBERT CLIM17996

 ................................................................ STE SOUTH ELECTRICE SARL AU17996

 ....................................................................................................... Sahara Inou17997

 .................................................................................................... DINAY TOUR17997

 ..................................................................................................... BTP BYNAYA17997

 ...................................................................................... 17998حلسوحني للزجأج حلجديد

 ....................................................ADAM TAZI CONSTRUCTION SARL AU17998

 ......................................................................................BOUDITRAV 17998بوديت2حف

 ......................................................................................BOUDITRAV 17998بوديت2حف

 ......................................................................................BOUDITRAV 17999بوديت2حف

 ......................................................................................BOUDITRAV 17999بوديت2حف

 ............................................................................................... STE TABA SHOP17999

 .........................................................................SINALOA DUNAS MARYAM17999

 ........................................................................................STE BAHIA MARKET18000

 ........................................................................................ STE PUERTO BAHIA18000

 ..........................................................................YOUTOU EVENTS SARL-AU18001

 ............................................................................STE MentorClass Academy18001

 ..............................................................................HMOUCHE ESPOIR SARL18001

 ....................................................................................................... INSTALOUS12222

 ..............................................................................................................BENRYG12222

 ................................................................Sté SAKANE NOUR IMMOBILIER12222

 .........................................................................Sté LABHAR AGRIBUSINESS12222
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 ................................................................... MEDLAR DE TRAVAUX DIVERS18003

 ............................................................................................STE ZIANI OBRAS1800ف

 ........................................................................................SHINE AGRI INVEST1800ف

 ........................................................................................................ .........  D TEX1800ف

 ..................................................................................................SOMAYA.PMD1800ف

 ...................................................................................GRAMERCY BUSINESS18005

 .................................................................................................REVE D’ONGLE18005

 .......................................................................... SAJINO PHONE- 18005سجبنوفون

 .................................................................................ARUM PRO OF BEAUTY18005

 .................................................................................................... A.JOUD CAFE18006

 ...................................................MOUMAOUIN AL HAFALAT ADAHABIA18006

 ......................................................................................MSA MOTO CENTER18006

 ................................................................................................ AMA CARRIERE18007

 ........................................................... STE TCHOUDA STROY INGENIERIE18007

 ......................................................................HOUMMANE SERVICES SARL18007

 .........................................................................GLOBAL TRANS BOUYAHIA18008

 .....................................................PAVILLON PARAMEDICAL ESPERANCE18008

 ............................................................................... STE CANIVEAU NOUVEL18008

 ...........................................GLOBAL BUSINESS TRADING MAROC SARL18008

 ................................................................................ STE SOLIDARITE WORK18009

 ...............................................................GREEN LODGE MOROCCO SARL18009

 .............................................................................................. BUENDA MEDIA18010

 ...................................................................................................A2RAY TRANS18010

 ..............................................................................................................CHIAALI18011

 .....................................................................................desert and cities tours18011

 ..............................................................................................................CHIAALI18011

 ..... STUDIES AND CONSULTATIONS CENTER FOR SUSTAINABILITY18011

 ....................................................................................................TS WARYACH12212

MEDIA COMPETE12212 ش م م دحت مسأهم.......................................................... 

 ............................................................................... STE: Perennial Optimizer12212

 .................................................................................. MY PROFESSOR PRIVE12212

 .................................................................................................. DAITA BUILDS12212

 GROUPE SCOLAIRE BON( حلخأصة  جبد  مسسقبل  مدحعس  مج وعة 

 .....................................................................................(AVENIR PRIVE18013

 ................................................................................ (PRETTY LOGE( 18013بريتي لوج

 ...............................................................................SUN N›SEA CAR RENTAL1801ف

 ..........................................................................................SJT TRAVAUX SARL1801ف

 ........................................................................................................ .........  SHIVA1801ف

 ...........................................................GLOBAL BUILDING ENGENEERING1801ف

 ..........................................................................................FATIMA ZAHRA.FZ1801ف

 ............................................................................BEST TQ IMPORT EXPORT18015

 ...................... SOCIÉTÉ DE TRADUCTION MULTILINGUE ACCRÉDITÉ 18015

 ...................................................................................................... RGUI FOOD18015

 ..................................................................................... NOUN BOUSKOURA18015

 ...................................................................... AFRAH TAM BY VILLA AYCHE18016

 ..........................................................................................................MAC CALL18016

 .....................................................................................................CALL IN OUT18016

 .............................................................................................TRIFAM SARL AU18016

 ..................................................................................... 18017حلشركة حلفالحبة مب ونة

 ...........................................................................................................SOKENYA18017

 ..................................................................................... 18017حلشركة حلفالحبة مب ونة

 ......................................................................................................BIG MAREES18017

 ................................................................SPEED FOREVER DISTRIBUTION18018

 .................................................................................................GIGA PHARMA18018

 .......................................................................................... NOURCAMP SARL18018

 ..............................................................................................................LIGATEX18018

 .............................................................................................CL AGRI SARL AU18019

 ....................................................................CENTRE PLANETUDE SARL AU18019

 ..........................................................................................................PC DOSTY18019

 .................................................................................AFCM AMENAGEMENT12222

 .....................................................................................AZIZ COUTURE SARL12222

 ..............................................................................................FARR BATIMENT12222

 ............................................................. WTT OUVRAGES TORRENTIELLES12222

 ....................................................................................LHII CONSTRUCTION12222

 ..................................................................................SUE DEVELOPPEMENT12221

 .............................................................................................. SSER REGIONAL12221

 .................................................................................................SOCIETE MEBA12221
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INTERNATIONAL INDUSTRIES MANAGEMENT AND CONCEPTION-

 ........................................................................................................IIMC12221

 ..............................................................................................................ITHERM12221

 .....................................................................................................NEVIN SHOP12222

 ........................................................................................ SSBR EQUIPEMENT12222

 .................................................................................. SVE DEVELOPPEMENT12222

 .................................................................................PROMOPLUS PHARMA12222

 .........................................................................................MOTO MART SARL12222

 ................................................................MEDITERANEAN CONTRACTOR12223

 ............................................................CIDAR TRAVAUX & EQUIPEMENTS12223

 ..............................................................................YAZAN HERBES SARL AU12223

 .................................................................................CHAABI NEGOCIATION12223

 STE « CONSTRUCTION MATERIAUX MECANIQUE ET BETON » SARL

 .........................................................-/ par abréviation CMATEMEB12224

 .......................................................................... MYAMED TRAV SARL 12224شركة

 ..............................................................................«LAMRANI BABY SITTER»12224

 ....................................... STE Etabblissement prive AMIS MONTESSORI12224

 ......................................................................................... RHABOUQI IMMO12225

 ......................................................................................«MSG FARAJ TRANS»12225

 .................................................................................................... KHABER PUB12226

 ................................................................................................... AYACH PROD12226

 .................................................................................................DHAIBANORD12226

 ...................................................................................... JAOAHIR AL-ATLASSI12226

 MEDZERROUKI INTERNATIONAL TRADING COMPANY»

 ...............................................................................................«MZITCO12227

 ........................................................................................................ BURMACO12227

 ......................................................................................NEW KEY ACADEMY,12227

 .....................................................................TRAVAUX SOUFLA 12222لرحفو سوفلى

 ........................................................................................................ 12222عيهي بوح لوعد

 ............................................................................................BENKAD PROMO12222

 ............................................................ NOUR EL HODA IMPORT EXPORT12222

 ...............................................................................STE IMBRACOMEX SARL12229

 ........................................................................................... OSI CONSULTING12229

 ........................................................................................................... TASI ELEC12229

 ....................................................................................................... )SM KRAN(18030

 ................................................................... ste TAMGHROUSTIL TRAVAUX18030

 .............................................................................. VAGUE IMPORT EXPORT18030

 ...........................................................SOCIETE AFRICAINE DE PATISSERIE18031

 ......................................................................................CO.MA.IN HOLDING18031

 ..............................................GLOBAL INTERNATIONAL MOTORS SARL18031

 ..........................................................................................................MENTALO18031

 .....................................................................SOCIETE MOUSSE D'OR SARL18031

 ....................................................................................SOCIETE MAJDA SARL12232

 .........................................................................................ZAYNA SUPERETTE12232

12232مقهي ححنين.......................................................................................................... 

 .................................................................................................. ......................srij12232

 .......................................................................MOROCCO HICKO TREKKO18033

 ......................................................................................CO.MA.IN HOLDING18033

 ............................................................. GLOBAL CHINESE MOTORS SARL18033

 .................................................................................RM PROPERTY MAROC18033

 ................................................................................... LE POISSON DU CHEF1803ف

 ...............................................................................HYUNDAI MAROC SARL1803ف

 ...............................................................GLOBAL BRITISH MOTORS SARL1803ف

 ............ فSTE COMPTOIR LAAMOUR SARL1803 )شركة كنطوحع لع وع ش.م.م(

STE BERTRAP SARL AU18035 )شزكة بي2لرحب ش م م(............................................ 

 ...................................................................................................ACQUA SANA18035

 ....................................................................................OMABA AUTO ECOLE18035

 .............................................................................. VAGUE IMPORT EXPORT18035

18035سي2ح مرحكش......................................................................................................... 

 ...............................................................................................................MINBO18036

 ........................................................................................................AB RESORT18036

 ........................................................................................HAFIDA BOUZYANI18036

 ........................................................................................GROUPE BUILDING18037

 .................................................................................... STE SOGETRAM SARL18037

 ...............................................................................MAAINIA PRODUCTION18037

 ......................................................................................................... 18037طط مرحكش

 ...................................................................................COFE SHOP ELYAKINE18038

 ........................................................................................................ .........  12BNI18038
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 ........................................................................................ NSK INVESTIMMO 18038

 ...............................................................................................CAFE CORTADO18039

 .................................................................................... ACTIV DISTRIBUTION18039

 ....................................................................................................FRIO AROUIT18039

 .................................................................................................... KALTOUMER18039

0ف180مأعي س حصويري لنظبف.................................................................................... 

 ......................................................................STE MAISON DE MARIE SARL1800ف

 ...............................................................................LES ATELIERS LYONNAIS1800ف

 ....................................................................................LES BAINS DE NINON1801ف

 .................................................................................. BATMODULE SARL AU1801ف

 ..................................................................KRONES NORTH WEST AFRICA12242

 .........................................................................................................A.G-ARCHI12242

 ................................................................................................................SMART12242

 ....................................................................................................GAM WORKS12242

 ............................................................................................ MED IDRISSI CAR1803ف

 ..........................................................................................................CHISWICK1803ف

 ................................................................................ STE SOLIDARITE WORK1803ف

 ..................................................LA BELLE AUX CASCADES DORMANTES180فف

 ......................................................... INSTITUT ACHADY PRIVEE SARL.AU180فف

فف180سأيس مون........................................................................................................... 

 .............................................................................................ADF EMBALLAGE180فف

 ..................................................................STATION YASMINE SIDI RAHAL1805ف

 ..............................................................................................BELFATMI ALUM1805ف

 ...........................................................................................STE NOURI ALUM1805ف

 ..........................................................................STE APPOLO CENTRE SARL1806ف

 .............................................................................STE ALHENA CLEAN SARL1806ف

 .............................................................................................. ZAIO PRO CASH1806ف

6ف180دامبنو ببكــســـر........................................................................................................ 

 ......................................................................................................MAROA FER1806ف

 ..............................................................................WELCOME COFFEE SARL1807ف

 ..................................................................................................VILLA VALERIA1807ف

 ...........................................................LAABID INVESTISSEMENT SARL AU1807ف

 ..................................................................................DIGITAL DC 7ف180دجطأف دس

 ............................GRAND SERVICES FOR ENGINEERING AND SUPPLY1808ف

 ..............................................................................MEDI›INNOV 8ف180مبدي حينوف

 ............................................................................................CMS TRANSPORT1809ف

 ....................................................................................................GROSESPACE1809ف

 ..................................................................................................... EF-KAT SARL1809ف

 ........................................................................................................ .........  artrak18050

 ............................................................................................... BOUICHE CASH18050

 .................................................................................................may tanspologi18050

 ...................................................................................................oukmine foret18050

 ............................................................L’INGENIERIE DE L’INCENDIE B.E.T18051

18051مدينتي بأعك.......................................................................................................... 

 .......................................................................................... YOM AKKAR SARL18051

 ...............................................................................NEW TRAVAUX SARL AU12252

 .......................................................................................STE NENACOS SARL12252

 .............................................................................VMRC SERVICES SARL AU12252

 ......................................................................ELAS DISTRIBUTION SARLAU12252

 ................................................................................................... SUPERBIA REI18053

 ............................................................................ Gattuso Digital Offshoring18053

 ...........................................................................SPRING EVENTS PLANNER18053

 ................................................................................................A.J.Q. TRAVAUX1805ف

 ................................................................................................A.J.Q. TRAVAUX1805ف

 ................................................................................................ LISSE TRAVAUX1805ف

 ................................................................................................... SIDAMI CASH18055

 .......................................................................... ABOU ABDELKEBIR TRANS18055

 ........................................................ GLOBAL TECHNIQUE ET ELEVATION18055

 ...........................................................SUPPORT CLIENT ET CONSULTING18055

 ......................................................................MAROC ASSUREUR CONSEIL18056

 ..........................................................................................ARAB CAROSSERIE18056

 ............................................................................................................ 18056أبرحج إنفرح

 ........................................................................Desierto services and négoce18056

 ..........................................................................................................RM PRINT18057

 ..........................................GROUPE SCOLAIRE L›ARC DES GENIE PRIVE18057

 ..............................................................................................NICE FULL TRAN18057

 ......................................................................................... TOUCHE PRESTIGE18058

 ........................................................................................................ KS BEAUTY18058
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 ......................................................................................................TRANS NAN18058

 .....................................................................................................NAY CRECHE18059

 ...........................................................SOCIETE ALHADATA IMMOBILIERE18059

 ..........SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX ET TRANSPORT ROUTIER18059

 ................................................................................. B.I.O.M.M TRANSPORT18059

 ............................................................................................... SELECT VIANDE18060

 ....................................................................................SOCIETE BUEN PESCA18060

 .......................................................................................... STANDING CARRE18060

 ........................................................................................................2A RAHMA18060

 .........................................................................................MEDU›Z LIGHTING18060

 ......................................................................................HALYNA INGENIERIE18061

 ...................................................................................................MIRACLE ECO18061

 ................................................................................................................A.H.2.L18061

 ...........................................................................................................IK TOURS18061

 .................................................PATH TO QUALITY AND CERTIFICATION12262

 .............................................................................................................ALTA KIT12262

 ................................................................................................ YALLERES SARL12262

 ....................................................................................................HACHE DEUX18063

 ......................................................................................AMB TECHNOLOGIE18063

 ..................................................................CHEMSALKAMAR IMMOBILIER18063

 .................................................................................................DAIRY DRINKS1806ف

 ..............................................................................TARGUASSI DE TRAVAUX1806ف

 ....................................................EXELLENCE LANGUAGE CENTRE PRIVE1806ف

ف1806طريق عزيز دي كرند لرحفو عالي2........................................................................... 

 ....................................................EXELLENCE LANGUAGE CENTRE PRIVE1806ف

 ..............................................................ENERGAS MAROCCO S.A.R.L. A.U18065

 ..................................................................................................TRAVEL LIGHT18065

 .......................................................................................... VOLANDO TRANS18065

 ..........................................................................................................SIHO LINE18065

18066أسبفثك................................................................................................................ 

 ...................................................................................................HORIZON UP18066

 ...............................................................................................................SNSTEL18066

 ...................................................................................... SO IMPORT EXPORT18067

 ...............................................................................................JANNAT FOODS18067

18067زهرة لداحجن........................................................................................................ 

 ................................................................ LES ETABLISSEMENTS BENNANI18067

 ...............................................................................KHOUMANE BATIMENT18068

 .....................................................................................MEUBLE MASRI SARL18068

 ..................................................................................DIRK IMPORT EXPORT18068

 ............................................................................................... GOLDEN AQUA18069

 ......................................................................................... THE FLOW ISLAND18069

 ................................................................................................ IBO TOURISME18069

 ................................................................................................ IBO TOURISME18070

 ................................................................................................ IBO TOURISME18070

 ................................................................................................ IBO TOURISME18070

 ........................................................................................STE THE BLUE PLAN18070

 .................................................................................................................ArtFish18070

 ...................................................................................................... HJI DAKHLA18071

 ...................................................................................................... HJI DAKHLA18071

 ...................................................................................................... HJI DAKHLA18071

 ................................................................................ MEGA PALACE DAKHLA18071

 ............................................................................MEGA HOTEL FRONTIERE12272

 ....................................................................... MEGA HOTEL GUERGUERAT12272

 ...........................................STE SEKHMANE DE TRAVAUX DIVERS SARL12272

 ........................................................................................................KODENGO18073

 ..................................................................................................BEST PROTEIN18073
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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

شركة فبدسأن نوع ش.ذ.م.م
حلقسم حلسجأعي

حبن خلدان زنقة 85 عقم 78 طنجة

LARACHOUAS - TRANS
SARL

العحشوحز - نقل 

ش.ذ.م.م
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي

R.C 46419

تعديل حلنظأم حتسأ�سي للشركة
حجس أع  محضر  أحكأم  ب وجب 

حلج عبة حلعأمة غي2 حلعأدية ملسأهمي 

 LARACHOUAS - TRANS شركة 

أغسطس   3 في  حملنعقدة   SARL

2222، لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة :

لألسبأب  للشركة،  حملبكر  حلحل 

ل ويل  على  حلقدعة  عدم  حلسألبة، 

حالئس أن من قبل  اعفض  حملشراع، 

اعدم  حملصرفبة  حملؤسسأت  ج بر 

حلشراط  ج بر  لح ل  على  حلقدعة 

حلذي  حلسح الت  لدفت2  حلجديدة 

اضعسه حلوزحعة، للحصوف على عخصة 

احملسسخدمين  حلع أف  لنقل  احإلذن 

بوحسطة حلسبأعحت.

حلسبد بدع  تعبين أحد حلشركأء، 

موحلبد  من  مغربي،  مسكين،  حلدين 

بألعرحئش، حأمل   1987 15 ديس 28 

في  مقبم   ،CIN N° LA122957
 ،25 عقم  حلوفأء  لجزئة  حلعرحئش، 

مصفي حلشركة طوحف مدة حلسصفبة، 

احلتي لقر بقبوف هذح حلسفويض الؤكد 

أنهأ ال لخضر لل حظوعحت حملنصوص 
عليهأ في حلقوحنين احلقوحعد حملع وف 

بهأ.

للسصفبة  حملسجل  حملكسب  لثببت 
حلشركة  لوطين  عنوحن  نفس  على 
عقم   85 زنقة  خلدان  حبن  بطنجة، 

78، لتسهبل ع لبة حلحل حملبكر.
إيدحعه  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
بطنجة  حلسجأعية  حملحك ة  بسجل 
امسجل   2222 بسأعيخ فألا سبس 28 

لحت عقم 9269 س.ت 19ف6ف.
ملقسطفأت احذكر

حإلدحعة

1 P

شركة فبدسأن نوع ش.ذ.م.م
حلقسم حلسجأعي

حبن خلدان زنقة 85 عقم 78 طنجة

LARACHOUAS - TRANS
SARL

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة

مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
امسجل بسأعيخ 3 مأي 2212 بطنجة 
حلشركأت  لأسيس  لقأنون  اطبقأ 
ذحت  شركة  لأسست  بأملغرب، 

حمل يزحت حلسألبة :
حالسم : العحشوحز - نقل.

.LARACHOUAS - TRANS 
ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

مسؤالبة محدادة )ش.ذ.م.م(.
حلهدف : هدف حلشركة في حملغرب 
حملسسخدمين  نقل  حلخأعج،  في  أا 
بوحسطة  حتشخأص  انقل  احلع أف 
للبضأئر  حلطرقي  احلنقل  حلسبأعحت 
حملألبة  حلع لبأت  كل  عأمة  ايصفة 
احلصنأعبة احلسجأعية احلعقأعية ذحت 
بع ل  مبأشرة  غي2  أا  مبأشرة  صلة 

حلشركة.

حملقر حالجس أعي : حبن خلدان زنقة 
85 عقم 78، طنجة.
حملدة : 99 سنة.

عأس أف حلشركة : حدد في 10.000 
دعهم اإلى 100 حصة من 100 دعهم 

للحصة حلوححدة، لقسب هأ كألسألي :
حصة   50 مسكين  حلدين  بدع 

5.000 دعهم.
حصة   50 مجأهد  مصطفى 

5.000 دعهم.
حصة   100 حلحصص  مج وع 

10.000 دعهم.
املدة  حلشركة  تسي2   : حلتسبي2 
غي2 محدادة من طرف ححد حلشركأء 

حلسبد بدع حلدين مسكين.
فألا  من  لبسدئ   : حملألبة  حلسنة 
كل  من  ديس 28   31 في  النسهي  ينأير 

سنة.
بألسجل  حلشركة  تسجبل  الم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلسجأعي 
18 يونبو 2212 لحت  بطنجة بسأعيخ 

عقم 19ف6ف.
حإلدحعة

2 P

RESTAURANT LE CRABE
ICE : 223132912222254

لأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي موقر بسأعيخ 
25 أغسطس 2222 لم لأسيس شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة بشريك احبد 

ذحت حلخصأئص حلسألبة :
حالسم : مطعم لو كرحب.

حسسغالف   : حلسجأعي  حلنشأط 
مطعم احملطع ة حملسنقلة.

حملقر حالجس أعي : عين عسبق عقم 9 

برامو سبد حبن خلدان ل أعة.
دعهم   100.000  : حملأف  عأس 

حصة حجس أعبة   1000 مقس ة إلى 

م نوحة إلى حلسبد شهأب مح د.

شهأب  حلسبد  إلى  حلتسبي2  يعهد 

 10 عقم  بألريأط  حلسأكن  مح د 
حملدينة  حلجزحء  حلضأاي  حلحأج  زنقة 

حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل  حلقدي ة 
.A65عقم 160ف

مدة حلشركة : 99 سنة.

حملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 8836 عقم  لحت  بس أعة  حالبسدحئبة 

بسأعيخ  137155 عقم  لجأعي   سجل 

8 سبس 28 2222.

3 P

IZI PROWD
SARL AU

عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : حلع أعة 30 حلشقة 

8 زنقة موالي حح د لوكبلي حسأن

حلريأط

قفل حلسصفبة
بألريأط،  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركأء  قرع   2222 يونبو   23 بسأعيخ 

شركة «حيزي براد» ش.ذ.م.م.ذ.ش.ا، 

مأ يلي :
«حيزي  لشركة   حلسصفبة  قفل 

اتعبين  ش.ذ.م.م.ذ.ش.ا،  براد» 

ك صفبة  بوشبخي  فسبحة  حلسبدة 

للشركة اعنوحن حلسصفبة هو حلع أعة 
حح د  موالي  زنقة   8 حلشقة   30

لوكبلي حسأن - حلريأط.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية بألريأط لحت عقم 122622 

بسأعيخ 9 سبس 28 2222.
4 P

 MANAGEMENT
INDUSTRIEL CONSULTING

MINDCO SARL
حلسجل حلسجأعي عقم 224999

حملقر حالجس أعي : 3 زنقة 10 لجزئة 
مسبمي حلحي حلحسني حلدحع حلببضأء

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
17 أغسطس 2222، لقرع  حملؤعخ في 

مأ يلي :
لوزير حتسهم بعد افأة حلسبدعبد 

هللا محجوبي.
محجوبي  يأسين  حلسبد  تعبين 

مديرح جديدح بدال من حملدير حملسوفى.
تعديل حلقأنون حلدحخلي للشركة.

صالحبأت حإلجرحءحت حلشكلبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
عقم  لحت  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

837100 بسأعيخ 8 سبس 28 2222.
5 P

SOCIETE DOUNIA AUTO
SARL

عأس أف حلشركة : 2.222.222
175، شأعع حلجيش حمللكي

مكنأس
R.C 24429

إن حلج ر حلعأم حلعأدي للشركة 
 SOCIETE DOUNIA AUTO حملس أة
يونبو   22 بسأعيخ  احملنعقد   SARL

2222، لقرع مأ يلي :
لحويل حملقر حالجس أعي :

حلجيش  شأعع   ،175 عقم   : من 
حمللكي، مكنأس.

حليسر سبدي   13 : لجزئة عقم  إلى 
بوزكري مكنأس.

احلسحديث من حلنظأم حتسأس.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
بسأعيخ  3187 عقم  لحت   ب كنأس 

6 سبس 28 2222.
6 P

STADE MAROCAIN
SM - S.A

لأسيس شركة مجهولة حالسم
لقرع  حلشركأء  قرحع  ب وجب 
لأسيس شركة مجهولة حالسم البعأ 
حلج عبة  من  لسكون  فإنهأ  لذلك 
 ،STADE MAROCAIN حلريأضبة 
حلسبد ج أف سنو�سي، حلسبد مح د 
حلسبد  حلسبد سعبد مصأف،  مزاع، 
مصطفى  حلسبد  سبأطة،  عشبد 
هنأاي  حلعبأ�سي  حلسبد  حلبكوعي، 

احلسبد حدم سنو�سي.
 STADE  : حلشركة  تس بة 

MAROCAIN - SM S.A
نشأط حلشركة :

إدحعة نشأط كرة حلقدم.
حزم  حبن  شأعع   : حلشركة  مقر 

مركب حح د شهود حلريأط.
من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

إحدحثهأ حلفعلي.
دعه أ   300.000  : حملأف  عأس 
مقسم على 3000 حصة بقب ة 100 

دعهم للحصة حلوححدة.
حلسبد ج أف   : حلتسبي2 احلسوقبر 

سنو�سي.
لم حإليدحع حلقأنوني لدى حملحك ة 
سبس 28   6 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 162523.
اهذح ب ثأبة مقسطف ايبأن

7 P

SAVE INGENIERIE
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
يقدع عأس ألهأ ب : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : حلرقم 7، زنقة احد 
بهت، حلطأبق حلثألث، حلرقم 8

أكدحف - حلريأط
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بسأعيخ امسجل   2222 يولبو   22 
قرع  بألريأط،   2222 أغسطس    26

شركأء حلشركة مأ يلي :
لفويت 500 حصة حجس أعبة من 
طرف  من  للحصة  دعهم   100 فئة 
للسبد  حلعسري،  هللا  عبد  حلسبد 

يوسف حلس اللي.

لفويت 252 حصة حجس أعبة من 
طرف  من  للحصة  دعهم   100 فئة 
للسبد  حلبطبوي،  مح د  حلسبد 

مح د برشبد.
حلسبد  من  كل  يصبا  ايألسألي 
مح د  احلسبد  حلس اللي  يوسف 
ايصبا  حلشركة،  في  شركأء  برشبد، 
حلشركة  لرأس أف  حلجديد  حلسقسبم 

ك أ يلي :
 50.000 برشبد  مح د  حلسبد 

دعهم.
 50.000 حلسبد يوسف حلس اللي 

دعهم.
حملج وع : 100.000 دعهم.

حسسقألة حلسبد عبد هللا حلعسري، 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 
من مه سه ك سي2   ،K112752 عقم 

للشركة، مر حإلبرحء.
حلس اللي،  يوسف  حلسبد  تعبين 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 
احبد  ك سي2   ،A06ف9فف عقم 

للشركة، ملدة غي2 محدادة.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
لحت عقم   ،2222 سبس 28   7 بسأعيخ 

.122475
.RC N° : 67133

8 P

 LA SOCIETE IMMOBILIERE
 ET TOURISTIQUE DE

ZAGORA
SITZAG

شركة محدادة حملسؤالبة
 ذحت حلشريك حلوحبد

عأس ألهأ : 000.000.ف3 دعهم
حملقر حالجس أعي : زحكوعة، فندق 

حلسالم شأعع مح د حلخأمس
عقم حلسجل حلسجأعي : 81

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
فألا  بسأعيخ  حملنعقد  حالسسثنأئي 

سبس 28 2221، لقرع مأ يلي :
حملصأدقة على ع لبة حإلدمأج عن 
طريق حستبعأب حلشركة SITZAG من 

.MADAËF طرف شركة

طريق  عن  حإلدمأج  ع لبة  إنجأز 

حستبعأب حلشركة SITZAG من طرف 

بأثر عجعي حبسدحء   ،MADAËF شركة 

من فألا أبريل 2221.
دان   SITZAG حلشركة  حل 

لصفبتهأ.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بوعزحزحت بسأعيخ 19 نوف 28  

2221 لحت عقم 1224.

9 P

POWER MULTIMEDIA
SARL AU

حل مسبق للشركة
حلج ر  محضر  ملقسضبأت  لبعأ 

 POWER لشركة  حالسسثنأئي  حلعأم 

MULTIMEDIA، حملنعقد بسأعيخ فألا 

أغسطس 2222، ل ت حملصأدقة على 

حملقت2حأت حآللبة :

حل مسبق للشركة.

حلعجل  نوفل  حلسبد  تعبين 

ك صفي للشركة.

حلحسن  شأعع   : حلسصفبة  محل 

حتاف إقأمة عببودي حلطأبق ف حلشقة 

26 ل أعة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ل أعة  حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

سبس 28   7 بسأعيخ   2222 عقم  لحت 

.2222

10 P

RESTAURANT LAZANE
ش.م.م.ش.ا

حلرأس أف حالجس أعي 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : عقم 32 شأعع 

حملغرب حلعربي - حلريأط

ب قس�سى حلج ر حلعأم حلسأسي�سي 

لم   ،2222 يولبو  ف  بسأعيخ  مؤعخ 

مسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة :

 RESTAURANT  : حلتس بة 

LAZANE ش.م.م.ش.ا.
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ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلوضر 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
 - مقهى  حسسغالف   : حلهدف 

حلوجبأت حلسريعة.
شأعع   32 عقم   : حالجس أعي  حملقر 

حملغرب حلعربي - حلريأط.
حملدة : حددت مدة حلشركة في 99 

سنة لبسدئ من لأعيخ لأسيسهأ.
حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 
 100.000 في  حالجس أعي  حلرأس أف 
حصة   1000 على  مقس ة  دعهم، 
موزعة  دعهم للوححدة،   100 بقب ة 

على حلشكل حلسألي :
حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 
 100.000 في  حالجس أعي  حلرأس أف 
حصة   1000 على  مقس ة  دعهم، 
موزعة  دعهم للوححدة،   100 بقب ة 

على حلشكل حلسألي :
 1000 سأخي  لحسن  حلسبد 

حصة.
حملج وع : 1000 حصة.

أسندت مه ة حلتسبي2   : حلتسبي2 
ك سي2  سأخي،  لحسن  حلسبد  إلى 
لشركة  محدادة،  غي2  ملدة  احبد 

.RESTAURANT LAZANE
حتسأ�سي  حلقأنوني  حلوضر  لم 

للشركة حسب حلفصل 96-25.
للشركة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بأملحك ة حالبسدحئبة بسال لحت حلرقم 

122566 بسأعيخ 8 سبس 28 2222.
11 P

 CONKRETO TRAVAUX
DIVERS

SARL
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بألريأط   2222 أغسطس   29 بسأعيخ 
لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون  اضر  لم 

لح ل حلخصأئص حلسألبة :
 CONKRETO  : حلتس بة 

TRAVAUX DIVERS
ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

حملسؤالبة حملحدادة.

حتشغأف   : حالجس أعي  حلهدف 
حلعأمة احلبنأء.

 300.000  : حلشركة  عأس أف 
حصة من   3000 إلى  دعهم مقس ة 
دعهم للحصة موزعة بين   100 فئة 

حلشركأء على حلشكل حلسألي :
 2122 حلكسي2ي  عشبد  حلسبد 

حصة.
 900 مج أف  يوسف  حلسبد 

حصة.
حتشعري  زنقة   : حالجس أعي  حملقر 
أكدحف   29 عقم  حلشقة   2 ع أعة 

حلريأط.
حلشركة  تسبي2  عهد   : حلتسبي2 
غي2  ملدة  حلكسي2ي  عشبد  حلسبد  إلى 

محدادة.
من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة.
من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.162559
12 P

CAIEM
SARLAU

ب وجب عقد عرفي بألريأط بسأعيخ 
فألا سبس 28 2222 لم لأسيس شركة 
بشريك  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 

احبد موحصفأتهأ كأآلتي :
CAIEM SARLAU : حلتس بة

هدف حلشركة :
إدحعة احسسغالف حملزحعع حلفالحبة.

موالي  زنقة   : حالجس أعي  حملقر 
عشبد ع أعة 22 حلشقة 1 حلريأط.

من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 
حلسأسيس حلنهأئي للشركة.

عأس ألهأ : 100.000 دعهم مقسم 
على 1000 حصة من فئة 100 دعهم 

للحصة.
تسبي2  مه ة  أسندت   : حلتسبي2 

حلشركة إلى حلسبدة احبد ائأم.
أا  حلشركأء  على  لوزع   : حتعيأح 
حالحسبأطأت  حلحسأب  إلى  لرحل 
حالحسبأطي  حقسطأع  بعد  حلخأصة 

حلقأنوني.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
 ،2222 سبس 28   8 بسأعيخ  بألريأط 
لحت عقم حلسجل حلسجأعي 162615.
13 P

CARIEM
SARL

ب وجب عقد عرفي بألريأط بسأعيخ 
فألا سبس 28 2222 لم لأسيس شركة 
بشريك  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 

احبد موحصفأتهأ كأآلتي :
CARIEM SARLAU : حلتس بة

هدف حلشركة :
إدحعة احسسغالف حملزحعع حلفالحبة.

موالي  زنقة   : حالجس أعي  حملقر 
عشبد ع أعة 22 حلشقة 1 حلريأط.

من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 
حلسأسيس حلنهأئي للشركة.

عأس ألهأ : 100.000 دعهم مقسم 
على 1000 حصة من فئة 100 دعهم 

للحصة.
تسبي2  مه ة  أسندت   : حلتسبي2 
حملديوعي  حلسبد  إلى  حلشركة 

حس أعبل.
حتعيأح : لوزع على حلشركأء أا لرحل 
حلخأصة  حالحسبأطأت  حلحسأب  إلى 

بعد حقسطأع حالحسبأطي حلقأنوني.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
 ،2222 سبس 28   6 بسأعيخ  بألريأط 
لحت عقم حلسجل حلسجأعي 162499.
14 P

SOCIETE LETSBATI
SARL

مؤعخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
ب 22 يولبو 2222 بخريبكة لم :

 SOCIETE شركة  لأسيس 
LETSBATI SARL

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 
مسؤالبة محدادة.

دعهم   100.000  : حلرأس أف 
حصة قب ة كل   1000 تشس ل على 

اححدة 100 دعهم موزعة كألسألي :

اطنيسه  حمسأعدي  مح د 
Q122692 ب 500 حصة.

اطنيسه  عضوحن  حلخرفأاي 
QA54634 ب 500 حصة.

حلحي   3 حلشقة   : حالجس أعي  حملقر 
ب  حملدخل  حلشراق  لجزئة  حإلدحعي 

حلطأبق حلثأني خريبكة.
مخسلف أشغأف   : نشأط حلشركة 

حلبنأء.
حلتسبي2 : تعطى ج بر حلصالحبأت 
اطنبتهأ  بديد  بديعة  للسبدة 
لتسبي2 حلشركة ملدة غي2   Q243242

محدادة افي أاسر نطأق.
من  لحتسب   : حلجبأئبة  حلسنة 

فألا ينأير إلى 31 ديس 28 لكل سنة.
سنة لبسدئ من لأعيخ   99  : حملدة 

تسجبل حلقأنون حتسأ�سي.
ملف  اضر   : حلقأنوني  حإليدحع 
حلشركة بأملحك ة حالبسدحئبة بخريبكة 
عقم  لحت   2222 سبس 28   2 بسأعيخ 

.393
15 P

STE FIRARBA ALU
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
شريك احبد

عأس ألهأ : 100.000 دعهم
حملقر حالجس أعي : ع أعة 07ف1

شقة عقم 5 حلطأبق حتاف لجزئة االد 
زعي2 عين عودة ل أعة

بسأعيخ عرفي  عقد   ب وجب 
حملصأدقة  ل ت   2222 أغسطس   2
على حلقأنون حتسأ�سي للشركة ذحت 
احبد  شريك  حملحدادة  حملسؤالبة 

ذحت حلخصأئص حلسألبة :
FIRARBA ALU : حلتس بة

ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 
مسؤالبة محدادة شريك احبد.

حلهدف :
أع أف حلبنأء اأشغأف مخسلفة

أع أف حلتشجي2.
أشغأف حلنجأعة احتملنبوم.

حلع لبأت  ج بر  عأمة  بصفة 
حلسجأعية حملرلبطة بصفة مبأشرة أا 

غي2 مبأشرة بنشأط حلشركة.
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حملقر حالجس أعي : ع أعة 07ف1
حلطأبق حتاف لجزئة   5 شقة عقم 

االد زعي2 عين عودة ل أعة.
عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة.
حملدة : 99 سنة بعد حلسأسيس.

حلتسبي2 : مدني مح د.
اقد لم حإليدحع حلقأنوني بأملحك ة 
سبس 28   5 بسأعيخ  بس أعة  حالبسدحئبة 
حلسجأعي  حلسجل  عقم  لحت   2222

عقم 137121.
16 P

ARIZONA MAROC
SARL AU

بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
8 أغسطس 2222 بألريأط، لم اضر 
حلسأسي�سي لشركة محدادة  حلقأنون 

حملسؤالبة.
 ARIZONA MAROC  : حلتس بة 

SARL AU
دعحسأت   : حالجس أعي  حلهدف 
حلهندسة  مجأف  في  احستشأعحت 

حملدنبة.
شأعع   ،15  : حالجس أعي  حملقر 

حتبطأف، عقم ف، أكدحف، حلريأط.
مدة حلشركة : 99 سنة.
حلرأس أف حالجس أعي : 

 1000 مح د  حلداحب  حلسبد 
حصة.

حلتسبي2 : حلسبد حلداحب مح د.
حلسنة حالجس أعبة : من فألا ينأير 

إلى 31 ديس 28 من كل سنة.
حلضبط  بكسأبة  حإليدحع  لم 
بأملحك ة حلسجأعية بألريأط 8 سبس 28 

2222 لحت عقم 162627.
17 P

G2B CONSTRUCTION
SARL AU
لأسيس

اضر  لم  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ذحت  لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون 
مسؤالبة محدادة ذحت شريك احبد 

بألخصأئص حلسألبة :

 G2B  : حلتس بة 
CONSTRUCTION SARL AU

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 
مسؤالبة محدادة ذحت شريك احبد.
حإلنعأش   : حالجس أعي  حلهدف 

حلعقأعي.
من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

تسجبلهأ بألسجل حلسجأعي.
حملسي2 : حلسبد بوزيأن حح د.

حلسوقبر : حلسبد بوزيأن حح د.
دعهم   100.000  : حلرأس أف 

موزعة على حلشكل حلسألي :
حلسبد بوزيأن حح د 1000 حصة.
ف، عقم  حلعنوحن حالجس أعي : نجأة 
 1 شقة عقم  لجزئة بن دح أن،   37

حلطأبق حتاف حي كري ة سال.
من  لبسدئ   : حالجس أعبة  حلسنة 

فألا ينأير النسهي في 31 ديس 28.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 39522 عقم  لحت  بسال  حالبسدحئبة 

بسأعيخ 7 سبس 28 2222.
18 P

MALL MEK
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
عقم ف5 لجزئة البلي سبدي بأبأ 

مكنأس
تعديل

حلعأدية  غي2  حلداعة  ملحضر  لبعأ 
لشركة MALL MEK SARL حملنعقدة 
بسأعيخ فألا أغسطس 2222 لقرع مأ 

يلي :
1000 حصة من  حملوحفق على ببر 

عأس أف حلشركة كألسألي :
حمحصأع  خلبد  حلسبد  فوت 
بسعر  حزكأغ  حلسبد  إلى  حصة   600

100دعهم للسهم حلوححد.
00ف  فوت حلسبد خلبد حمحصأع 
حلسطة  يأسين  حلسبد  إلى  حصة 

بسعر 100دعهم للسهم حلوححد.
للشركة  حلقأنوني:  حلشكل  تغبي2 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة  من 
ذحت حلشريك حلوحبد إلى شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة.

تغبي2 نشأط حلشركة من حسسي2حد 

إلى  حإللكت2انبة  حملعدحت  الصدير 

اكبل أع أف.

حزكأغ  حسن  حلسبد  تعبين 

ك سي2ين  حلسطة  يأسين  احلسبد 

حلسبد  احسسقألة  للشركة  جدد 

خلبد حمحصأع من مه سه من تسبي2 

حلشركة.

للشركة  حإلجس أعي  حملقر  تغبي2 

من مج وع موالي حس أعبل حلع أعة 

حملدينة حلجديدة مكنأس   9 حلشقة   6

إلى حلعنوحن حلسألي عقم ف5 لجزئة البلي 

سبدي بأبأ مكنأس.

 16-14-7-6-4-3-1 حلفقرة  تغبي2 

من  حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

مأي   9 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 
3181عقم حلسجل  لحت عقم   2222

حلسجأعي9ف531.
من أجل حلسلخبص احلنشر

19 P

 STE.RESIDENCES DAR

SAADA IV
شركة محدادة حملسؤالبة

عأس ألهأ : 2.222.222،22 دعهم

حملقر حإلجس أعي : حي مأعينأ، برج 

كريسسأف 3، حلطأبق 6، 7 ا8 

حلدحع حلببضأء 

حلسجل حلسجأعي عقم  135185

حلج عبة  مدحاالت  ب قس�سى 

بسأعيخ  حملنعقدة  حملخسلطة  حلعأمة 

إقأمأت  لشركة   2222 غشت   5

دحعحلسعأدة IV» شركة ذحت مسؤالبة 

 8.000.000.00 عأس ألهأ  محدادة 

مأعينأ،  حي  حإلجس أعي  مقرهأ  دعهم 

ا8   7  ،6 حلطأبق   ،3 كريسسأف  برج 

حلدحع حلببضأء.

1( قرع حلشركأء: 

لخفبض عأس مأف حلشركة ب بلغ 

خ س  دعهم(  )00.00ف.7فف.5 
أعبر مئة ا سبعة اأعبعون  ماليين ا 

من  إلعجأعه  دعهم  مئة  احعبر  ألف 

)8.000.000.00( ث أنبة ماليين دعهم 

اخ س  ملبونين   2.552.622 إلى 
است  حلف  اخ سون  احثنأن  مئة 
ف7ف.ف5  بإلغأء  اذلك   دعهم  مئة 
حصة حجس أعبة بقب ة إس بة لقدع 

100.00 دعهم للحصة حلوححدة.
لفويت حلسبد هشأم برحدة حلسني 
عأس أف  في  نصيبه  من  حصسين 
 (1( اححدة  حصة  بنسبة  حلشركة 
لفأئدة كل من حلسبد مجبد بن ملبا 
حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  حلطأير 
احلسبد   BE627759 عقم  حلوطنبة 
حلحأمل  قبطوني  حدعي�سي  فبصل 
عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 
اقبوف  اححد  نصيب   BK131924
هذح حلسفويت من طرف بأقي حلشركأء.

شركة  من  حلشركة  لحويل 
شركة  إلى  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

مسأه ة ذحت مجلس إدحعة.
تعديل حلنظأم حآلسأ�سي للشركة.

تعبين حملسصرفين اهم كألسألي :
حلسبد هشأم برحدة حلسني حلحأمل 
عقم  حلوطنبة  حلسعريف  بطأقة  على 
BE577427 احلسأكن بألدحع حلببضأء 

01 زنقة أبو حسن حملريني حنفأ
حلسعأدة  دحع  إقأمأت  شركة 
للدحع  حلسجأعي  بألسجل  حملسجلة 
من  17ف116  عقم  لحت  حلببضأء 
فبصل  حلسبد  تعبين  لم  حجله، 
لبطأقة  حلحأمل  قبطوني  حدعي�سي 
 BK131924 عقم  حلوطنبة  حلسعريف 
 2 حملحبط  حدحئق  بإقأمة  حلقأطن 
فبال عقم 19 دحع بوعزة حلدحع حلببضأء 
للشخص  دحئ أ  م ثال  بصفسه 

حالعسبأعي «إقأمأت دحع حلسعأدة».
حلسبد مجبد بن لبا طأير حلحأمل 
عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 
BE627759 احلقأطن بألدحع حلببضأء 
حلرحبر  حلشطر  حملدينة،  ببال  مشراع 

عقم 8 كألبفوعنبأ.
 BDO-MAROC مكسب  تعبين 

مرحقبأ للحسأبأت.
حلشركة اتعبين  على لحويل  بنأء 
حإلدحعة  مجلس  قرع  مسصرفيهأ، 
بسأعيخ حملنعقد  حالجس أع   ب قس�سى 

 5 أغسطس 2222 :
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حلعأم  حملدير  حلرئيس  تعبين 

للشركة حلسبد هشأم برحدة حلسوني 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

.BE577427

احلسصريا  حلقأنوني  حإليدحع  يسم 
حلسجأعي  بألسجل  بألتسجبل 

لل حك ة حلسجأعية بألدحع حلببضأء.
 للببأن

20 P

 STE.RESIDENCES DAR

SAADA V
شركة محدادة حملسؤالبة.

عأس ألهأ : 22.222.222،22 دعهم

حملقر حإلجس أعي: حي مأعينأ، برج 

كريسسأف 3، حلطأبق 6، 7 ا8 

حلدحعحلببضأء 

حلسجل حلسجأعي عقم  135187

حلج عبة  مدحاالت  ب قس�سى 

بسأعيخ  حملنعقدة  حملخسلطة  حلعأمة 

«حقأمأت  لشركة   2222 غشت   5

دحعحلسعأدة V» شركة ذحت مسؤالبة 

 80.000.000.00 عأس ألهأ  محدادة 

مأعينأ،  حي  حإلجس أعي  مقرهأ  دعهم 

ا8   7  ،6 حلطأبق   ،3 كريسسأف  برج 

حلدحع حلببضأء.

1(قرع حلشركأء: 

حلشركة  مأف  عأس  لخفبض 

دعهم(   5.818.700.00( ب بلغ 

اث أنبة  مئة  اثنأن  ماليين  خ س 

العجأعه  مئة  اسبر  حلف  عشر 
ث أنون   )80.000.000.00( من 

)181.300.00.ف7)  حلى  دعهم  ملبون 

ااححد  امئة  ملبون  اسبعون  أعبعة 

اث أنون حلف ا ثالث مئة دعهم ع28 
اخ سون  ث أنبة   )58.187( حذف 

حصة  اث أنون  اسبعة  امئة  حلف 

دعهم   100.00 بقب ة  إجس أعبة 

للحصة حلوححدة.

ذحت  شركة  من  حلشركة  لحويل 

مسؤالبة محدادة حلى شركة مسأه ة 

ذحت مجلس إدحعة .

تعديل حلنظأم حلسأ�سي للشركة. 

تعبين حملسصرفين اهم كألسألي:

-حلسبد هشأم برحدة حلسني حلحأمل 

عقم  حلوطنبة  حلسعريف  بطأقة  على 

احلسأكن بألدحعحلببضأء   BE577427
01 زنقة أبو حسن حملريني حنفأ .

حلسعأدة  دحع  إقأمأت  -شركة 
حلسجأعي  بألسجل  حملسجلة 

17ف116.  عدد  لحت  للدحعحلببضأء 

فبصل  حلسبد  تعين  لم  أجله،  امن 

لبطأقة  حلحأمل  قبطوني  حدعي�سي 

 BK 131924 حلسعريف حلوطنبة عقم

 2 حملحبط  حدحئق  بإقأمة  احلسأكن 

فبال عقم 19 دحع بوعزة حلدحع حلببضأء 
حإلعسبأعي  للشخص  دحئم  م ثال 

شركة حقأمأت دحع حلسعأدة.

-حلسبد سعد برحدة حلسني حلحأمل 

 BE عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 
حزموع  بطريق  احلسأكن  1101ف6 

KM1 حرت ح ري بلدية دحع بوعزة. 

 BDO-Maroc مكسب  تعبين 

بصفسه مرحجر حسأبأت خأعجي. 

2(بنأء على لحويل حلشركة اتعبين 

حإلدحعة  مجلس  قرع  مسصرفيهأ، 

حملنعقد بسأعيخ 5 أغسطس 2222:

حلعأم  حملدير  حلرئيس  تعبين 

حلسني  برحدة  هشأم  حلسبد  للشركة 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

.BE577427

سيسم حاليدحع حلقأنوني احلسصريا 
حلسجأعي  بألسجل  بألتسجبل 

لل حك ة حلسجأعية بألدحع حلببضأء. 
للببأن

21 P

K.R.M SERVICES
SARL AU

لأسيس شركة
بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

بسال لقرعلأسيس   2222 يولبو   18  

بشريك  حملسؤالبة  محدادة  شركة 

اححد بألخصأئص حلسألبة :

ك.غ.م   : حإلجس أعبة  حلتس بة 

سي2فيس.

حملقر حإلجس أعي : حي حلرح ة قطأع 

احا عقم 242 سال.

حلهدف :
أع أف حلبنأء اخدمأت مخسلفة.

لأعيخ  من  حبسدحء  سنة   99: حملدة 
إحدحثهأ حلفعلي.

من  لبسدئ   : حإلجس أعبة  حلسنة 
31 من ديس 28  فألا ينأير النسهي في 

من كل سنة.
في  حدد   : حإلجس أعي  حلرأس أف 
 1000 دعه أ مقسم على   100.000

حصة بقب ة 100 دعهم.
من  مسي2ة  حلشركة   : حلتسبي2 
طرف حلسبد جوحد بو عأصم حملدة غي2 

محدادة.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.36665
بأملحك ة  حلطلب  إيدحع  لم 
سبس 28   8 بسأعيخ  بسال  حإلبسدحئبة 

2222 لحت حلرقم 39530.
22 P

 KLAZORA
SARL AU

لأسيس شركة
بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
بسال   2222 أغسطس   31
محدادة  شركة  لقرعلأسيس 
حملسؤالبة بشريك اححد بألخصأئص 

حلسألبة :
حلتس بة حإلجس أعبة : كالزاغأ.

حملقر حإلجس أعي : 6 زنقة ضأية عوح 
حلطأبق حتاف عقم 5 أكدحف حلريأط.

حلهدف :
حلسجأعة.

حإلسسي2حد احلسصدير.
من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

إحدحثهأ حلفعلي.
من  لبسدئ   : حإلجس أعبة  حلسنة 
من ديس 28   31 فألا ينأير لنسهي في 

من كل سنة.
في  حدد   : حإلجس أعي  حلرأس أف 
 1000 دعه أ مقسم على   100.000

حصة بقب ة 100 دعهم. 
حلتسبي2 : حلشركة مسي2ة من طرف 
حلقأدمي  مح د  يحيى  خألد  حلسبد 

حملدة غي2 محدادة.

حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 
.162667

بأملحك ة  حلطلب  إيدحع  لم 
سبس 28   12 بسأعيخ  بسال  حإلبسدحئبة 

2222 لحت حلرقم 127634.
23 P

ABJ CONSULTING
SARL AU

إعالن لأسيس شركة
 ABJ  : حلشركة  حسم 

.CONSULTING SARL AU
حلهدف حإلجس أعي:

احتشخأص  حلشركأت  لوطين 
حلذحلبين.

حستشأعة  مجهزة  مكألب  كرحء 
إدحعية.

حستشأعة ضريببة.
 1 عقم  حلشقة   : حإلجس أعي  حملقر 
حلنهضة  حي   223 عقم  حتاف  حلطأبق 

حلريأط.
عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم 

مقس ة كألسألي :
دعهم   100 1000 حصة من فئة 

لفأئدة حلسبد حيت بوشوحع ج أف.
حيت  ج أف  حلسبد   : حلتسبي2 

بوشوحع.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

لل حك ة حلسجأعية حلريأط 162625.
24 P

STE MANGER COMPTABLE
مقر : حلطأبق حالع�سي سكسوع 3 عقم 172 أاالد 

مطأع ل أعة

 STE VARILLE BETON
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 
ذحت شريك احبد

مقرهأ حالجس أعي : حلطأبق حالع�سي 
سكسوع 3 عقم 212 حاالد مطأع ل أعة
حلسجل حلسجأعي عقم : 125621 

ل أعة
 STE VARILLE BETON شركة 
مسؤالبة  ذحت  شركة   ،SARL AU

محدادة ذحت شريك فريذ.
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مقرهأ حالجس أعي : حلطأبق حالع�سي 
سكسوع 3 عقم 212 حاالد مطأع ل أعة.

احملسجلة في حلسجل حلسجأعي عقم 

125621 ل أعة.

 : يلي  مأ  حملنفرذ  حلشريك  قرع 

شركة ذحت مسؤالبة  حل حلشركة، 

محدادة ذحت شريك امنفرذ.

ك صفي  مح د  حلقريعي  تعبين 

للشركة.

حلطأبق حالع�سي    : حلسصفبة  مقر 
سكسوع 3 عقم 212 حاالد مطأع ل أعة.

في  حلقأنوني  حاليدحع  لم  اقد 

عقم  لحت  بس أعة  حلسجأعية  حملحك ة 

8810 بسأعيخ 6 سبس 28 2222.

25 P

STE GH ESPACE VERT
مقرهأحالجس أعي : عقم 16 زنقة 

حلجرف حي حلفرح ححصين سال

لفويت حصص حجس أعبة
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

15 مأعس  غي2 حلعأدي حملنعقد بسأعيخ 

لشركة  حالجس أعي  بأملقر   ،2222

 GH ESPACE جي أش حيصبأص في2 

مسؤالبة  ذحت  شركة   ،VERT
100.000 دعهم،  محدادة، عحس ألهأ 

 ،16 عقم  حلكأئن  حالجس أعي  مقرهأ 
زنقة حلجرف حي حلفرح أحصين سال، 

لم مأ يلي :

حالسسقألة  على  حملصأدقة 

حلشركة  من  حلنهأئي  حالنسحأب 

غريس  حملسمى  للشريك  حملذكوعة 

سفبأن احملصأدقة على لفويت ج بر 

عددهأ  حلبألغ  حالجس أعبة  حصصه 

 100 500 حصة حجس أعبة من فئة 

دعهم للحصة لفأئدة حلسبد غريس 

ي لك  أصبا  حلذي  أمين،  مح د 

1000 حصة حجس أعبة من فئة 100 

دعهم للحصة.

تعبين حلسبد غريس مح د أمين 

مسي2 احبدح للشركة غي2 محدادة.

للشركة  حلقأنوني  حلشكل  تغبي2 

مسؤالبة  ذحت  شركة  حلى  حملذكوعة 

حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد.

فصوف  تعديل  على  حملصأدقة 

حلقأنون حالسأ�سي للشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 

لحت   ،2222 مأي   24 بسأعيخ  بسال، 
عقم 32925.

26 P

STE BAK MANGER COMPTABLE

مقرهأ : حلطأبق حالع�سي سكسوع 3 عقم 172 حاالد 

مطأع ل أعة

 STE INTEGRAL PROJETS
SARL

مقرهأ حالجس أعي :  حلطأبق حالع�سي 

سكسوع 3 عقم 172 حاالد مطأع ل أعة

حلسجل حلسجأعي عقم : 126593 

ل أعة

 STE INTEGRAL شركة 

ذحت  شركة   ،PROJETS SARL

في  احملسجلة  محدادة  مسؤالبة 

حلسجل حلسجأعي عقم 126593 ل أعة.

قرعاح مأ يلي :

حل حلشركة.

شركة ذحت مسؤالبة محدادة.

تعبين حلسعبدي حبرحهبم ك صفي 

للشركة.

حلطأبق حالع�سي    : حلسصفبة  مقر 
سكسوع 3 عقم 172 حاالد مطأع ل أعة

في  حلقأنوني  حاليدحع  لم  اقد 

عقم  لحت  بس أعة  حلسجأعية  حملحك ة 

2227 بسأعيخ 30 مأي 2222.

27 P

STE KA 90 BUSINESS
SARL

لأسيس شركة
بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

بألصخي2حت،   2222 أغسطس   9  

لم اضر حلقأنون حلسأسي�سي لشركة 

محدادة حملسؤالبة.

 STE K A 92  : حلتس بة 

.BUSINESS SARL

حالستشأعة   : حالجس أعي  حلهدف 

احلسدبي2 امركز للسوطين.

حلثألث  حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر 
 1 عقم 212 عين حلحبأة   6 شقة عقم 

حلصخي2حت ل أعة.

مدة حلشركة  :  99 سنة.

 100.000  : حالجس أعي  حلرحس أف 

حصة من   1000 حلى  دعهم مقس ة 

حلوححدة  للحصة  دعهم   100 فئة 

حكسسبت احرعت كلهأ من طرف :

 500  .. عزيزي  خديجة  حلسبدة 

حصة.

 500  ... عح أن  عسبقة  حلسبدة 

حصة.
حلسبدة خديجة عزيزي   : حلتسبي2 

احلسبدة عسبقة عح أن.

حلسنة حالجس أعبة : من فألا ينأير 

حلى 31 ديس 28 من كل سنة.

بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

بس أعة  حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

لحت عقم   ،2222 سبس 28   8 بسأعيخ 

.137157

28 P

STE DEVILLE PRODUCTION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

سجل لجأعي عقم : 7001ف1

حلريأط

تعديل
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

يونبو   6 بسأعيخ  حملنعقد  حالسسثنأئي 

لشركة  حلعأم  حلج ر  قرع   ،2222

شركة   ،DEVILLE PRODUCTION

مقرهأ  محدادة،  مسؤالبة  ذحت 

 16 شأعع   23 عقم  فبال  حالجس أعي 

نون28 حلريأط مأ يلي :

طرف  من  حصة   252 لفويت 

حلسبد حيريك جأنين لصألح حلسبدة 

أمبنة حلعلوي حملح دي.

طرف  من  حصة   252 لفويت 

لصألح  جأنين  حيريك  آدم  حلسبد 

حلسبدة أمبنة حلعلوي حملح دي.

طرف  من  حصة   252 لفويت 

لصألح  جأنين  لبلي  سأعة  حالنسة 

حلسبدة أمبنة حلعلوي حملح دي.

حلشكل  تغبي2  حلعأم  حلج ر  قرع 
ذحت  شركة  من  للشركة  حلقأنوني 
ذحت  شركة  حلى  محدادة  مسؤالبة 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
قبل حلج ر حلعأم حسسقألة حملسي2 
حبرحء  امنحه  جأنين،  إيريك  حلسبد 
لحفظأت  ايدان  انهأئبة  كأملة  ذمة 

الدحعله حتى حالن.
حلسبدة  تعبين  حلعأم  حلج ر  قرع 
أمبنة حلعلوي حملح دي مسي2ة لفت2ة 

غي2 محدادة.
البعأ لذلك فقد لم تغبي2 حلفصوف 
حلقوحنين  من  ا16   15  ،7  ،6  ،1

حلسنظب بة للشركة.
اقد ل ت حملصأدقة على حلقوحنين 

حلسنظب بة حملسسحدثة في مج لهأ.
بكسأبة  لدى  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
لحت   ،2222 أغسطس   19 بسأعيخ 

عقم 127152.
اهذح ب ثأبة مقسطف ايبأن

29 P

STE SASAMIMI
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
عحس ألهأ : 100.000 دعهم

حلسجل حلسجأعي عقم : 42775 
حلقنبطرة

فسخ حلشركة مسبقأ
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
يولبو   22 بسأعيخ  حملنعقد  حالسسثنأئي 
شركة   ،SASAMIMI لشركة   ،2222
مقرهأ  محدادة،  مسؤالبة  ذحت 
مهدية  قصبة   2272 حالجس أعي 

حلقنبطرة لقرع مأ يلي :
لم  حالنهأ  مسبقأ  حلشركة  فسخ 

لحقق حلهدف حالجس أعي لخلقهأ.
معأش  عشبد  حلسبد  ذمة  حيرحء 
 ،SAPONJIC SABRINA احلسبدة 

بصفته أ مسي2حن للشركة.
تعبين مسؤاف عن فسخ حلشركة :
حالسم حلشخ�سي احلعأئلي : عشبد 

معأش.
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 : حلوطنبة  حلبطأقة  عقم 
.PY222342

حملهنة : مسي2 شركة.
 2 RUE ANTOINE  : حلعنوحن 
 MORTIER 69222 BELLEVILLE

.FRANCE
قصبة   2272  : حلسصفبة  مكأن 

حملهدية حلقنبطرة.
كسأبة  لدى  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 
أغسطس   16 بسأعيخ  بألقنبطرة 

2222، لحت عقم 92323.
اهذح ب ثأبة مقسطف ايبأن

30

STE EM DESIGNE
SARL

لأسیس شركة
بسأعیخ  حلعرفي  حلعقد  ب قس�سى 
لم   ، بألريأط    2222 غشت   22
للشركة  حتسأ�سي  حلقأنون  اضر 
لح ل  حلتي  ذحت مسؤالبة محدادة 

حلخصأئص حلسألیة :
حلتس یة : لح ل حلشركة حلتس یة 

حلسألیة :
.>> EM DESIGNE <<

حلطبأعة  أع أف   : حملوضوع 
احلسغلیف

5 شأعع فجیج ،  حملقر حإلجس أعي:  
9 في حلطأبق حلثألث ب.ب  شقة عقم  

حلريأط.
في  حدد   : حإلجس أعي  حلرأس أف 
إلى   مقسم  دعھم   100.000 قی ة  
دعھم    100 1000 حصة ذحت قی ة 
 : كألسألي  للحصة مقسم بين حلشركأء 
500 حصة  حلسیدة نجأة حملسیدعي  
دعھم أي مأ قب سه    100 ذحت قی ة  

50.000 دعھم.
 500 حلع رحني   مریم  حلسیدة 
دعھم أي مأ   100 حصة ذحت قی ة  

قب سه 50.000  دعھم.
نجأة  حلسیدة  عینت  حلتسیي2: 
مسي2لأن  حلع رحني  امریم  حملسیدعي 
حإلیدحع  محددة  غي2  ملدة  للشركة 

حلقأنوني.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإلیدحع  لم 
حلسجل  لحت  بألريأط  حلسجأعیة 
یوم  162523  : عقم   حلسجأعي 

 8 سبس 28 2222.
31 P

STE BT VISION
SARL

لأسيس شركة
بسأعيخ  حلعرفي  حلعقد  ب قس�سى 
لم   ، بألريأط   2222 غشت    22
للشركة  حتسأ�سي  حلقأنون  اضر 
لح ل  حلتي  ذحت مسؤالبة محدادة 

حلخصأئص حلسألبة :
حلتس بة : لح ل حلشركة حلتس بة 

حلسألیة :
.>> BT VISION <<

حلحفالت  لنظیم   : حملوضوع 
احملنأسبأت.

 ، شأعع فجیج   5 حملقر حالجس أعي: 
في حلطأبق حلثألث ب.ب   9 شقة عقم 

حلريأط.
في  حدد   : حإلجس أعي  حلرأس أف 
إلى   مقسم  دعھم    100.000 قی ة 
دعھم   100 1000 حصة ذحت قب ة  
للحصة مقسم بين حلشركأء كألسألي : 

 1000 بلعبدي   سومبة  حلسبدة 
دعهم حي مأ   100 حصة ذحت قی ة  

قب سه  100.000 دعھم.
سومیة  حلسیدة  عینت  حلتسیي2: 
غي2  ملدة  للشركة  مسي2ة  بلعیدي  

محددة حإلیدحع حلقأنوني.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإلیدحع  لم 
حلسجل  لحت  بألريأط  حلسجأعیة 
یوم   162557  : عقم  حلسجأعي 

.2222/29/27
32 P

 STE NAJIB AMRHARI
MASLOUHI

SARL
لأسيس شركة

بسأعیخ  حلعرفي  حلعقد  ب قس�سى 
لم اضر  بألريأط،   2222 یونیو    22
ذحت  للشركة  حتسأ�سي  حلقأنون 
لح ل  حلتي  محدادة  مسؤالبة 

حلخصأئص حلسألبة :

حلتس یة : لح ل حلشركة حلتس یة 
حلسألیة :

 NAJIB AMRHARI MASLOUHI 
حملوضوع : حلسطوير حلعقأعي.

شأعع فجیج،   5  : حملقر حإلجس أعي 
9  في حلطأبق حلثألث ب.ب  شقة عقم 

حلريأط.
في  حدد   : حإلجس أعي  حلرأس أف 
دعھم مقسم إلى    1.000.000 قی ة  
10.000 حصة ذحت قی ة  100 دعھم 
للحصة مقسم بين حلشركأء كألسألي : 

مصلوحي   حمغأعي  نجیب  حلسید 
10.000حصة ذحت قی ة 100  دعھم 

أي مأ قب سه  1.000.000 دعھم.
نجیب  حلسید  عين  حلتسیي2: 
حمغأعي مصلوحي  مسي2 للشركة ملدة 

غي2 محددة حإلیدحع حلقأنوني.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإلیدحع  لم 
حلسجل  لحت  بألريأط  حلسجأعیة 
 29 یوم    161899  : عقم  حلسجأعي 

يولبو 2222.
32مكرر

STE NOUH PLATRE
SARL

لأسيس شركة
 24 بسأعيخ  عقد عرفي  ب قس�سى  
حلقأنون  لم اضر   ،2222 أغسطس 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حالسأ�سي 
حملعطبأت  لحت  اذلك  محدادة 

حلسألبة :
 NOUH شركة   : حلتس بة 

.PLATRE SARL
غرض حلشركة : ج بر موحد حلبنأء 

احلجبص.
أشغأف مخسلفة في حلبنأء.

حالاف  حلطأبق  ف  ع أعة   : حملقر 
حقأمة قأدع مرس حلخي2 ل أعة.

ب  حلشركة  مدة  حددت   : حملدة 
99 سنة حبسدحء من لأعيخ تسجبلهأ في 

حلسجل حلسجأعي.
ب بلغ  حدد   : حلشركة  عحس أف 
 100 حلى  مقس ة  دعهم   10.000
للوححدة،  دعهم   100 ب  حصة 

مكستبة امحرعة اموزعة كألسألي :

حلسبد نوح سعبد ... 80 حصة.
حلسبد نوح علي ..... 10 حصة.

حلسبد نوح حسأمة ..... 10 حصة.
حملج وع .... 100 حصة.

للشركة  احبد  تسبي2   : حلتسبي2 
من طرف : حلسبد نوح سعبد حلحأمل 
  M222357 عقم  حلسعريف  للبطأقة 

ملدة غي2 محدادة.
للشركة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
 7 بأملحك ة حالبسدحئبة بس أعة بسأعيخ 

سبس 28 2222، لحت عقم 2222.
سجلت حلشركة بألسجل حلسجأعي 

لحت عقم 1ف1371.
مقسطف قصد حالشهأع

33 P

 STE COSANES
SARL AU

حلسجل حلسجأعي عقم : 133729 
ل أعة

يوم حلوحبد  حلشريك   قرع 
 10 يونبو 2222 مأ يلي :

مج وع  لفويت  على  حملوحفقة 
حلسبدة  لفأئدة  حالجس أعبة  حلحصة 

غببي عشبدة.
تعبين حلسبدة غببي عشبدة مسي2ة 

للشركة ملدة غي2 محدادة.
حالسأ�سي  حلقأنون  على  حملصأدقة 

للشركة.
حاليدحع حلقأنوني  : سلم من طرف 
بسأعيخ  بس أعة  حالبسدحئبة   حملحك ة 

27 يونبو 2222، لحت عقم 8607.
34 P

STE FSBA CONSULTING
SARL AU

لأسيس شركة
 18 بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  لم اضر   ،2222 أغسطس 

حالسأ�سي للشركة :
خدمة   : حالجس أعي  حملوضوع 

حالستشأعحت احملرحفقة.
 STE FSBA  : حالسم 
ذحت  شركة   ،CONSULTING

مسؤالبة محدادة بشريك  احبد.
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حملقر حالجس أعي : 6 زنقة ضأية عوح 
أكدحف   16 حلرحبر شقة عقم  حلطأبق 

حلريأط.
عحس أف حلشركة : 100.000 دعهم 
حصة حجس أعبة   1000 مقس ة حلى 
100 دعهم للوححدة مسجلة امحرعة.

حملدة : 99 سنة.
حلدين  صالح  حلسبد   : حلتسبي2 

بن28يك.
بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  الم 
تسجبل  لم  ك أ  بألريأط،  حلسجأعية 
حلشركة بألسجل حلسجأعي لحت عقم 

162527 بسأعيخ 6 سبس 28 2222.
35 P

STE ATLAS FEU
SARL

مقرهأ  حالجس أعي : زنقة 1 عقم 10 
شأعع 5 حي أم حلريبر خنبفرة

لأسيس شركة
حصالح اصبأنة طفأيأت حلحريق
لركبب اتعبئة طفأيأت حلحريق

بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
لأسيس  لم   ،2222 أغسطس   26  
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 

بأملوحصفأت حلسألبة :
.ATLAS FEU حلتس بة : شركة

مسؤالبة  ذحت  شركة   : حلصفة 
محدادة.

 10 عقم   1 زنقة   : حملقر حالجس أعي 
مج وعة 5 حي أم حلريبر خنبفرة.

حلغرض : إصالح اصبأنة طفأيأت 
طفأيأت  اتعبئة  لركبب  حلحريق، 

حلحريق.
 100.000 في  حدد   : حلرحس أف 
1000 حصة موزعة  دعهم موزع حلى 

على حلشكل حلسألي :
حلتهأمي حلعث أني ..... 500 حصة.
أيوب لبقأدين ...... 500 حصة.

حلتسبي2 : تسبي2 حلشركة من طرف 
حلسبد حلتهأمي حلعث أني احلسبد أيوب 

لبقأدين اذلك ملدة غي2 محددة.
لم حاليدحع حلقأنوني للشركة لدى 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  كسأبة 
 ،2222 أغسطس   7 بخنبفرة بسأعيخ 
حلسجل   ،2222/392 عقم  لحت 

حلسجأعي عقم 511ف.
36 P

STE AD VENEZIA
SARL

مقرهأ  حالجس أعي : حي أم حلريبر 

 مج وعة 3 زنقة 1 عقم 222 موحأ 

حا ح و حلزيأني خنبفرة

لأسيس شركة
 22 بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم لأسيس شركة   ،2222 أغسطس 

ذحت مسؤالبة محدادة بأملوحصفأت 

حلسألبة :

 STE AD شركة   : حلتس بة 

.VENEZIA
مسؤالبة  ذحت  شركة   : حلصفة 

محدادة.
حلريبر  أم  حي   : حالجس أعي  حملقر 
مج وعة 3 زنقة 1 عقم 222 موحأ حا 

ح و حلزيأني خنبفرة.
مخ8زة  مطعم،  مقهى   : حلغرض 

حلويأت.
 100.000 في  حدد   : حلرحس أف 
1000 حصة موزعة  دعهم موزع حلى 

على حلشكل حلسألي :
 ..... حلسبد موالي حلحسن حلدحن  

700 حصة.
حلسبدة زهرحء حمريسبط ...... 300 

حصة.
حلتسبي2 : تسبي2 حلشركة من طرف 
حلسبد موالي حلحسن حلدحن احلسبدة 
غي2  ملدة  اذلك  حمريسبط  حلزهرحء 

محددة.
لم حاليدحع حلقأنوني للشركة لدى 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  كسأبة 
 ،2222 سبس 28   7 بسأعيخ  بخنبفرة 
حلسجل   ،2222/391 عقم  لحت 

حلسجأعي عقم 513ف.
37 P

STE SBG - SERVICE
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
عحس ألهأ : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : 15 شأعع حالبطأف 
حلشقة عقم ف حكدحف حلريأط

في مؤعخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
لأسست  قد   ،2222 أغسطس   19  

حلخصأئص  لح ل  احلتي  شركة 

حلسألبة :

.STE SBG - SERVICE : حلتس بة
ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

مسؤالبة محدادة.
لنظبف   : حالجس أعي  حلهدف 

حلداحعحت حلعأمة احلخأصة.
حلدهأنأت احلسجهيزحت حملخسلفة.

عأمة  لجأعة  حإللكت2انبة  حلسجأعة 
مخسلفة.

حلهندسة  حلبنأء،  أع أف  ج بر 
حلبنأء،  حلزجأج،  حلكهريأء،  حملدنبة، 
حلديكوع  حلطالء،  حملأئي،  حلعزف 
حالداحت  حلسبأكة،  حلدحخلي، 
حلنجأعة  حلنجأعة حالملنبوم،  حلصحبة، 
أع أف  حملعدنبة،  حلنجأعة  حلخشببة، 
حلفوالذية حملقأامة للصدأ،  حلنجأعة  

حع أف حلصبأنة احلسجديد.
لخطبط الخطبط حالقلبم.

موحسي2 صنأعبة من حي قطر احي 
حملقأام  احلفوالذ  حلفوالذ  من  دعجة 
حلنحأس  ا  أي  في  احلبولي  للصدأ 

اخطوط مخسلفة.
ج بر حع أف حلطبأعة احلتشكبل.

معدحت حاللصأف حلهألفي.
حالحدحث احلنصأئا احلسوحصل.

ج بر  الصدير  حسسي2حد 
حملشغوالت حلبداية اج بر حملنسجأت 

حلسجأعة.
ج بر  في  حلشركة  مشأعكة 
مرلبطة  لكون  قد  حلتي  حلع لبأت 

لغرض حلشركة.
 100.000  : حلشركة  عحس أف 

دعهم.
من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.
من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 
31 ديس 28 من كل سنة مأعدح حلسنة 

حالالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.
5 شأعع حالبطأف   : حملقر حالجس أعي 

حلشقة عقم ف  حكدحف حلريأط.
حلتسبي2 : أنبطت مه ة حلتسبي2 حلى 
 Mr. SOW EL HADJI IBRAHIM ,
 Mr. GUEAROU MEYARD WILLY
 SIDOINE BEN HAMED , Mr.
غي2  لفت2ة   ،BLY HERVE ROLAN

محدادة.

بألسجل  حلقأنوني  حإلیدحع  لم 

حلسجأعیة  حملحك ة  لدى  حلسجأعي 

بألريأط لحت حلسجل حلسجأعي عقم 

.162521

38 P

STE COIN BRICOLAGE
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

بشريك احبد

لأسيس شركة
في  حملؤعخ  حلعرفي  للعقد  طبقأ 

حلقأنوني  اضر  لم   ،2222 يولبو  ف 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حالسأ�سي 

حلشكل  محدادة بشريك احبد على 

حلسألي :

 STE COIN  : حلشركة  حسم 

.BRICOLAGE

مسؤالبة  ذحت  شركة   : حلشكل 

محدادة بشريك احبد.

اكهريأء  عقأقي2   : حلشركة  غرض 

اأع أف مسنوعة.

عقم   : للشركة  حالجس أعي  حملقر 

5311 لجزئة حلوفأق ، ل أعة.

حلشركة  عحس أف  حدد   : عحس أف 

اقسم  دعهم،   100.000 مبلغ  في 

حلقب ة  حجس أعبة  حصة   1000 حلى 

حالس بة لكل حصة هي 100 دعه أ.

حلسبد حبرحهبم حلفأضلي ... 1000 

حصة.

حلتسبي2 : لم تعبين حلسبد حبرحهبم 

حلفأضلي مسي2ح احبدح للشركة ملدة 

غي2 محدادة.

حلسنة  لبسدئ   : حملألبة  حلسنة 

في  النسهي  ينأير  فألا  من   حملألبة  

31 ديس 28 من كل سنة.

اضر  سيسم   : حلقأنوني  حاليدحع 

حملحك ة  لدى  حلقأنوني  حمللف 

حالبسدحئبة بس أعة احملسجل في حلسجل 

حلسجأعي لحت عقم 136723.
مقسطف ب ثأبة حعالن

39 P
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 STE SAINTDONAL ROSE
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

بشريك احبد
عحس ألهأ : 99.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : 15 شأعع حالبطأف 

حلشقة عقم ف حكدحف حلريأط

في مؤعخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

لأسست  قد   ،2222 أغسطس   18  

حلخصأئص  لح ل  احلتي  شركة 

حلسألبة :

 STE SAINTDONAL  : حلتس بة 

.ROSE

ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

مسؤالبة محدادة ذحت شريك احبد.

: حلشرحء احلببر  حلهدف حالجس أعي 

أشكأله  بج بر  احلس ثبل  احلسوزير 

لج بر حملنسجأت احلبضأئر احملعدحت 

احملوحد حملسعلقة بألج أف احلج ألبأت.

ببر مسسحضرحت حلسج بل.

ببر بأملرحسلة.

ببر على حلخط، على حالنت2نيت.

حلسدحاف.

حسسي2حد الصدير.

ج بر  في  حلشركة  مشأعكة 

مرلبطة  لكون  قد  حلتي  حلع لبأت 

لغرض حلشركة.
عحس أف حلشركة : 99.000 دعهم.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.

من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة مأعدح حلسنة 

حالالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

5 شأعع حالبطأف   : حملقر حالجس أعي 

حلشقة عقم ف  حكدحف حلريأط.

حلتسبي2  مه ة  أنبطت   : حلتسبي2 

لفت2ة  دانألوس  حلسبد عزحموس  حلى 

غي2 محدادة.

بألسجل  حلقأنوني  حإلیدحع  لم 

حلسجأعیة  حملحك ة  لدى  حلسجأعي 

بألريأط لحت حلسجل حلسجأعي عقم 

.162453

40 P

STE JEMI SERVICE
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   ب قس�سى 
لأسيس  لم   ،2222 أغسطس   2  
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 

بشريك احبد.
 STE JEMI  : حلسجأعي  حالسم 

.SERVICE SARL AU
حملقر حالجس أعي : شقة عقم 5 زنقة 

لوندحع افرصوفبأ حملحبط حلريأط.
حلوطني،  حلنقل  خدمة   : حلنشأط 

حلسجأعة القديم حلخدمأت.
عحس أف حلشركة : 100.000 دعهم  

لفأئدة حلسبد مح د جمي.
حملسي2 : حلسبد مح د جمي.

كسأبة  حلقأنوني لدى   لم حإلیدحع 
حلضبط بأملحك ة حلسجأعیة بألريأط، 
لحت عقم   ،2222 سبس 28   6 بسأعيخ 

.162425
41 P

STE BHR MARKETING
SARL AU

في مسجل  عقد   ب قس�سى 
لأسيس  لم   ،2222 أغسطس   2  
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 

بشريك احبد.
 STE BHR  : حلسجأعي  حالسم 

.MARKETING SARL AU
 1 عقم  شقة   : حالجس أعي  حملقر 
زنقة موالي عشبد حسأن   22 حقأمة 

حلريأط.
حلنشأط : معدحت اأثأث حملكألب.

حالت لصوير، آلة حأسبة بشريط 
أا بدانه، آلة كألبة.

خزحئن،  اعسم،  لخطبط  طأبعة 
لوحأت مفألبا،  هوحلف،  فأكسأت، 
خزحئن  خزحنأت،  طأاالت،  مكألب، 

كسب.
أجهزة ك ببولر من ج بر حملأعكأت 
احالحجأم اطأبعأت اشرحئط اأحبأع.
حصة احبدة   : حلشركة  عحس أف 
بوحريبة  سهأم  حلسبد  لفأئدة 

100.000 دعهم.

حملسي2 : حلسبدة سهأم بوحريبة.
كسأبة  حلقأنوني لدى   لم حإلیدحع 
حلضبط بأملحك ة حلسجأعیة بألريأط، 
بسأعيخ فألا سبس 28 2222، لحت عقم 

.162379
42 P

STE IMMOINVEST
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
عأس ألهأ : 222.222 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : 1 زحاية زنقة 
بنزعت ازنقة ط28ك مكسب عقم 24 
طأبق 5 سأحة ببث2ي حسأن حلريأط

لصفبة سأبقة الاحنهأ
بسأعيخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
حلج ر  حنعقد   ،2222 أغسطس   12
علبه  مصأدق  حلعأدي  حلغي2  حلعأم 

امسجل قرع حلشركأء مأ يلي :
سأبقة  بصفة  حلشركة  لصفبة 

الاحنهأ.
زحاية   1  : حلسصفبة  مقر  لحديد 
زنقة بنزعت ازنقة ط28ك مكسب عقم 
حسأن  ببث2ي  سأحة   5 طأبق   24

حلريأط.
حلغ أعي  يونس  حلسبد  تعبين 
مصفبين  عشبدة  أزكري  احلسبدة 

لشركة.
لقد لم حاليدحع حلقأنوني للشركة 
بأملحك ة  حلضبط  كسأبة  لدى 
سبس 28   2 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222، لحت عقم 6979.
43 P

منأفذ كونسألينغ

حلهألف : 05.37.89.55.97

26.62.66.35.24

STE ELPPRINT
SARL AU

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
ل ت   ،2222 حملنعقد في فألا يولبو 

حملصأدقة على مأ يلي :
نقل حملقر حالجس أعي للشركة من 
لجزئة ZK2 DVP، عقم ف عين عسبق 
احلطأبق  حالع�سي  حلطأبق  حلى  ل أعة 
حي  «د»  قطأع   1222 عقم  حالاف 

حلرح ة سال.

 5 ابهذح فقد لم تعديل حلبند عقم 

من حلقأنون حالسأ�سي للشركة.

حاليدحع حلقأنوني قد لم بأملحك ة 

 8833 حالبسدحئبة بس أعة لحت حلرقم 

بسأعيخ 8 سبس 28 2222.

44 P

STE YH2M TRAVAUX
حلسصفبة حملبكرة

مقس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

ل ت   ،2222 يولبو  ف  في  حملنعقد 

 STE YH2M حلشركة  شركأء  قرع 

قدعه  عحس أف  ذحت   ،TRAVAUX

حالجس أعي  امقرهأ  دعهم   100.000

15 شأعع حالبطأف شقة عقم ف أكدحف 

حلريأط حلسألي :

 STE للشركة  حملبكرة  حلسصفبة 

.YH2M TRAVAUX

تعبين حلسبد مح د حزعني حملصفي 

للشركة.

ك كأن  حلشركة  مقر  لحديد 

للسصفبة.

اقد لم حاليدحع حلقأنوني بأملحك ة 

سبس 28   2 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222، لحت عقم 122452.

 45 P

 STE  FROID

 CLIMATISATION

LAGUNIOUI
SARL AU

لأسيس  لم  ب قس�سى عقد عرفي 

شركة بأمل يزحت حلسألبة :

 STE FROID  : حلتس بة 

.CLIMATISATION LAGUNIOUI

 SARL  : حلشكل حلقأنوني للشركة 

.AU

: شأعع حملرحبطين حي  مقر حلشركة 

حلجديد حلرقم ف18 طرفأية.
 100.000  : حلشركة  عحس أف 

دعهم.

عبد  حلسبد  حلى  يعهد   : حلتسبي2 

حملألك لكنبوي ملدة غي2 محدادة.
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حملألك  عبد  حلسبد   : حلشركأء 

دعهم   100 حصة   1000 لكنبوي 

للحصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإلیدحع  لم 

19 ف28حير   حالبسدحئبة بألعبون  بسأعيخ 

2222، لحت عقم 21/564.

سجل لجأعي عقم 35335.

46 P

 STE  TIRRI TRAV
SARL AU

لأسيس شركة
لأسيس  لم  ب قس�سى عقد عرفي 

شركة بأمل يزحت حلسألبة :

.STE TIRRI TRAV : حلتس بة

 SARL  : حلشكل حلقأنوني للشركة 

.AU
حي حلجديد بدان    : مقر حلشركة 

عقم طرفأية.

حلنشأط حالجس أعي للشركة :

أنشطة  حلبنأء  أشغأف  مخسلف 

مخسلفة.
 100.000  : حلشركة  عحس أف 

دعهم.

عزيز  حلسبد  حلى  يعهد   : حلتسبي2 

حيت لري  ملدة غي2 محدادة.
لري  حيت  عزيز  حلسبد   : حلشركأء 

1000 حصة 100 دعهم للحصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإلیدحع  لم 

يونبو     22 بسأعيخ  حالبسدحئبة بألعبون  

2222، لحت عقم 22/1242.

سجل لجأعي عقم 42191.

47 P

STE. J.M.J TRANS
SARL AU

حي حلسعأدة تغسألين خنبفرة

عأدي  إجس أع  محضر  ب قس�سى 

حلخأذ  لم   2221 ينأير   21 بسأعيخ 

حلقرحع حلسألي :

حلشركة  على  حلتشطبب  حلقرحع: 

مصفي  بولندح  مح د  حلسبد  اتعين 

للشركة.

حإليدحع  لم   : حقأنوني  حإليدحع 

حلقأنوني للشركة لدى كسأبة حلضبط 

بسأعيخ  بخنبفرة  حإلبسدحئبة  بأملحك ة 

15 ف28حير 2221 لحت عقم 2221/63 

حلسجل حلسجأعي عقم 2927.

48 P

GRAFCO SAR AU

 N°15 RUE TELEMCAN RESIENCE GHITA

MEKNES 5222 MEKNES MAROC

STE CARRIERE TAGI
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : عقم 15 
زنقة لل سأن إقأمة غبثة 5000 

مكنأس حملغرب

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

3887ف

ب قس�سى قرحع  عقد عرفي حملؤعخ 

في 25 مأي 2222 لقرعمأ يلي :

حملصأدقة على حسأبأت حلشركة.

لل صفي  انهأئي  لأم  إبرحء  منا 
حلسبد طأهر حلطأهري

قفل حلشركة. 
حلسجأعي  حلسجل  على  حلتشطبب 

احلضريبة حملهنبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

من   11 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

أغسطس 2222 لحت عقم 0ف6.

49 P

GRAFCO SAR AU

 N°15 RUE TELEMCAN RESIENCE GHITA

MEKNES 5222 MEKNES MAROC

STE YEPELEC
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : عقم 6 
زنقة لل سأن 5000 مكنأس حلغرب

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

1359ف

ب قس�سى قرحع  عقد عرفي حملؤعخ 

في 22 مأي 2222 لقرعمأ يلي :

حملصأدقة على حسأبأت حلشركة.
لل صفي  انهأئي  لأم  إبرحم  منا 

عشبد بوحدا.
قفل حلشركة. 

حلسجأعي  حلسجل  على  حلتشطبب 
احلضريبة حملهنبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية ب كنأس بسأعيخ ف أغسطس 

2222 لحت عقم 610.
50 P

LA VILLA DU CORSAIRE
SARL

حنحالف حلشركة حلسأبق تاحنه
ب قس�سى حملحضر حملؤعخ بألريأط 
قرع   2222 أغسطس  فألا  بسأعيخ 
 LA VILLA DU حلج ر حلعأم لشركة 
حملقدع  ش.م.م   CORSAIRE SARL
 100.000 ب  حإلجس أعي  عأس ألهأ 
حإلجس أعي  مقرهأ  حلكأئن  دعهم، 
زنقة لكويرة بطأنة   6 بسال فبال عقم 
حملسجلة بألسجل حلسجأعي بسال لحت 
عقم 22623 حنحالف حلشركة حلسأبق 
تاحنه اعين حلسبد بدع حمالح حلقأطن 
حلحأمل  فف  عقم  س أعة  زنقة  بسال 
عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 
م أعسة  اقرع  ك صفي   A583535
مهأم حملصفي أثنأء مدة حلسصفبة لم 
حإلجس أعي  حملقر  في  حلسصفبة  عسخ 

للشركة حملذكوع أعاله.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 ضبط  حملحك ة حإلبسدحئبة بسال يوم
 8 أغسطس2222 لحت عقم ف1ف39.

لإلشأعة احلنشر

حملسي2 بدع أمالح

51 P

B& ASS. EXPERTS COMPTABLES

SARL

 CONSEIL AUDIT ET EXPERTISE

COMPTABLE

 MARMO STELLA CARRAR
ش.م.م.

لأسيس شركة محدادة حملسؤالبة
مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد لم   2222 يولبو   22 بألريأط يوم 
حملسؤالبة  محدادة  شركة  لأسيس 

احلتي لح ل حلخصأئص حلسألبة :

 MARMO STELLA   : حلتس بة 

CARRAR ش.م.م.

دعهم   10.000  : عأس أف حلشركة 

 100 حصة بث ن   100 مقس ة على 

كلهأ  لكستب  حلوححدة  للحصة  دعهم 

الحرع كلبأ عند حإلكسسأب.

حملقر حإلجس أعي : ع أعة 30 حلشقة 

حلعلوي  حح د  موالي  زنقة   8 عقم 

حلوكبلي حسأن حلريأط.

حلسجأعة   : حإلجس أعي  حلهدف 

حلوطنبة احلدالبة احسسي2حد الصدير 

احلرخأم  احلجرحنيت  حلرخأم  آالت 

 اأي نشأط مسعلق بهأ بشكل مبأشر 

أا غي2 مبأشر بألهدف حلرئي�سي.

حلع لبأت  ج بر  عأمة  ايصفة 

حلسجأعية احلصنأعبة احلطببة اشبه 

حلطببة احلسبأحبة احملألبة احلحرفبة 

احلعقأعية  احملنقولة  احلزعحعبة 

مبأشر  بشكل  حملرلبطة   احلخدمبة 

أا غي2 مبأشر بغرض حلشركة أا بأي 

صلة أاذحت  م أثلة  أخرى   أشبأء 

تسهبل  ذلك  لفعل  أن  يحس ل  أا   

حمسدحده أا لطويره.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.

حلسنة  لسض ن  حسسثنأئي  بشكل 

منذ  حملقس�سي  حلوقت  حتالى  حملألبة 

تسجبل حلشركة في حلسجل حلسجأعي 

حتى 31 ديس 222228.

حلسبد  حلشركة  يسي2   : حلتسبي2 

سفبأني أشرف حلقأطن بسال 19 زنقة 

احد أم حلريبر حملالح حلقديم.

 : حلسجأعي  حلسجل  في  حإلندعحج 

سجلت حلشركة في حملحك ة حلسجأعية 

162.525يوم عقم  لحت   بألريأط 

 7 سبس 28 2222 لم حإليدحع حلقأنوني 

بكسأبة حلضبط لحت عقم 122.522.
لإلشأعة احلنشر

حلقسم حلقأنوني

52 P
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 BUILDING AND

 RENOVATION BUSNESS

BRB
حلسصفبة حلنهأئبة

حملؤعخ  حملحضر  ب قس�سى 

صأدق   2222 ينأير   27 يوم  بسال 

 BUILDING AND شركة  مسأه و 

 RENOVATION BUSNES SIGLE

دعهم   222.222 ش.م.م.ب   BRB

حلكأئن مقرهأ حإلجس أعي بسال لجزئة 

حلحي  حلصديق  بكر  حبو  شأعع   57

حملسجلة  سال  حلرح ة  حي  حلصنأعي 

عقم  لحت  بسال  حلسجأعي  بألسجل 

حلسصفبة  حسأبأت  على   3831

حل28حءة  أعطوح  حملصفي  لقرير  اعلى 

حلكأملة احلنهأئبة لل صفي لم نطقوح 

حلسصفبة  لع لبأت  حلنهأئي  بأإلغالق 

ك أ منا حملسي2حن حلسبد بسة عبد 

حلحي احلسبدة افأء بنشقران حل28حءة 

حلكأملة احلنهأئبة على ج بر حتع أف 

مند  حلشركة  إطأع  في  بهأ  قأموح  حلتي 

تعببنهأ إلى يومنأ هدح. 

بكسأبة   : حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسال  حإلبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   2222 يولبو   25 يوم 

.39296
لإلشأعة احلنشر

حملسي2ة افأء بنشقران

 53 P

SOCIETE UP PARTNER
SARL A AU

 AU CAPITAL E : 122.222

DIRHAMS

 46AVENUE OKBA APP N°2

AGDAL RABAT

RC : N°132417

IF : 37547523

ICE : 222221173222231

لفويت حلحصص
إن حلج عبة حلعأمة حلغي2 حلعأدية 

 UP PARTNERS SARL A لشركة 

بشريك احبد عأس ألهأ  ش.م.م.   AU

مقرهأ حلكأئن  دعهم   100.000

شقة  عقبة  شأعع  6ف  عقم  بألريأط 

بألسجل  احملسجلة  حكدحف   2 عقم 

حلسجأعي بألريأط لحت عقم 17ف138 

حملنعقدة ب قرهأ حإلجس أعي بسأعيخ 26 

أغسطس 2222 قد لم :

لفويت صأدق على لفويت اطريقة 

لفويت 1000 حصة بث ن 100 دعهم 

إج ألبأ  يقدع  ب أ  حلوححدة  للحصة 

بث ن 100.000 دعهم.

نأجي  مرحد  حلسبد  ايأع  فوت 

 UP شركة  من  حصة   100.000

PARTNERS SARL A AU إلى حلسبد 

جوحد سأعي حلحأمل لبطأقة حلسعريف 

.AA8حلوطنبة عقم 53ف

ا12  ا7   6 حلفصل  تغبي2  بألسألي 

من قأنون حلسأسيس.

بكسأبة   : حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   2222 سبس 28   7 يوم 

.7119

54 P

ALINAS

SARL

على إثر قرحع حلج ر حلعأم حملنعقد 

 ALINAS لشركة يولبو 2222   5 يوم 

حملسؤالبة  ذحت  شركة   SARL

دعهم   100.000 عأس ألهأ  حملحدادة 

امقرهأ حإلجس أعي عقم 23 مكرع شأعع 

سبدي مح د حي حلرشأد حلقرية سال.

لقرع مأ يلي :

حل حلشركة.

إعالن حلسبد حبن يأمنة عبد حلعألي 

ك صفي للشركة.

لدى كسأبة   : لم حإليدحع حلقأنوني 

بسال  حإلبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   2222 يولبو   26 بسأعيخ 

8ف393

55 P

STE. ARCCSALES
SARL

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي :  90 شأعع 

مب ونة لجزئة حلس أعة حي حبن عشد 

ل أعة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

133109

تغبي2 حلنشأط  حإلجس أعي
الحويل حملقر حإلجس أعي

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 يونبو 2222 حلخذ شركأء 

حلشركة بأإلج أع حلقرحعحت حلسألبة :

تغبي2 حلنشأط حإلجس أعي للشركة 

كألسألي :

مركز إدحعة عالقأت حلع الء.

شرحء ايبر حلسلر احلخدمأت.

حلبأقي بدان تغبي2.

لم لحويل حملقر حإلجس أعي حلحألي 

90 شأعع مب ونة لجزئة  للشركة من 

حلس أعة حي حبن عشد ل أعة إلى عقم 2 

احدي حلذهب   223 لجزئة أبي هريرة 

ل أعة.

بأملحك ة   : حلقأنوني  حإليدحع  لم 

سبس 28   8 بسأعيخ  بس أعة   حإلبسدحئبة 

2222لحت عقم 8838.
حلسوقبر

56 P

EDEVCOM
SARL AU

عرفي  أا  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 

مؤعخ بس أعة بسأعيخ فألا سبس 222228 

حإلجس أعي  حملقر  لحويل  لم  لقد 

حلشقة  عقم   30 ع أعة  من  للشركة 

شأعع موالي أح د لوكبلي حسأن   8

حلجديد:  حإلجس أعي  حملقر  إلى  حلريأط 

عقم 25 بشأعع ملوية بطهوين هرهوعة 

ل أعة.
حلسحأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

حلريأط 112567.

بأملحك ة   : حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلسجأعية بألريأط  لحت عقم 5736.

57 P

ABOULHASSAN HICHAM
COMPTABLE AGEE FIDUCIAIRE

DIGITAL FOR BROTHERS
SARL AU

برأس أف :10000.00 دعهم
6 مكرع حلطأبق حلسفلي بلوك د شأعع 

21 أغسطس خريبكة
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
 DIGITAL حإلسسثنأئي للشركة حملس أة
FOR BROTHERS SARL AU مؤعخ 
على   2222 سبس 28   5 في  بخريبكة 
حلسأعة حلعأشرة صبأحأ قرع شريكه 
حلوحبد حلسبد لحسن حلبوهألي حملألك 
شريك   ( إجس أعبة  حصة   100 ف 

مسي2( مأ يلي :
لشركة  تاحنه  حلسأبق  حلحل 
 DIGITAL FOR BROTHERS SARL
دعهم   10000.00 ذحت عأس أف    AU
6مكرع  احلوحقر مقرهأ حإلجس أعي ب 
 21 شأعع  د  بلوك  حلسفلي  حلطأبق 

غشت خريبكة.
حلج ر  قرع   : حملصفي  تس بة 
حلسبد  تعبين  حإلسسثنأئي  حلعأم 
حملصفي لشركة  حلبوهألي هو  لحسن 
 DIGITAL FOR BROTHERS SARL

.AU
للسصفبة  حلشركة  مقر  لحديد 
6مكرع حلطأبق حلسفلي بلوك د شأعع 

21 غشت خريبكة.
لدى كسأبة   : لم حإليدحع حلقأنوني 
حلضبط بأملحك ة حإلبسدحئبة بخريبكة 
يوم 12 سبس 28 2222 لحت عقم 13ف 

ايألسجل حلسجأعي لحت عقم 6621.
58 P

SOCIETE PECACI MAROC
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

عأس ألهأ : 100.000 دعهم
مقرهأ حإلجس أعي : طريق بوقنأدف 
لجزئة حلطلحأاي اعزيزي قطعة

 عقم 0ف اجدة
ب قس�سى عقد عرفي محرع بسأعيخ 
لأسيس  لم   2222 أغسطس   23
ذحت  حملسؤالبة  محدادة  شركة 

حمل يزحت حلسألبة :
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شركة ذحت مسؤالبة   : حلتس بة 
محدادة.

حملوضوع حإلجس أعي :
اكألة أنبأء.

نشر حلجرحئد احملجالت.
إعدحد مرحكز لدعيب في حلصحأفة 

احإلعالم.
حملدة : 99 سنة.

طريق بوقنأدف   : حملقر حإلجس أعي 
لجزئة حلطلحأاي اعزيزي قطعة عقم 

0ف اجدة.
دعهم   100.000  : حلرأس أف 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دعهم للحصةحلوححدة.
حلحصص :

حلسبد كبطوني محفوظ حلحأمل 
 F422261 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 

550 حصة.
حلحأملة  نوحف  بويكر  حلسبدة 
 F422637 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 

150 حصة.
حلحأمل  مح د  علي  حيت  حلسبد 
 F744552 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 

222 حصة.
حلحأمل  مح د  حلعزازي  حلسبد 
 F631226 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 

100 حصة.
حلتسبي2: أسند حلتسبي2 إلى حلسبدة 
بويكر نوحف حلحأملة للبطأقة حلوطنبة 

عقم F422637 ملدة غي2 محدادة.
 : للشركة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 9 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية  بأملحك ة 
عقم  سبس 28 2222 لحت عقم 1362 

حلسجل حلسجأعي 39915.
59 P

LEET IMMO
SARL

برأس أف : 10000.00 دعهم
6 مكرع حلطأبق حلسفلي بلوك د شأعع 

21 غشت خريبكة
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
 LEET حملس أة  للشركة  حإلسسثنأئي 
في بخريبكة  مؤعخ   IMMO SARL 
حلسأعة  على   2222 سبس 28   5  
حلعأشرة صبأحأ قرع شركأئهأ مأ يلي :

حملألك ف  حلبوهألي  حلسبد لحسن 
60 حصة إجس أعبة ) شريك( .

ف  حملألك  نوعحلدين صأبر  حلسبد 
22 حصة إجس أعبة ) شريك امسي2(.
حلسبد بعي2يس دح أن حملألك ف 
22 حصة إجس أعبة ) شريك امسي2(.

مأ يلي :
لشركة  تاحنه  حلسأبق  حلحل 
ذحت عأس أف     LEET IMMO SARL
مقرهأ  احلوحقر  دهم   10000.00
حإلجس أعي ب 6مكرع حلطأبق حلسفلي 

بلوك د شأعع 21 غشت خريبكة.
تس بة حملصفي : قرع حلج ر حلعأم 
حإلسسثنأئي تعبين بعي2يس دح أن هو 
.LEET IMMO SARL حملصفي لشركة
للسصفبة  حلشركة  مقر  لحديد 
6مكرع حلطأبق حلسفلي بلوك د شأعع 

21 غشت خريبكة.
لدى كسأبة   : لم حإليدحع حلقأنوني 
حلضبط بأملحك ة حإلبسدحئبة بخريبكة 
يوم 12 سبس 28 2222 لحت عقم 412 

ايألسجل حلسجأعي لحت عقم 6313.
60 P

BATICINE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

بشريك احبد
في  حملؤعخ  عرفي  عقد  ب وجب 
بألدحعحلببضأء   2222 أغسطس   31
مسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  لم 
محدادة بشريك احبد لك ن م يزحتهأ 

في مأ يلي :
حلتس بة : BATICINE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة بشريك احبد.
حملقر حإلجس أعي : 3 زنقة آيت اعير 

شأعع موالي يوسف حلدحعحلببضأء.
حلهدف حإلجس أعي :

ج بر  الجديد  اإنجأز  دحعسة 
حلدحخلي  حلسص بم  حلسطوير  أع أف 

احلخأعجي.
ج بر  الجديد  اإنجأز  دحعسة 

أع أف حلبنأء.
مخسلف  الركبب  اإنجأز  بنأء 
حتع أف حملسعلقة بأتنشطة حملذكوعة 

أعاله.

ايبر  اشرحء  الصدير  إسسي2حد 
ج بر  من  احلسلر  حملنسجأت  ج بر 
فب أ  حملصأدع  ج بر  امن  حتنوحع  

يسعلق بقطأع حلبنأء.
حملعأمالت  ج بر  أعم  ابشكل 
احملألبة  احلصنأعبة  حلسجأعية 
حملسعلقة  حملنقولة  اغي2  احملنقولة 
بشكل مبأشر أا غي2 مبأشر بأتشبأء 
أن  لح ل  حلتي  أا  أعاله  حملذكوعة 
اكذلك  الطويرهأ  لحقبقهأ  تعزز 
مبأشرة  غي2  أا  مبأشرة  مشأعكة  أي 
أيأ كأن شكلهأ في ج بر حلشركأت أا 
حلهدف  نفس  لديهأ  حلتي  حملؤسسأت 
حإلجس أعي أا تسعى لسحقبق أهدحف 

م أثلة أا ذحت صلة.
حلتسبي2: لم تعبين حلسبد يوسف 
حلسفر  لجوحز  حلحأمل  خلبف 
ك سي2   C6969فف عقم  حلسون�سي 

احبد للشركة ملدة غي2 محددة.
في  حلشركة  مدة  حددت   : حملدة 
من تسجبلهأ  إبسدحء  سنة اذلك   99

بألسجل حلسجأعي.
 50.000.00  : حلشركة  عأس أف 
من  حصة   500 إلى  مقس ة  دعهم 
دهم للحصة حلوححدة   100.00 فئة 
حمل لوكة من طرف حلشريك حلوحبد 
حلسبد يوسف خلبف حلحأمل لجوحز 

. C69حلسفر حلسون�سي عقم 69فف
من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28.
بأملحك ة   : حلقأنوني  حإليدحع  لم 
اذلك  بألدحعحلببضأء  حلسجأعية 
لحت عدد   2222 12 سبس 28  بسأعيخ 

.837109
61 P

EUREKA PARTICIPATION
RC CASABLANCA :431127

ب قس�سى حملحضر حلج ر لقرحعحت 
بسأعيخ حملنعقد  حلوحبد   حلشريك 
لم إلخأد حلقرحعحت   2222 يولبو   22  

حلسألبة :
 EUREKA من  حلشركة  تغي2حسم 
 EUREKA إلى   PARTICIPATION

.PARTICIPATIONS

لحبين حلنظأ م حتسأ�سي للشركة.
بأملحك ة   : حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ بألدحعحلببضأء   حلسجأعية 
 8 سبس 28 2222 لحت عدد 237127.
62 P

STE. MONOSTOCK
شركة محدادة حملسؤالبة ب سأهم 

احبد
 إعالن عن إنشأء شركة 

 19 بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بألريأط لم لأسيس  أغسطس 2222 
ذحت   MONOSTOCK شركة 

حمل يزحت حلسألة:
.MONOSTOCK : حلتس بة

إقأمة  ف  حلرقم   : حملقر حإلجس أعي 
حلريف 2 محل فم- 2د ل أعة.

عأس أف حلشركة : 100000 دعهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة.
حلهدف حإلجس أعي :

حلغذحئبة  حملنسجأت  اشرحء  ببر 
اغي2 حلغدحئبة.

حلشبخ  آيت  حلسبد   : حلشركأء 
مح أد 1000 حصة.

من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 
31 ديس 28 من كل سنة مأ عدح حلسنة 

حتالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.
مح أد  حلشبخ  آيت   : حلتسبي2 

مسي2.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.137131
63 P

GOLDAPROM
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

بشريك احبد 
عأس ألهأ 100.000 دعهم

حملقر حإلجس أعي : شأعع بوعكون، زنقة 
جعفر حبن حبيب، إقأمة حملشرق 2

حلطأبق حتاف، عقم 3، حلدحع حلببضأء
عقم حلسجل حلسجأعي : 68353ف 

حلدحع حلببضأء 
عقم حلسعريف حلضريبي : 5911166ف

لفويت حلحصص
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حلج ر  مقسضبأت  على  بنأءح 
 05 بسأعيخ  حملنعقد  حلعأم حإلسسثنأئي 
أغسطس 2222 ل ت حملصأدقة على 

حلقرحعحت حلسألبة:
معأينة حلسفويت للحصة حلوحبدة 
حلهأشمي  حلسبد  من طرف  حمل لوكة 
 ANOUAR ALشركة إلى  بولكرحي 

MOSTAKBAL شركة مسأه ة،
للشركة  حلقأنوني  حلشكل  لحويل 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة  من 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة  حلى 

بشريك احبد .
لحبين حلنظأم حتسأ�سي للشركة،                
لم اضعه بألسجل حلسجأعي بألدحع 
سبس 222228   13 بسأعيخ  حلببضأء 

لحت عقم 5ف8373   
ملخص قصد حلنشر

مسي2 حلشركة

64 P

IRISH Development
 Société à responsabilité limitée

à associé unique
 Au capital de :12.222,22

dirhams
 Siège social : Casablanca,

 Résidence Al Amal Tranche 3
 GH 6

 Immeuble 21 Magasin 11
 Madinat Errahma
 RC : n° 532421

ICE: n° 222966997222223 
إنشأء شركة 

ب وجب شراط سند خأص بسأعيخ 
حلنظأم  اضر  لم  ينأير2222،   22
حتسأ�سي لشركة محدادة حملسؤالبة 

ذحت حلشريك حلوحبد: 
حلشركة  لأخذ  حلقأنوني:  حلشكل 
شكل شركة محدادة حملسؤالبة ذحت 

.(SARL-AU( .حلشريك حلوحبد
 IRISH  : حلشركة  حسم 

. Development
للشركة:  حإلجس أعي  حلهدف 
بصوعة  هو،  حلشركة،  من  احلهدف 
في  سوحء  مبأشرة،  غي2  أا  مبأشرة 
لنفسه أا  حلخأعج  في  أا   حملغرب 

 أا لغي2ه:

اشرحء  الصنبر  الجهيز  إنسأج 

الخزين اتعبئة ايبر الوزير حلحلبب 

حلغذحئبة  حملنسجأت  اج بر  حملبست2 

اج بر منسجأت حلحلبب حملبست2 اغي2 

احلزيدة  احلقشدة  احلحلبب  حملبست2 

احلج8ن اج بر مشسقأت حلحلبب.

لكأمل حلحلوف حللوجستبة لس وين 

الخزين الوزير حلحلبب امشسقأله؛

احملأدية  حلبشرية  حملوحعد  لحديد 

في  ثألثة  أطرحف  عن  نبأبة  ااضعهأ 

في  مبأشرة  أا  حلشركة  ع ل  أمأكن 

أمأكن ع ل حلع بل؛

معأمالت  أي  عأمة،  ايصوعة 

لجأعية أا صنأعبة أا مألبة أا حرفبة 

غي2  أا  للسحويل  قأبلة  أا  زعحعبة  أا 

مبأشرة  بصوعة  لسصل  قد  منقولة 

بهدف  جزئبأ  أا  كلبأ  مبأشرة  غي2  أا 

ذي  أا  م أثل  بجسم  أا  حلشركة 

امن حملرجح أن تعزز لوسبعه  صلة، 

فضال عن أي حملسأه ة  أا لطويره، 

بأي اسبلة في أي شركأت أا مشأعير 

أنشئت أا سسنشأ، لهأ أنشطة م أثلة 

أا ذحت صلة.

حلدحعحلببضأء،   : حإلجس أعي  حملقر 

 ،3 GH 6 حلشطر  حالمل،  إقأمأت 

حملبنى 21، حملسجر 11، مدينة حلرح ة. 

حملدة: 99 سنة.

 عأس حملأف: 12.222,22 دعهم.

 حملسأه أت حلنقدية: 

  MILK BRAND SA شركة   

10.000.00دعهم مغربي.

إلى  ينأير  فألا  من  حملألبة:  حلسنة 

31 ديس 28. 

الدحع  حلشركة  تسي2  حلتسبي2: 

حلهأشمي  حلسبد  مسي2هأ  طرف  من 

بولكرحي لفت2ة غي2 محدادة.

تسجبل  لم  حلقأنوني:  حإليدحع 

ملدينة  حلسجأعي  حلسجل  في  حلشركة 

حلدحع حلببضأء بسأعيخ 30 مأعس2222 

لحت عقم 819593.

65 P

AL KHALIJIYA TRAVELS
SARL AU

لأسست شركة محدادة حملسؤالبة 
ذحت حلشريك حلوحبد

عأس ألهأ : 100.000 دعهم
سجل لجأعي : 136061 ل أعة

ل ت   2222 مأعس   22 بسأعيخ 
لشركة  حتسأ�سي  حلنظأم  صبأغة 
 AL KHALIJIYA TRAVELS SARL
شركة محدادة حملسؤالبة ذحت   AU
 100.000 حلشريك حلوحبد عأس ألهأ 
دعه أ مقرهأ حإلجس أعي لجزئة حملداز 
ل أعة.  8 حلخأمس عقم  شأعع مح د 

حملوضوع : 
اكألة أسفأع اسبأحة.

حلسبدة أس أء   : حلشريك حلوحبد 
24يونبو  بسأعيخ  حملزدحدة  حلزيأدي 
حلوطنبة  للبطأقة  حلحأملة   1998
بشأعع  احلسأكنة   AE176169 عدد 
أبي عقرحع إقأمة عقم 2 حلشقة 21سال 

حلجديدة ب 1000 حصة.
للشركة  حملشت2ك  حلتسبي2  فوض 
حلسبدة أس أء  ملدة غي2 محددة إلى  
24يونبو  بسأعيخ  حملزدحدة  حلزيأدي 
حلوطنبة  للبطأقة  حلحأملة   1998
بشأعع  احلسأكنة   AE176169 عدد 
أبي عقرحع إقأمة عقم 2 حلشقة 21سال 

حلجديدة.
بألسجل  حلقأنوني:  حإليدحع  لم 
حإلبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلسجأعي 
عقم   2222 أبريل   18 بسأعيخ  بس أعة 

.D7926 حإليدحع حلقأنوني
66  P 

AZ OPTIMUM SERVICES
SARL

 عأس ألهأ : 50.000 دعهم
مقرهأ حإلجس أعي : :265 حلطأبق 

حتع�سي لجزئة عين حلحبأة 2 
حلصخي2حت

بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
 24 يونبو 2222 حلفق شركأء حلشركة 
 AZ OPTIMUM SERVICES SARL

على مأ يلي :

حلسصفبة  حسأبأت  حعس أد 

حلنهأئبة.

ذمة حملصفي للسبد  تسلبم إبرحء 

عالف حلعزازي عن إدحعله الصريف 

مه سه.

إغالق ع لبة حلسصفبة حعسبأعح من 

يوم حإلجس أع حملذكوع.

بأملحك ة  حلقأنوني:  حإليدحع  لم 

أغسطس   8 حإلبسدحئبة بس أعة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2227.

عقم  حلسجأعي  حلسجل  تشطبب 

125653 بس أعة.
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STE. FAOUZI P13

SARL AU

لكوين شركة محدادة حملسؤالبة 

ذحت حلشريك حلوحبد

بألريأط  مؤعخ  حضر  ب قس�سى 

اضر  لم   2222 سبس 28   2 بسأعيخ 

حلقوحنين حتسأسبة لشركة محدادة 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  حملسؤالبة 

حمل يزحت حلسألبة :

حلهدف :

 نقل حلبضأئر.

لأجرمنسجأت زعحعبة.

حملقر : ع أعة عقم 30 شقة عقم 8 

حسأن  حلوكبلي  حح د  موالي  شأعع 

حلريأط.

ب أ  حملأف  عأس  حدد   : حملأف  عأس 

قدعه 100.000.00 دعهم.

لدحع حلشركة من طرف   : حلتسبي2 

حلسبد ح زة فوزي لفت2ي ملدة غي2 

محدادة.

بكسأبة  لم  حلقأنوني:  حإليدحع  لم 

بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

بسأعيخ 13 سبس 28 2222 عقم حلسجل 

حإليدحع  عقم   162691 حلسجأعي 

حلقأنوني 122655.

68 P
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STE.TS FIT
إقأمة عقم 30 عقم حلشقة 8 زنقة 

أح د  لوكبلي حسأن
لأسيس شركة 

بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
 22 يونبو 2222 بألريأط لم لأسيس 

شركة لح ل حلخصأئص حلسألبة :
 STE.TS FIT  SARL AU : حلتس بة
ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 
حلشريك  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلوحبد.
حلهدف حإلجس أعي : 

بألقسبط  أا  بألج لة  ببر اشرحء 
لل وحد حلغذحئبة حلسك بلبة.

ببر حلخدمأت في مجأف حلسدعيب.
 30 عقم  إقأمة   : حإلجس أعي  حملقر 
لوكبلي  أح د   زنقة   8 حلشقة  عقم 

حسأن.
حملد : 99 سنة.

دعهم   100.000.00  : حملأف  عأس 
فئة  من  حصة   1.00 إلى  مقسم 

100دعهم.
حلسبد طأعق سلبسة 1000حصة.

حلتسبي2 : حلسبد طأعق سلبسة ملدة 
غي2 محدادة.

حلسنة حملألبة : لبدأ من فألا ينأير 
إلى 31 ديس 28.

لفأئدة   5% بعدخصم   : حتعيأح 
حإلحسبأط حلقأنوني حلفأئض يسصرف 
بسأعيخ  حلشركأء  قرحع  حسب  فبه 
حلسجل  عقم   2222 أغسطس   30

حلسجأعي 162393.
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LLD CAPITAL SERVICES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE S.A.R.L
 AU CAPITAL DE :

100.000.00DH
 SIEGE SOCIAL : 15 AV AL ABTAL

APP 4 AGDAL RABAT
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 
لأسست  قد   2222 أغسطس   12
حلخصأئص  لح ل  احلتي  شركة 

حلسألبة:

 LLD CAPITAL  : حلتس بة 

.SERVICES

ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

مسؤالبة محدادة.

حلهدف حإلجس أعي :

 لقديم حلخدمأت بج بر أشكألهأ.

ببر اشرحء.
 100.000.00  : حلشركة  عأس أف 

دعهم.

من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة مأ عدح حلسنة 

حتالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

حملقر حإلجس أعي : 15 شأعع حتبطأف 

شقة ف أكدحف حلريأط.

حلتسبي2  مه ة  أنبطت   : حلتسبي2 

إلى حلسبدة فأط ة كطي2ي لفت2ة غي2 

محدادة.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

لدى  حلسجأعي  بألسجل  حلقأنوني 

حملحك ة حلسجأعية بألريأط لحت عقم 
حلسجأعي  حلسجل  عقم   D122477

.162519
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HASHTAG NET AGENCY
SARL

لأسيس شركة 
بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

لم لأسيس شركة   2222 يونبو   23  

ذحت مسؤالبة محدادة بأملوحصفأت 

حلسألبة : 

 HASHTAG NET  : حلتس بة 

. AGENCY  SARL

ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

مسؤالبة محدادة.

حلهدف حإلجس أعي :

حإلستشأعحت حإلدحعية. 
عأس حملأف : 100000 دعهم.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.

حلسنة حملألبة : من فألا ينأير إلسى 

31 ديس 28 من كل سنة مأ عدح حلسنة 

حتالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

شأعع أنوحف   23  : حملقر حإلجس أعي 

مب وزة  ف  مكسب عقم   11 مبنى فلوع 

حلقنبطرة.

حلتسبي2 : 

حلسبدة لبنى شفبق.

 احلسبدة منأف حلغزاحني.

 عقم حلسجل حلسجأعي : 9ف660.

بألسجل  حلقأنوني:  حإليدحع  لم 

حإلبسدحئبة  بأملحك ة  حلسجأعي 

بألقنبطرة لحت عقم 92242.

71 P

STE AGRIVIRIDIS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

بشريك احبد

 عأس ألهأ : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : ع أعة 30 شقة 

عقم 8 زنقة موالي حح د لوكبلي 

حسأن حلريأط

حلسجل حلسجأعي عقم : 162619 

حلريأط

لأسيس شركة
لبعأ لعقد عرفي حرع بسأعيخ فألا 

لم لأسيس شركة   ،2222 أغسطس 

بشريك  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

احبد موحصفتهأ كألسألي :

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

مسؤالبة محدادة بشريك احبد.

 STE  : حالجس أعبة  حلتس بة 

.AGRIVIRIDIS

حسسغالف   : حالجس أعي  حلهدف 

الدبي2 ج بر حنوحع حالمالك حلفالحبة.

شقة   30 حملقر حالجس أعي : ع أعة 

لوكبلي  حح د  موالي  زنقة   8 عقم 

حسأن حلريأط.

في  حلشركة  مدة  حددت    : حملدة 

99 سنة لبسدأ من لأعيخ تسجبلهأ في 

حلسجل حلسجأعي.

 100.000  : حالجس أعي  حلرحس أف 

دعهم.

مراحن  حلسبد   : حلرحس أف  لوزير 
بأيدحع  قأم  احبد  شريك  حلرح�سي 
لقدمة نقدية بقب ة 100.000 دعهم.
حلسبد مراحن   : حلوحبد  حلشريك 
مزدحد  حلجنسبة  مغربي  حلرح�سي 
 ،1981 مأعس   5 بسأعيخ  بألريأط، 
 6  85 قأطن ع ر حملخسأع م ر زنقة أ 
حأمل  حلقنبطرة،   11 عقم  حلشقة   ،
عقم  حلوطنبة  حلسعريف  للبطأقة 

.AB139212
عوني  ملبأء  حلسبدة   : حلتسبي2 
بألريأط  مزدحدة  حلجنسبة  مغريبة 
قأطنة   ،1985 ف28حير   2 بسأعيخ 
حملغرب حلعربي 2أ عقم 232 بئ2 حلرحمي 
حلوطنبة  للبطأقة  حأمل  حلقنبطرة، 
ك سي2ة  عبنة   ،G416211 عقم 

للشركة ملدة غي2 محدادة.
تسجبل  لم  حلقأنوني  حاليدحع 
بألسجل حلسجأعي بألريأط، لحت عقم 

162619، بسأعيخ 8 سبس 28 2222.
من أجل حلنشر احالشهأع

حلتسبي2
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 STE  2HL-BUREAU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

بشريك احبد
 عأس ألهأ : 50.000 دعهم 

مقرهأ: فبال ف1 زنقة نويلبأ قطأع 17 
حي عيأض حلريأط

حالسسثنأئي  حلعأم  حلج ر  بأنعقأد 
لشركة   2222 غشت   23 بسأعيخ 
ش.م.م ذحت شريك   2HL-BUREAU
زنقة نويلبأ  ف1  فبال   : مقرهأ  احبد، 
قطأع 17 حي عيأض حلريأط، عأس ألهأ 
50.000.00 دعهم احملسجلة بألسجل 
01ف.157  عقم  لحث  حلسجأعي 

بألريأط.   قد قرع مأ يلي:
ف1  فبال  من  حلرئي�سي:  حملقر  نقل 
عيأض  حي   17 قطأع  نويلبأ  زنقة 
 2 محل عقم   115 ع أعة  حلريأط إلى: 

حملسي2ة 1 ث أعة.
مبلغ  زيأدة  حملأف:  عأس  زيأدة 
نقدية  ك سأه ة  دعهم   50.000
لرفر عأس حملأف من 50.000 دعهم إلى 

100.000 دعهم.
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تعديل حلنظأم حتسأ�سي الحديثه:
 تعديل حملوحد 5 ا 6 ا 7 من حلنظأم 

حتسأ�سي.
لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم  قد  ا 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط  كسأبة 
     ،2222 سبس 28   12 بسأعيخ  بألريأط 

لحت عقم 12262.
ب ثأبة مقسطف ا ببأن 
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STE ZIYANE MARCHAND
SARL AU

لأعيخ تسجبل حلعقد حلعرفي بسأعيخ 
لح ل  احلتي  بسال،   2222 يونبو   2

حلخصأئص حلسألبة :
 STE ZIANE  : حلتس بة 

.MARCHAND SARL AU
احلدالي  حلوطن  حلنقل   : حلهدف 

للبضأئر.
زنقة   15 عقم   : حالجس أعي  حملقر 

لألوت حلعبأيدة سال.
عحس أف حلشركة : 100.000 دعهم 
فئة  من  حصة   1000 حلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة.
كلهأ في حسم مح د زيأن.

حلسبد  طرف  من  حلشركة  تسبي2 
عقم حلبطأقة حلوطنبة  : مح د زيأن، 

.X29251 : للسعريف
حملدة : غي2 محدادة.

لم حاليدحع حلقأنوني لدى حملحك ة 
يونبو   16 بسأعيخ  بسال  حالبسدحئبة 

2222، لحت عقم 39091.
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 STE PRINCIPE OPTIQUE
SARL AU

 16 بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم لأسيس شركة ذحت   ،2222 مأي 
احبد  بشريك  محدادة  مسؤالبة 

احلتي لح ل حلخصأئص حلسألبة :
 STE PRINCIPE  : حلتس بة 

.OPTIQUE
.SARL AU : حلصفة حلقأنونبة

حخصأئي   : حالجس أعي  حلهدف 
لصنبر اتسويق حلنظأعت  حلنظأعحت، 

اصفة طب حلعبون.

عحس أف حلشركة : 100.000 دعهم 

فئة  من  حصة   1000 حلى  مقس ة 

دعهم للحصة حلوححدة موزعة   100

على حلشكل حلسألي :

 1000 بوح دي  دالف  حلسبدة 

حصة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.

من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة مأعدح حلسنة 

حالالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

 1 لجزئة حلكوعة   : حملقر حالجس أعي 

عقم C09 شأعع طأعق حبن زيأد ل أعة.

حملسي2ة : حلسبدة دالف بوح بدي.

حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.137129

75 P

 LES BATISSEURS ABDEL ET

TAWFIK
SARL

 5 بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

حلقأنون  اضر  لم   ،2222 سبس 28 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حالسأ�سي 

محدادة بألخصأئص حلسألبة :

حلتس بة : لبتسوع أبدف الوفبق.

منأعة  زنقة   11  : حالجس أعي  حملقر 

ع أع كفة LT  شقة عقم 8ف أصبلة.

عأس أف حلشركة : 10.000 دعهم.

ع أعحت  بنأء  أشغأف   : حلهدف 

سكنبة الجأعية.

عبد  حلحرشأاي   : حملسي2ان 

حلرح أن.

حلحرشأاي لوفبق.

فسخ  مأعدح  سنة   99  : حملدة 

مسبق.

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

 157 عقم  لحت  الصلبة  حالبسدحئبة 

بسأعيخ 12 سبس 28 2222.

76 P

STE R&J RESTO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

بشريك احبد
عحس ألهأ : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : زنقة سبو اعالف 
بن عبد هللا مكسب عقم ف حلقنبطرة

حلسجل حلسجأعي عقم : 60095
لفويت حصص حالجس أعبة

لشركة  حلوحبد  حلشريك  حلخذ 
 29 بسأعيخ   ،R&J RESTO SARL AU

أغسطس 2222 حلقرحعحت حلسألبة :
حجس أعبة  حصة   1000 لفويت 
حملحبة،  فبصل  حلسبد  حلبأئر  بين 
احملفوت حلبه حلسبدة حلقرطوبي هدى.
ج بر  بأن  حالجس أع  في  حالقرحع 
حلشريك  يد  في  سسصبا  حالسهم 

حلوحبد حلسبدة حلقرطوبي هدى.
حلع ل  في  حلشركة  ستسس ر 
كشركة ذحت مسؤالبة محدادة من 

شريك احبد.
حسسقألة حلسبد فبصل حملحبة من 

مهأمه ك سي2.
هدى  حلقرطوبي  حلسبدة  لأكبد 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 
ك سي2  منصبهأ  في   GK72264 عقم 

احبد للشركة ملدة غي2 محدادة.
لحبين حلنظأم حالسأ�سي للشركة.

اقد لم حاليدحع حلقأنوني بأملحك ة 
عقم  لحت  بألقنبطرة،  حالبسدحئبة 

60095 بسأعيخ 12 سبس 28 2222.
مقسطف من أجل حالشهأع

77 P

 STE MILEN RESTAURANT
GROUP

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
ذحت شريك احبد
لأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد   ،2222 أغسطس   30 بسأعيخ 
مسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  لم 
محدادة ذحت شريك احبد بأمل يزحت 

حلسألبة :
 STE MILEN  : حلتس بة 

.RESTAURANT GROUP

حلوجبأت   : حالجس أعي  حلهدف 
حلسريعة.

في  حدد   : حلشركة  عحس أف 
 1000 حلى  موزعة  دعهم   100.000
دعهم،   100 حصة حجس أعبة بقب ة 
احسنأدهأ  بأك لهأ  لحريرهأ  قد 
للسبدة كلوديأ مبلبنأ ع رحني حن�سي.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 
حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.
من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 
حالالى  حلسنة  مأعدح  ديس 28،   31

لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.
 100 حلع أعة   : حالجس أعي  حملقر 
حي   3 عقم  مسجر  حلسفلي  حلطأبق 

حلريأض حلريأط.
حلتسبي2 : تسبي2 حلشركة من طرف 
حلسبدة كلوديأ مبأينأ ع رحني حن�سي 
عقم  حلتسجبل  لبطأقة  حلحأملة 
A073836P اذلك ملدة غي2 محدادة.

بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل  عقم 
حلسجأعية بألريأط 162611.

مقسطف من حجل حالشهأع

78 P

 STE YOUCANSHOP
MAROC

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
ذحت شريك احبد
لأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي مسجل بسأعيخ 
لأسيس  لم  قد   ،2222 يولبو   22
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

شريك احبد بأمل يزحت حلسألبة :
 STE YOUCANSHOP : حلتس بة

.MAROC
حلهدف حالجس أعي : لطوير، تسويق 
حللوجيستبكبة  حلخدمأت  الوفي2 
من  حملنسجأت  تسلبم  في  احلوسأطة 

خالف منصة حلسكنولوجبأ.
في  حدد   : حلشركة  عحس أف 
 1000 حلى  موزعة  دعهم   100.000
دعهم،   100 حصة حجس أعبة بقب ة 
قد لحريرهأ بأك لهأ احسنأدهأ لشركة 

.YOUCANSHOP MAROC
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من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.

من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 

حالالى  حلسنة  مأعدح  ديس 28،   31

لبسدئ من لأعيخ --حلتسجبل.

شأعع   15  : حالجس أعي  حملقر 

حالبطأف شقة عقم ف حكدحف حلريأط.

حلتسبي2 : تسبي2 حلشركة من طرف 

حلحأمل  حلغيسأتي  مح د  حلسبد 

 AB627463 عقم  حلتسجبل  لبطأقة 

اذلك ملدة غي2 محدادة.

بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل  عقم 

حلسجأعية بألريأط 162655.
مقسطف من حجل حالشهأع

79 P

STE AMEA POWER L.L.C

مقرهأ حالجس أعي : دبي حالمأعحت 

حلعريبة حملسحدة

حنشأء فرع
 AMEA شركة  شركأء  حلخذ 

  12 بسأعيخ   ،   POWER L.L.C

حلشركة  ب قر   ،2222 أغسطس 

حلقرحعحت حلسألبة :

 AMEA حسم  يح ل  فرع  حنشأء 

بأملقر حالجس أعي   POWER MAROC

15 شأعع حالبطأف شقة عقم ف أكدحف 

حلريأط.

 : هو  للفرع  حالجس أعي  حلهدف 

حلطأقأت حملسجددة.

حلجأبري،  ع ر  حلسبد  تعبين 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

بس ة  احلسبدة   ،A33796ف عقم 

حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة  بنطأهر 

ك سي2ين   A609711 عقم  حلوطنبة 

للفرع.

اقد لم حاليدحع حلقأنوني بأملحك ة 

حلسجأعية بألريأط لحت عقم 162653
مقسطف من أجل حالشهأع

80 P

STE AYLASS
SARL

لأعيخ تسجبل حلعقد حلعرفي بسأعيخ 
بألخ يسأت،   2222 أغسطس   23

احلتي لح ل حلخصأئص حلسألبة :
.STE AYLASS SARL : حلتس بة

حملؤسسة   : حالجس أعي  حلهدف  
حلصنأعبة لل البس.

زنقة   38 عقم   : حالجس أعي  حملقر 
 1 موالي حدعيس حالاف حي حلبأس ين 

حلخ يسأت.
عحس أف حلشركة : 100.000 دعهم 
فئة  من  حصة   1000 حلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة.
حلشكل  على  حلشركأء  بين  موزعة 

حلسألي :
هشأم بنصديق 800 حصة.
ح بد بنصديق 222 حصة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 
حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.
من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 
حالالى  حلسنة  مأعدح  ديس 28،   31

لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.
حملسي2 : هشأم بنصديق.

نأئب حملسي2 : ح بد بنصديق.
عقم حلسقببد بألسجل حلسجأعي عقم 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  مودع   29627

بألخ يسأت.
81 P

 STE FIRETAIL EVENTS
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
عحس ألهأ : 30.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي: عقم 6ف زنقة عقبة 
حلطأبق حالاف، حلشقة عقم 2 حكدحف 

حلريأط
حلسجل حلسجأعي عقم : 29417

حسسقألة مسي2
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
 ،FIRETAIL EVENTS SARL لشركة 
زنقة  6ف  عقم  حالجس أعي ب  امقرهأ 
 2 حلشقة عقم  حلطأبق حالاف،  عقبة، 
عقم سجلهأ حلسجأعي  أكدحف حلريأط، 
أبريل   8 في  حملؤعخ   ،29417 عقم 

2221، لقرع مأ يلي :

مح د  حلسبد  حسسقألة  قبوف 
حلعلمي حلحأمل للبطأقة حلوطنبة عقم 
زنقة  سكنه  اعنوحن   ،AB647176

بأيحبأ عقم 61 سال ك سي2 للشركة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
 23 بسأعيخ  بألخ يسأت،  حالبسدحئبة 

نون28 2221، لحت عقم 903.
82 P

 EXCELLENCIA AL WAFAE
PRIVE

SARL AU
لأعيخ تسجبل حلعقد حلعرفي بسأعيخ 
8 أغسطس 2222 بسال بألخصأئص 

حلسألبة :
مدعسة   : حالجس أعي  حلهدف  

حلسحضي2 حالخسبأعحت.
عحس أف حلشركة : 100.000 دعهم 
فئة  من  حصة   1000 حلى  مقس ة 
دعهم للحصة حلوححدة موزعة   100

بين حلشركأء على حلشكل حلسألي :
 .. مولود  حدا  حيت  افأء  حلسبد 

1000 حصة.
من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.
شأعع حالمي2   24  : حملقر حالجس أعي 
سبدي مح د حي حلرشأد حلقرية سال.
حيت حدا  حلسبد افأء   : حلتسبي2 

مولود.
حبت حدا  حلسبد افأء   : حلسوقبر 

مولود.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

عقم 36673.
83 P

STE QS AM IMMO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عحس ألهأ : 100.000 دعهم
حملنعقد  حلعأم  حلج ر  من  بقرحع 
لم   ،2222 أغسطس   26 بسأعيخ 
مسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس 

محدادة لح ل حلخصأئص حلسألبة :
 STE QS AM  : حلسجأعي  حالسم 

.IMMO

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

حالنعأش   : حالجس أعي  حلغرض 

حلعقأعي.

لال  شأعع   61  : حالجس أعي  حملقر 

حملعأني،  مصطفى  ملسقى  يأقوت، 

56، مركز حلريأض  حلطأبق حالاف عقم 

حلببضأء.

 100.000  : حالجس أعي  حلرحس أف 

حصة   1000 على  مقس ة  دعهم 

على  مقس ة  دعهم   100 كل حصة 

حلشكل حلسألي :

 .. حلقصبأاي  حالله  عبد  حلسبد 

500 حصة.

 500  ... حلسبد مح د حلقصبأاي 

حصة.

حلشركة  :تسي2  حلشركة  تسبي2 

من طرف حملسرين : حلسبد عبد حلاله 
حلقصبأاي احلسبد مح د حلقصبأاي 

ج بر  مر  محدادة  غي2  ملدة 

حالدحعحت  ج بر  اأمأم  حلصالحبأت 

بسوقبر مشت2ك حا بسوقبر أحده أ.

حملدة : 99 سنة.

بألسجل  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

حلسجأعية  لل حك ة  حلسجأعي 

سبس 28   6 بسأعيخ  بألدحعحلببضأء 

2222، لحت عقم 836695.

84 P

 STE ZAGORA LAVAGE ET

TRAVAUX
حلسجل حلسجأعي عقم : 122243

مقرهأ حالجس أعي : 11 زنقة بلغرحد، 

محل عقم ف، حملحبط حلريأط

حلعأم  حملحضر  ملقسضبأت  لبعأ 

حالسسثنأئي لقرع مأ يلي :

تعبين حلسبد أمين قنديل، مغربي 
حلسعريف  حلبطأقة  عقم  حلجنسبة، 

حلوطنبة AD292296، مسي2 للشركة 

ملدة غي2 محددة.

حملدحني  حلسبد  سبصبا  ايألسألي 

قنديل احلسبد أي ن قنديل مسي2حن 

للشركة ملدة غي2 محددة.
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من  حالجس أعي  حالسم  تغبي2 

 ZAGORA  : لبصبا  حلقديم  حالسم 

.DISTRAV

لدى  حلضبط  بكسأبة  حاليدحع  لم 

بسأعيخ بألريأط  حلسجأعية   حملحك ة 

عقم  لحت   ،2222 سبس 28   8  

.122567

85 P

 STE ZAGORA LAVAGE ET

TRAVAUX
حلسجل حلسجأعي عقم : 122243

مقرهأ حالجس أعي : 11 زنقة بلغرحد، 

محل عقم ف، حملحبط حلريأط

حلعأم  حملحضر  ملقسضبأت  لبعأ 

حالسسثنأئي لقرع مأ يلي :

موحد  اشرحء  ببر  نشأط  حضأفة 

غسل  نشأط  احلغأء  حلسنظبف 

حلسبأعحت.

لدى  حلضبط  بكسأبة  حاليدحع  لم 

 8 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية  حملحك ة 

سبس 28 2222، لحت عقم 122567.

86 P

STE ADRA SERVICES
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

بشريك احبد

لأعيخ تسجبل حلعقد حلعرفي بسأعيخ 

احلتي لح ل  بألريأط.   2222 يولبو   6

حلخصأئص حلسألبة :

حلخدمأت   : حالجس أعي  حلهدف  

حلسجأعية.
عحس أف حلشركة : 100.000 دعهم 

فئة  من  حصة   1000 حلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة م لوكة 

للسبد مهدي حمو.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.

من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 

حالالى  حلسنة  مأعدح  ديس 28،   31

لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

محل في سأنبة   : حملقر حالجس أعي 
 ،396 جبألة   ،11 زنقة   ،2 بوشعرحء 

سبدي مو�سى سال.

حملسي2 : حلسبد مهدي حمو.
 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

6ف366 سال.

87 P

STE HASNI INOV
مقرهأ حالجس أعي : 15 شأعع حالبطأف 

عقم ف حكدحف حلريأط

حالسسثنأئي  حلعأم  حلج ر  احفق 

 ،2222 أغسطس   15 حملنعقد بسأعيخ 

حلشركة  فسخ  على  حلشركة  لهذه 

حلحسني  هللا  عبد  حلسبد  اتعبين 

مقر  لحديد  لم  للشركة،  ك صفي 

ف  عقم  حالبطأف  شأعع   15  : حلشركة 

حكدحف حلريأط، ك حل للسصفبة.

بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

حلسجل  مصلحة  لدى  حلضبط 

حلسجأعي بأملحك ة حلسجأعية بألريأط 

عقم  لحت   ،2222 سبس 28   8 في 

.122575

88 P

STE OUZA METAL
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

بشريك احبد

لأعيخ تسجبل حلعقد حلعرفي بسأعيخ 

احلتي  بألريأط.   2222 أغسطس    13

لح ل حلخصأئص حلسألبة :

موحد  ببر   : حالجس أعي  حلهدف  

حلبنأء ايبر حلعقأقي2.
عحس أف حلشركة : 100.000 دعهم 

فئة  من  حصة   1000 حلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة م لوكة 

للسبد حلحسن بونزحف.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.

من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 

حالالى  حلسنة  مأعدح  ديس 28،   31

لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

حملقر حالجس أعي :  806 قطأع د حي 

حلرح ة سال.

حملسي2 : حلسبد حلحسن بونزحف.
 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

36633 سال.

89 P

 STE BESURVEILLANCE
SARL

مقرهأ حالجس أعي : 118 شأعع حالعق 

حي حلشبخ حملفضل شقة عقم 1 

حلطأبق حالاف سال

لأسيس شركة
لم  خأص،  عرفي  عقد  ب وجب 

حلنظأم حالسأ�سي لشركة ذحت  حنشأء 

بألخصأئص  محدادة  مسؤالبة 

حلسألبة :

 STE  : حلتس بة 

.BESURVEILLANCE SARL

حملدة : 99 سنة حبسدحء من تسجبل 

حلشركة في حلسجل حلسجأعي.

ذحت  شركة   : حلقأنونبة   حلصفة 

مسؤالبة محدادة.

حلغرض : لقديم حلخدمأت حملرحقبة 

حا  حلعأمة  حالمأكن  في  احلحرحسة 

حلخأصة.

شأعع   118  : حالجس أعي  حملقر 

حالعق حي حلشبخ حملفضل شقة عقم 1 

حلطأبق حالاف سال.

دعهم   100.000  : حلرحس أف 

مقس ة حلى 1000 حصة بقب ة 100 

دعهم لكل حصة كلهأ مكستبة امحرعة 

اموزعة على حلشركأء :

حلغفوع  عبد  لسبد  حصة   510

حلذهبي.

حلعزيز  عبد  لسبد  حصة  90ف 

داجنة.

حلغفوع  عبد  حلسبد   : حلتسبي2 

حلذهبي.

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
حلسجأعي  حلسجل  بسال،  حالبسدحئبة 

عقم 3ف366.

90 P

STE PREMIUM SERVICES
حلسجل حلسجأعي عقم : 22929 

حلعبون

بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

حلج عبة  قرعت   ،2222 ف28حير   18

حلج ر  ب ثأبة  حملنعقدة  حلعأمة 

حملس أة  للشركة  حالسسثنأئي  حلعأم 

برحس أف   ،PREMIUM SERVICES

مقرهأ  حلكأئن  دعهم،   10.000

8ف،  بألعبون، شأعع حم سعد، ع أعة 

حلطأبق 3 عقم 10 مأ يلي :

ببي2 غأسيي بصفسه  لقرير حلسبد 

مصف للشركة :

لقرير  لالاة  حلى  حالسس أع  بعد 

ج بر  حوف  حلشركة،  مصف 

حلع لبأت حملسعلقة بسصفبة حلشركة، 

ل ت حملوحفقة علبه ك أ يتبين ذلم من 

خالف حسأبأت حلشركة.

حلشركة  لصفبة  ل ت  ايألسألي 

بصفة نهأئبة احنهأء لوكبل حلسبد ببي2 

غأسيي احعطأئه حبرحء لأمأ بخصوص 

ج بر ع لبأت حلسصفبة.

على  حلتشطبب  سيسم  اعلبه، 

 22929 عقم  لحت  حملقبدة  حلشركة 

في جداف حلسجل حلسجأعي بأملحك ة 

حالبسدحئبة بألعبون.

بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

 ،2222 مأي   31 بسأعيخ  بألعبون، 

لحت عقم 6ف15.

91 P

STE SUVANI
حلسجل حلسجأعي عقم : 52757 

حكأدير

بسأعيخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

لأسيس  لم   ،2222 أغسطس   8

شركة ذحت مسؤالبة محدادة، ذحت 

حملوحصفأت حلسألبة :

حلتس بة : STE SUVANI ش.م.م.

حلهدف حالجس أعي : تهدف حلشركة 

حلى لحقبق حالهدحف حلسألبة :
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حالسهم  احدحعة  احبأزة  حملشأعكة 
أا حلحصص حالجس أعبة بشكل عأم 
في ج بر حلشركأت حلتي لم لأسيسهأ 
من  شكل  بأي  لأسيسهأ  سيسم  أا 
حالشكأف، صنأعبة، لجأعية، مألبة حا 

زعحعبة أا عقأعية حا غي2هأ.
حملألبة  حالاعحق  ج بر  شرحء 

حملدعجة اغي2 حملدعجة.
حدحعة ج بر حلشركأت حا حملقأاالت.
اع ومأ ج بر حلع لبأت حلسجأعية، 
حملألبة، حلصنأعبة، حملنقولة احلعقأعية 
بصفة  حالجس أعي  بألهدف  حملسعلقة 
مبأشرة أا بصفة غي2 مبأشرة أا حلسأبر 
لهأ احلتي ي كن حن تسأهم في نشأط 

حلشركة افي لن بتهأ.
59ف  أكأدير عقم   : حملقر حالجس أعي 

لجزئة حلبغ.
من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 
تسجبلهأ في حلسجل حلسجأعي مأعدح 

حلحل حملسبق حا حلس ديد.
يسكون من   : حلرحس أف حالجس أعي 
 1000 حلى  مقسم  دعهم   100.000
للسهم  دعهم   100 فئة  من  سهم 

حلوححد.
حلسبد  تعبين  لم   : حلتسبي2 
 JACQUES OLIVIER, GERARD
ALLEON، مسي2ح لأسيسبأ للشركة، 

ملدة غي2 محدادة.
بأالمضأء  حلشركة  سيسم  ايألسألي 

حلوحبد لل سي2 حلسألف حلذكر.
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
 ،2222 سبس 28   7 بسأعيخ  بأكأدير، 

لحت عقم 118311.
للخالصة احلببأن

92 P

STE WIND HOUSE
حلسجل حلسجأعي عقم :22527  

حكأدير
بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
محضر  قرع    ،2222 يولبو   25
حلج ر  ب ثأبة  حملنعقدة  حلج عبة 
حملس أة  للشركة  حالسسثنأئي  حلعأم 
WIND HOUSE، ش.م.م.، برأس أف 
مقرهأ  حلكأئن  دعهم،   100.000
حمسون أمأدف   ،421 عقم   بأكأدير 

 مأ يلي :

حلرفر من عحس أف حلشركة ب بلغ 
من  بألسألي  لبنسقل  دعهم  00.000ف 
دعهم   500.000 دعهم حلى   100.000
حصة  000ف  اذلك عن طريق خلق 
لكستب كلهأ نقدح  حجس أعبة جديدة، 
الحرع بألكأمل عن طريق حملقسصة مر 
ديون أكبدة امسسحقة ضد حلشركة.

ب بلغ  حلشركة  عحس أف  خفض 
في  بألسألي  ليسسقر  دعهم   360.000
مبلغ 0.000ف1 دعهم اذلك عن طريق 
حصة حجس أعبة اذلك   3600 حلغأء 
حسأبأت  في  حلسلببة  للحألة  نظرح 

حلشركة.
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
 ،2222 سبس 28   7 بسأعيخ  بأكأدير، 

لحت عقم 118310.
للخالصة احلببأن

93 P

TOUDGHI COFFEE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

بشريك احبد
عحس ألهأ : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : حلريأط حكدحف 
عقم ف، زنقة احد زيز حلشقة عقم 7 

حلطأبق حلثألث
حلسجل حلسجأعي عقم : 158379 

حلريأط
حلسعريف حلضريبي : 53فف5179

حلعأدي  حلعأم  حلج ر  محضر 
بسأعيخ 3 سبس 28 2222، قرع مأ يلي :

حغالق لصفبة حلشركة حبسدحء من 
3 سبس 28 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
سبس 28   12 في  بألريأط  حلسجأعية 

2222، لحت عقم 122612.
94 P

STE EASYGYM
SARL AU

لأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم   ،2222 أغسطس   11 بسأعيخ 
حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس 
لح ل  احبد  بشريك  حملحدادة 

حلخصأئص حلسألبة :

.STE EASYGYM : حلتس بة

حاللبة،  حالداحت  لأجي2   : حلهدف 

مص م معلومأتي ا لصدير احسسي2حد.

زنقة سبأم   5  : حلعنوحن حلسجأعي 

ديوع   1 عقم  حلشقة  حالاف  حلطأبق 

حلجأمر حلريأط.

حلرحس أف : حدد عحس أف حلشركة 

في 100.000 دعهم مقس ة حلى 1000 

دعهم للحصة في   100 حصة بقب ة 

حوزة حلسبدة عالء حلوزحني.

حلسبد عالء  تعبين  لم   : حلتسبي2 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  حلوزحني 

محددة.

99 سنة  : مدة ع ر حلشركة  حملدة 

حبسدحء من لأعيخ حلسأسيس حلنهأئي.

من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة مأعدح حلسنة 

حالالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  لم 

بأملحك ة حالبسدحئبة بسال لحت عقم 

122494 بسأعيخ 7 سبس 28 2222.

95 P

 STE RA BEST WORK

SARL

لفويت حصص
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ احملسجل  بسأعيخ 2 يونبو 2222 

بألريأط، حلفق حلشركأء بأالج أع على 

مأ يلي 11 يونبو 2222.

قبوف حسسقألة حلسبد عشبد دكي 

حلسبد  اتعبين  حلشركة  تسبي2  من 

حنس حدبي مسي2ح للشركة ملدة غي2 

محدادة.

حلسبد  حصص  ج بر  لفويت 

دكي عشبد حلحأمل للبطأقة حلسعريف 

حلوطنبة عقم Q139267، 522 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة، حلى حلسبد 

أنس حدبي حلحأمل للبطأقة حلوطنبة 

.Q224729 عقم

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

سبس 28   7 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222،  لحت عقم  122522.

96 P

STE HIBAD CONSEIL

STE ALTIS MEDICAL

SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

ذحت حلشريك حلوحبد

مقرهأ حالجس أعي : عقم ف شأعع 

موالي عشبد شقة عقم ف حسأن، 

12222حلريأط

حلسجل حلسجأعي عقم : 147123

حنشأء فرع لأبر للشركة
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 أغسطس 2222، لقرع 

حنشأء فرع للشركة احلكأئن بألعنوحن 

حلعبون   655 عقم  حلعرفأن  مدينة 

احملسي2 من طرف  حملغرب،    72222

حلسبدة بنكري و حمأف.

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

سبس 28   8 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222،  لحت عقم  122574.

97 P

FIDUCIAIRE AL JISR

SARL

نص حالعالن

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 

في  قرع حلشركأء   ،2222 أغسطس   3

حلشركة مأ يلي :

حل مسبق للشركة.

حلسبد  حلشركة  مصفي  تس بة 

أفريد س ي2.

استسم حلسصفبة ب قر حلشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 

 ،2222 سبس 28   13 بسأعيخ  بألريأط 

لحت عقم 122659.

98 P
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شركة فيزيون بريستيج ترانسبور 

توريستيك 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

عحس أف حلشركة : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : بقعة حلحديقة عقم 

77 حالزدهأع مرحكش

حلسجل حلسجأعي عقم : 122947 

مرحكش

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 30 يونبو 2222، لقرع حل 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة، ب بلغ 
اعنوحن  دعهم،   100.000 عأس أف 

مقرهأ حالجس أعي بقعة حلحديقة عقم 

عدم  نتبجة  مرحكش،  حالزدهأع   77

لحقبق حلهدف.

بأملغرب  حلسصفبة  مقر  احدد 

حالزدهأع   77 عقم  حلحديقة  بقعة 

مرحكش.

حح د  حملنعم  عبد  حلسبد  اعين 
بقعة حلحديقة عقم   17 عحفر عنوحنه 

حالزدهأع مرحكش حلحأمل لبطأقة   77

 ،BE625272 حلسعريف حلوطنبة عقم 

ك صفي للشركة.

اعند حالقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

سبس 28   8 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222، لحت عقم 9429.

99 P

  STE  HONEST CAFE
شـركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

اذحت حلشريك حلوحبد

لـأسـيس شـركة
بسـأعيخ 25 ف28حير 2222، لـم اضـر 

قـأنـون منظـم لشـركة ذحت حملسؤالبة 

حلوحبد  حلشريك  اذحت  حملحدادة 

اذحت حمل ـيزحت حلسـألبة: 

حلتس ـبة:   HONEST CAFE  ذحت 

حلشريك  اذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلوحبد

حلهـدف: مقهى مطعم.

 حلرأس أف: حدد في مبلغ 100.000  

1000 حصة من  دعهم مقس ة إلى  

دعهم للوححدة موزعة   100.00 فئة 

كأتتي :

حلسبد محفوظ سعد بوه ....1000 

حصة.

لجزئة حلوحدة  حملـقر حالجـس أعـي:  

بلوك ا عقم 870 شأعع حبو سفبأن بن 

حلحأعث شأعع 50 حلعبون.

حلسـبـد  طـرف  مـن  تـسي2  حإلدحعة: 

محفوظ سعد بوه ملدة غي2 محددة.

بكـسأبة  لـم   : حلقأنوني  حاليدحع 
حلضـبط بأملحك ة حالبسـدحئبة بألـعبـون 

لحـت عقـم  ف28حير 2222،    25 بـسأعيخ 

77ف0ف.   

100 P

STE AWESOME SERVICES
شركــــة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

ب سـأهـم اححــد

لأسيــس شركــــة
بـسأعيخ  حلعرفـي  للعقـد  لـبعأ 

قـوحنـبــن  اضــر  لـــم   ،21/29/2222

حلـشـركة ذحت حمل يزحت حلـسألبـة :

 STE  AWESOME  : حلتس بـــة 

.           SERVICES

ذحت  شركة   : حلشكل حلقأنوني  

حملسؤالبة حملحدادة ب سأهم اححد.

أنوحع  ج بر  لوصبل   : حملوضـــوع 

حملوحد حلغذحئبة اغي2هأ من حلبضأئر.

أنوحع  ج بر  الصدير  حسسي2حد 

حلبضأئر

امكألب  احلطبأعة  حإلعالن 

لكنولوجبأ حملعلومأت احل28مجة.... حلخ
18، حي  :    عقم  حملقـر حلرئـيسـي 

حلحجري ،  حلعبون.

في  حدد    : حلرأس أف  

إلى  دعهم مقس ة   1.000.000 مبلغ 

دعهـم   100 حصة من فئة   10.000

مح د  حلسبد  بألكأمل  ال لكهأ 

حلقسأع.

حلسبد  تـسـي2 من طــرف    : حإلدحعة 

مح د حلقسأع.

بكسأبة  لم   :  حإليدحع حلقأنوني 
حلضبط بأملحك ة حالبسـدحئـبة بألعبون 
لحت عقم   ،2222 سبس 28   9 بسأعيخ 
الم تسجبلهأ بألسجل   2713/2222
حلسحلبلي عدد  حلرقم  حلسجأعي لحت 

.42935:
101 P

CHOURANE TRANS
SARL

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

لم اضر   2222 يونبو   13 بسأعيخ 
قأنون منظم لشركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة اذحت حمل يزحت حلسألبة :
 CHOURANE TRANS : حلتس بة

ذحت حملسؤالبة حملحدادة.

حلهدف : نقل حلبضأئر.
حلرأس أف : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  دعهم مقس ة 
موزعة  للوححدة  دعهم   100 فئة 

كأآلتي :
حلسبد عشبد شرحن 330 حصة.
حلسبد حسن شرحن 330 حصة.
حلسبد مح د شرحن 0ف3 حصة.

مح د  شأعع   : حالجس أعي  حملقر 
عقم   A حلسالم  حلس اللي حي  فأضل 

12 حلدحخلة.
حلسبد  طرف  من  تسي2   : حإلدحعة 

عشبد شرحن ملدة غي2 محددة.
بكسأبة  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 
 2222 يونبو   15 بسأعيخ  بألدحخلة 
حلسجل   2222/1233 عقم  لحت 

حلسجأعي 21243.
102 P

REP FLEX
SARL AU

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد

لم اضر   2222 سبس 28   2 بسأعيخ 
قأنون منظم لشركة ذحت حملسؤالبة 
حلوحبد  حلشريك  اذحت  حملحدادة 

اذحت حمل يزحت حلسألبة :

ذحت   REP FLEX  : حلتس بة 
حلشريك  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلوحبد.
حلهدف : ببر قطر غبأع حلبوحخر.

حلرأس أف : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  دعهم مقس ة 
موزعة  للوححدة  دعهم   100 فئة 

كأآلتي :
حلسبد ج أف حلهريم 1000 حصة.
مح د  شأعع   : حالجس أعي  حملقر 
ف5  فأضل حلس اللي حي حلسالم عقم 

حلدحخلة.
حلسبد  طرف  من  تسي2   : حإلدحعة 

ج أف حلهريم ملدة غي2 محددة.
بكسأبة  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 
 2222 سبس 28   6 بسأعيخ  بألدحخلة 
حلسجل   2222/1447 عقم  لحت 

حلسجأعي 22425.
103 P

TEAM BTP
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
حلحصص  لفويت  اعقد  حالسسثنأئي 
بسأعيخ حملحين  حتسأ�سي   احلنظأم 

ف أغسطس 2222 لم مأ يلي :
نقل 500 حصة حجس أعبة حلتي في 
 500 حوزة حلسبد جالف حلهطى من 
إلى  ي سلكهأ  حلتي  حجس أعبة  حصة 

حلسبد مح د بألحب ر .
حلتي  حجس أعبة  حصة   500 نقل 
إلى  حلبصري  حلسبد حسن  في حوزة 

حلسبد مح د بألحب ر.
للشركة  حلقأنونبة  حلصفة  تغبي2 
حلشركة  إلى  حملسؤالبة  حملحدادية 

حملحدادية حملسؤالبة بشريك احبد.
يأسين  حلسبد  حملسي2  حسسقألة 
للشركة  اتعبين مسي2 جديد  عزحاي 

حلسبد مح د بألحب ر.
للشركة  حتسأ�سي  حلنظأم  لحبين 
اتعديل حلفصوف حلتي ش لهأ حلسغبي2.
حلقأنوني لدى كسأبة  الم حإليدحع 
حلضبط بأملحك ة حلسجأعية في حلريأط 
عقم  لحت   2222 سبس 28   8 بسأعيخ 

.122545
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DAILY B
SARL

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 

ف سبس 28 2219 لم لأسيس حلشركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة.

DAILY B : حلتس بة

: مطعم، قأعة  حلهدف حالجس أعي 

شأي، م ون حفالت.

للشركة :  حالجس أعي  حلرأس أف 

 1000 إلى  مقس ة  دعهم   100.000

حصة من فئة 100 دعهم لكل حصة.

حلسبدة ثوعية دعحع 500 حصة.

 500 حلسبد شأيلي فريد بن لأازح 

حصة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.

ينأير  فألا  من   : حملألبة  حلسنة 

ديس 28 من كل سنة مأ عدح   31 إلى 

لأعيخ  من  لبسدئ  حتالى  حلسنة 

حلتسجبل.

كالك�سي،  حلسجأعي  حملركز   : حملقر 
شأعع مح د حلسأدس، عقم 29 ا30، 

حلطأبق حتاف، حلريأط.

ثوعية  حلسبدة   : حلشركة  تسبي2 

دعحع احلسبد شأيلي فريد بن لأازح 
 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.139925
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SOLUTIA GROUP
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل حلشركة
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ   2222 يولبو   15 حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة :

حل حلشركة الصفبتهأ اديأ.

تعبين مصفي للشركة.

تعبين مكأن لصفبة حلشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

سبس 28   6 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 7160.

106 P

STE TB REST
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : كرحج 1 حلرقم 214 

حي حملنأف، سبدي قأسم

 16 بسأعيخ  خأص  لعقد  طبقأ 

لأسيس شركة  لم   2222 أغسطس 

ش.م.م.ش.ا ذحت حلصفأت حلسألبة :

 STE حلتس بة : حلشركة لحل حسم

TB REST SARL AU

حلشركة تهسم ب :

مسعهد ام ون حفالت.

مشغل مطعم.

حلرقم   1 كرحج   : حالجس أعي  حملقر 

214 حي حملنأف، سبدي قأسم.

حلرأس أف : لقد حدد في 100.000 

حصة   1000 على  مقسم  دعهم 

حجس أعبة ث ن كل اححدة 100 دعهم.

حلتسبي2 مخوف لل سي2   : حلتسبي2 

حلسبد بأسبدي طأعق.

من حلريا حلصأفي لخصم   : حلريا 

5% لالحسبأطأت حلقأنونبة.

حإليدحع حلقأنوني لقد لم بأملحك ة 

يوم قأسم  بسبدي   حالبسدحئبة 

13 سبس 28 2222 لحت عقم 444/22 
عقم حلسجل حلسجأعي 29221.

من أجل حلنسخ احلببأن
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DILIGOR

 CABINET DILIGOR EXPERTS COMTABLES

CONSEIL

DEPARTEMENT JURIDIQUE ET FISCAL

 Bureau 7, Résidence Deux Palmiers,

 Angle Avenue des FAR N°44 et Rue

Maamora N°162, Kénitra

Tél. : 25.32.22.29.24

JASA ENERGY
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  اضر  لم  قد  حلقنبطرة 

حلخصأئص  لح ل  لشركة  حتسأ�سي 

حلسألبة :

JASA ENERGY : حلتس بة

ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

شريك  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

احبد.

في  مقأاف   : حالجس أعي  حلهدف 

أا  مسنوعة  اأع أف  حلكهريأء  لركبب 

حإلنشأءحت.

حملبأشرة  اغي2  حملبأشرة   حملشأعكة 

احملنقولة  حملألبة  حلع لبأت  في ج بر 

حلسجأعية  حملنشآت  ج بر  افي 

احلصنأعبة.

عأس حملأف : 10.000 دعهم مقس ة 

دعهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة.

من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

حلتسجبل في حلسجل حلسجأعي.

ينأير  فألا  من   : حملألبة  حلسنة 

ديس 28 من كل سنة مأ عدح   31 إلى 

لأعيخ  من  لبسدئ  حتالى  حلسنة 

حلتسجبل.

شأعع  حلزحاية   : حالجس أعي  حملقر 

طأعق حبن زيأد احبن أبي زعع حلطأبق 

حتع�سي حتهرحم حملكسب 5 حلقنبطرة.

حلتسبي2 : جأاي عزيز.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.92517
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 ATLAS HOSPITALITY

MOROCCO
أطلس هوسبيسألبتي موعاكو

شركة مسأه ة

يبلغ عأس ألهأ : 455.462.322 دعهم

حملقر حالجس أعي : فندق أطلس حملطأع 

حلنوحصر - حملطأع حلدالي مح د 

حلخأمس حلنوحصر ص.ب 101

حلدحع حلببضأء، 22222

حلسجل حلسجأعي بألدحع حلببضأء

عقم 30515

إغالق فرع نتبجة فسخ حلفأقبة 
حإليجأع اعقد لرخبص حلعالمة 

حلسجأعية

مجلس  مدحاالت  ب سق�سى 

 2221 سبس 28   23 بسأعيخ  حإلدحعة 

اعقد  حإليجأع  حلفأقبة  لفسخ  البعأ 

 MARINA لرخبص حلعالمة حلسجأعية

 ATALAS لقرع إغالق حلفرع AGADIR

 MARINA BEACH SUITE & SPA

أكأدير  ب رينأ  حلكأئن   ،AGADIR

حلرصبف حلغربي.

حلتشطبب  لقرع  سبق  ملأ  نتبجة 

 ATALAS MARINA حلفرع  على 

 ،BEACH SUITE & SPA AGADIR

حالم  للشركة  حلسجأعي  حلسجل  من 

 ATLAS أطلس هوسبيسألبتي موعاكو

.HOSPITALITY MOROCCO

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

بأكأدير  حلسجأعية  بأملحك ة  حلقأنوني 

عقم  لحت   2222 يولبو   25 بسأعيخ 

112362، ايأملحك ة حلسجأعية بألدحع 

 2222 سبس 28   9 بسأعيخ  حلببضأء 

لحت عقم 237224.
من أجل حلسلخبص احلنشر

مجلس حإلدحعة
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 BP EXPLORATION

MOROCCO
فرع

حملقر حالجس أعي : كراب حلن2جس

شأعع حلحوز عقم 36 لقدم، حلريأط
عقم حلسجل حلسجأعي : 103871

 BP شركة  محضر  على  بنأء 

 EXPLORATION )MOROCCO(

يولبو   7 بسأعيخ  حملنعقد   ،LIMITED

لقرع مأ يلي :

من  موسأعي  جي2حع  حلسبد  عزف 

مهأمه ك  ثل حلفرع حملغربي.

تعبين حلسبد علي حسن ك  ثل 

حلفرع حملغربي.

ب كسب  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلتسجبل بأملحك ة حلسجأعية بألريأط 

بسأعيخ 12 سبس 28 2222 لحت حلرقم 

.122625
من أجل حملسسخرج احإلشأعة

110 P
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NASIHINOX

SARL AU

شركة محدادة حملسؤالبة

 ذحت شريك احبد

عأس ألهأ : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : ادحدية حملغرب 

حلعربي عقم ف3 ل أعة

لأسيس شركة

بسأعيخ  حلعرفي  حلعقد  ب قس�سى 

31 أغسطس 2222 لم اضر قوحنين 

حلشركة ذحت حمل يزحت حلسألبة :

 NASIHINOX SARL حلتس بة 

AU

حلشكل حلقأنوني : شركة محدادة 

حملسؤالبة ذحت شريك احبد.

حلغرض حالجس أعي بإيجأز :

ببر حلحديد، حلفوالذ، حتملنبوم.

مقأالة أشغأف حلعأمة احلبنأء.

حلع لبأت  ج بر  عأمة  بصفة 

حلخدمأت حلصنأعبة حلسجأعية حملألبة 

بطريقة  حملرلبطة  حلعقأعية  حملنقولة 

بألهدف  مبأشرة  غي2  أا  مبأشرة 

حالجس أعي ايج بر حتهدحف حملشأبهة.

حملدة : حددت في 99 سنة.

حملغرب  ادحدية   : حالجس أعي  حملقر 

حلعربي عقم ف3 ل أعة.

حلرأس أف : حدد في مبلغ 100.000 

دعهم مقس ة إلى 1000 حصة قب ة 

كل اححدة 100 دعهم موزعة كألسألي :

 1000 حللطبف  عبد  نأصبحي 

حصة.

تسي2 حلشركة من طرف   : حإلدحعة 

حلسبد نأصبحي عبد حللطبف.

لم لدى كسأبة   : حإليدحع حلقأنوني 

ل أعة  حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

لحت عقم   2222 سبس 28   13 بسأعيخ 

.137191
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INICIO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

ذحت شريك احبد
عأس ألهأ : 10.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : ف زنقة احد زيز 
حلشقة 7 حلطأبق 3 حكدحف

حلريأط
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت شريك احبد
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ   - أاال 
لم اضر حلقأنون   ،22/27/2222 في 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
محدادة ذحت شريك احبد م يزحتهأ 

كألسألي :
INICIO : حلتس بة

زنقة احد زيز  ف   : حملقر حالجس أعي 
حلشقة 7 حلطأبق 3 حكدحف - حلريأط.

حلهدف حالجس أعي : تهدف حلشركة 
سوحء دحخل حملغرب أا خأعجه إلى :

احالستشأعحت  حلدعحسأت  إجرحء 
احملسأعدة احلدعم في مجألي حإلدحعة 

احلسنظبم.
عالقة  لهأ  حلتي  حلخدمأت  ج بر 

بألهدف حالجس أعي.
الحت  حلوسأئل  بشتى  حملسأه ة 
شركة  أا  مقأالة  أي  في  صفة  أي 
لزحاف نشأطأ له عالقة مبأشرة أا غي2 

مبأشرة بألهدف حالجس أعي. 
ايصفة عأمة، كل ع لبة لجأعية، 
عقأعية  أا  منقولة  مألبة،  صنأعبة، 
أا  حالجس أعي  بألهدف  عالقة  لهأ 

كفبلة بسطوير نشأطهأ.
من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

حلتسجبل  بألسجل حلسجأعي.
 10.000  : حالجس أعي  حلرأس أف 
من  حصة   100 على  مقس ة  دعهم 
فئة 100 دعهم للحصة احلكل لفأئدة 

حلسبد يأسين فقي2. 
يأسين  حلسبد  تعبين   : حلتسبي2 
فقي2 حملزدحد في 19/07/1980، مغربي 
 3 ا حلقأطن بس أعة ع أعة  حلجنسبة، 
حقأمة حلسدع لجزئة عيأض   6 حلشقة 
حاالد حمطأع ك سي2 للشركة ملدة غي2 

محدادة. 

حلسنة حالجس أعبة : من فألا ينأير 
إلى 31 ديس 28 من كل سنة. 

حتعيأح : 
ححسبأطي  لكوين  أجل  من   %5
لقرحع  لبعأ  يسم عصده  حلبأقي  قأنوني 

حلج ر حلعأم. 
ثأنبأ - لم لقببد حلشركة في حلسجل 
 29/29/2222 حلسجأعي بألريأط يوم 

لحت حلرقم 162631.
ملخص من حجل حلنشر

حملسصرف

112 P

PROMY ITMA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

ذحت شريك احبد
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : ف زنقة احد زيز 
حلشقة 7 حلطأبق 3 حكدحف

حلريأط
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت شريك احبد
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ   - أاال 
لم اضر حلقأنون   ٬ في 32/26/2222 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
محدادة ذحت شريك احبد م يزحتهأ 

كألسألي :
.Promy ITMA : حلتس بة

زنقة احد زيز  ف   : حملقر حالجس أعي 
حلشقة 7 حلطأبق 3 حكدحف - حلريأط.

حلهدف حالجس أعي : تهدف حلشركة 
سوحء دحخل حملغرب أا خأعجه إلى : 

حملعلومأت  لكنولوجبأ  خدمأت 
الطوير حلحأسوب.

احملسأعدة  حالدحعة،  حالستشأعة،   
بهذح  حملسصلة  حتنشطة  تغطبة  على 

حلهدف.
الحت  حلوسأئل  بشتى  حملسأه ة 
شركة  أا  مقأالة  أي  في  صفة  أي 
لزحاف نشأطأ له عالقة مبأشرة أا غي2 

مبأشرة بألهدف حالجس أعي.
ايصفة عأمة، كل ع لبة لجأعية، 
عقأعية  أا  منقولة  مألبة،  صنأعبة، 
أا  حالجس أعي  بألهدف  عالقة  لهأ 

كفبلة بسطوير نشأطهأ.

من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

حلتسجبل  بألسجل حلسجأعي.

 100.000  : حالجس أعي  حلرأس أف 

1000 حصة من  دعهم مقس ة على 

فئة 100 دعهم للحصة احلكل لفأئدة 

 .PROMY شركة

كريم  حلسبد  تعبين   : حلتسبي2 

 21/27/1922 في  حملزدحد  حلشبأني 

بألريأط،  مغربي حلجنسبة، ا حلقأطن 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  بفرنسأ 

محدادة. 

حلسنة حالجس أعبة : من فألا ينأير 

إلى 31 ديس 28 من كل سنة. 

حتعيأح : 

ححسبأطي  لكوين  أجل  من   %5

لقرحع  لبعأ  يسم عصده  حلبأقي  قأنوني 

حلج ر حلعأم. 

ثأنبأ : لم لقببد حلشركة في حلسجل 

 29/29/2222 حلسجأعي بألريأط يوم 

لحت حلرقم 162633.
ملخص من حجل حلنشر

حملسصرف
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THE WELLNESS HOUSE
SARL

Sigle : TWH

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

قد   ،2222 يولبو   22 بسأعيخ  حلريأط 

حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  لم 

حملحدادة.

 THE WELLNESS  : حلتس بة 

HOUSE SARL

خدمأت   : حالجس أعي  حلهدف 

حلسخصصأت  مسعددة  حستشأعية 

احملجس عأت  احلشركأت  لألفرحد 
احملنظ أت حلعأمة أا حلخأصة حتخرى 

انوعبة  حلرفأهبة  لحسين  بهدف 

حلحبأة احتدحء احإلنسأجبة.

حلسخصصأت إلدحعة  مسعدد  دعم 

حإلدمأن، احلسلوك، احملزحج، احلقلق، 

احضطرحبأت  حلقهري  احلوسوحس 

حتكل.
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حلع ل  ااعش  حلت2فيهبة  حتنشطة 
لألغرحض حلسعلب بة.

عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة.
من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 
حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.
ينأير  فألا  من   : حملألبة  حلسنة 
ديس 28 من كل سنة مأ عدح   31 إلى 
لأعيخ  من  لبسدئ  حتالى  حلسنة 

حلتسجبل.
حملقر : 5ف شأعع فرنسأ حلشقة عقم 

8 أكدحف حلريأط.
كشأني  هجأع  حلسبدة   : حملسي2 

احلسبد مح د كريم بلبك.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.162427
114 P

CACTUSARL
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد   ،2222 يولبو   22 بسأعيخ  حلريأط 
حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  لم 

حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد.
 CACTUSARL SARL  : حلتس بة 

AU
حلهدف حالجس أعي :

تشغبل حملطأعم.
حملقأهي.

اجبأت خفبفة.
حتلبأن اغرف حتلعأب.

دعهم   90.000  : عأس أف حلشركة 
مقس ة إلى 900 حصة من فئة 100 

دعهم للحصة حلوححدة.
من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 
حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.
ينأير  فألا  من   : حملألبة  حلسنة 
ديس 28 من كل سنة مأ عدح   31 إلى 
لأعيخ  من  لبسدئ  حتالى  حلسنة 

حلتسجبل.
 97 حلطأبق حتع�سي ع أعة   : حملقر 

شأعع بألريس لومومبأ حلريأط.

حملسي2 : حسن بوديك.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.162627
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SOCIETE OLYM OPEN
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

قرع حلشركأء   2222 يولبو   22 بسأعيخ 

مأ يلي :

كل  غبأب  بعد  حلشركة  لصفبة 

يولبو   18 من لأعيخ  حتنشطة حبسدحء 

.2222

ك صفي  حلعشي2  يوسف  تعبين 

للشركة.

للشركة  حالجس أعي  حملقر  لحديد 

ك حل  حملسبق  حلحل  موضوع 

للسصفبة.

للشركة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ بألريأط  حلسجأعية   بأملحك ة 

عقم  لحت   2222 أغسطس   30

.127255

116 P

ZAZ CLOTHES
SARL AU

ب قس�سى حلعقد حلعرفي حملحرع في 

حلقنبطرة بسأعيخ 8 سبس 28 2222، لم 

حاللفأق على حلقأنون حتسأ�سي لشركة 

ذحت حلخصأئص حلسألبة :

 ZAZ CLOTHES  : حلتس بة 

SARL AU

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

مسأهم  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

اححد.

حلغرض :

لأجر.

حسسي2حد الصدير.

أع أف مخسلفة.
زنقة  زحاية   : حالجس أعي  حملركز 

إقأمة بن ع ر  شالح ازنقة غأندي 

7-12 مكسب عقم 5 حلقنبطرة.

دعهم   100.000  : حلرأس أف 

حصة حجس أعبة   1000 مقس ة إلى 

بقب ة 100 دعهم للحصة حلوححدة.

حلسنة حالجس أعبة : من فألا ينأير 
إلى 31 ديس 28 من كل سنة.

حالحسبأطي حلقأنوني   %5  : حتعيأح 
احلبأقي بعد حملدحالة.

لتسبي2  قأنونبأ  عين   : حلتسبي2 
حلشركة املدة غي2 محدادة.

زكريأء زحهي2.
حملحك ة  في  حلشركة  تسجبل  لم 
حالبسدحئبة حلقنبطرة بسأعيخ 8 سبس 28 

2222 لحت عقم 97ف66.
117 P

WELLRIGHT - TRANS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

امسأهم اححد
حملقر حالجس أعي : 8ف شأعع أبو بكر
حلصديق إقأمة إي أن مكسب 2 

حلقنبطرة
لفويت حصص حجس أعبة

تعبين مسي2 جديد
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
 WELLRIGHT لشركة  عأدي  حلغي2 
حملسؤالبة  ذحت  شركة   - TRANS
لقرع اححد،   حملحدادةامسأهم 

مأ يلي :
 1000 لفويت  على  حملصأدقة 
دعهم   100 بقب ة  حجس أعبة  حصة 
للحصة في ملك حلسبد أسأمة بر�سى، 

لفأئدة حلسبد عبوع نببل.
أسأمة  حلسبد  حسسقألة  قبوف 
بر�سى اتعبين عبوع نببل مسي2 احبد 

للشركة ملدة غي2 محدادة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
لحت حلسجل  حالبسدحئبة بألقنبطرة، 

حلسجأعي عقم 57275.
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SMART LEVEL
SARL

شركة محدادة حملسؤالبة 
عأس ألهأ : 222.222 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : 7ف زنقة ع ر
حبن عأص إقأمة إس أعبل مكسب 

عقم ف حلقنبطرة
حلسجل حلسجأعي عقم : 62399

لحويل مقل حلشركة

ب قس�سى محضر حلج عبة حلعأمة 

حالسسثنأئبة بسأعيخ فألا يولبو 2222 

لحويل حملقر حالجس أعي  قرع حلشركأء 

حبن  ع ر  زنقة  7ف   : من  للشركة 

ف  عأص إقأمة إس أعبل مكسب عقم 

حلقنبطرة، إلى : شأعع مح د حلخأمس 

عقم 557 محل عقم 1 حلقنبطرة.
حلقأنون  من  ف  حلبند  تعديل 

حتسأ�سي للشركة.

للشركة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة 

أغسطس  فألا  بسأعيخ  بألقنبطرة 

2222 لحت عقم : 92147.
للخالصة احلببأن

119 P

 BOULANGERIE PATISSERIE

EL HOUDA
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

ذحت حلشريك حلوحبد

عأس ألهأ : 222.222 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : شأعع بئ2 حنزعحن 

سوق حالعبعأء حلغرب

سجل لجأعي عقم 24221

للقأه  عسمي  عقد  ب قس�سى 
حتسسأذ مح د موطون موثق بسوق 

أغسطس   5 بسأعيخ  حلغرب  حعبعأء 

أغسطس   17 بسأعيخ  مسجل   2222

ح  س  حلسألبة  حملرحجر  لحت   2222

اعثة  اع ل  قرع   3361 حس   3513

حلشريك حلوحبد في حلشركة حملس أة 

 BOULANGERIE PATISSERIE

EL HOUDA SARL AU مأ يلي :

إيزمرطن  حملرحوم  افأة  إعالن 

زاجسه   : محند احلوف محله اعثسه 

يوسف   : اأاالدهأ  أزمري  ي نة 

إيزمرطن احلحسين إيزمرطن الحسن 

افأط ة  إيزمرطن  املبكة  إيزمرطن 

افسبحة  إيزمرطن  اج بلة  إيزمرطن 

إيزمرطن.
حلزمري  ي نة  حلسبد  افأة  إعالن 

احلوف محلهأ اعثتهأ :
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احلحسين  إيزمرطن  يوسف 

املبكة  إيزمرطن  الحسن  إيزمرطن 

إيزمرطن اج بلة  افأط ة  إيزمرطن 

إيزمرطن افسبحة إيزمرطن.

حملوحفقة احإلقرحع على كل حلقرحعحت 

يوسف  حملسي2  طرف  من  حملسخذة 

أيزمرطن.

حلعأئدة  حلحصص  ج بر  لفويت 

احلحسين حيزمرطن الحسن حيزمرطن 

حيزمرطن  املبكة غيزمرطن افأط ة 

اج بلة حيزمرطن افسبحة حيزمرطن.

 BOULANGERIE شركة  لحويل 

شركة   PATISSERIE EL HOUDA

شركة  إلى  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

ذحت  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

 BOULANGERIE حلوحبد  حلشريك 

PATISSERIE EL HOUDA SARL AU

إيزمرطن  يوسف  حلسبد  تعبين 

ك سي2 للشركة ملدة غي2 محدادة.

من  ا16   7  -  6  -  1 حملوحد  تغبي2 

حلنظأم حتسأ�سي للشركة.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
لسوق  حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

سبس 28  فألا  بسأعيخ  حلغرب  حتعبعأء 

2222 لحت عقم : 556.

120 P

 SADI DESIGN شركة

SERVICE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

عأس ألهأ : 600.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : زحاية شأعع 

حلحسن حلثأني ازنقة مح د 

حلع رحاي عقم 42 حلقنبطرة

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

حالسسثنأئي حملنعقد يوم 23 أغسطس 

ذحت  حلشركة  شركأء  قرع   2222

 SADI DESIGN حملسؤالبة حملحدادة
 600.000  : عأس ألهأ   ،SERVICE

حالجس أعي  مقرهأ  احلكأئن  دعهم 

حلقنبطرة، زحاية شأعع حلحسن حلثأني 

،42 عقم  حلع رحاي  مح د   ازنقة 

مأ يلي :

للشركة  حالجس أعي  حلهدف  تغبي2 

لبصبا كألسألي :

لوحزم  ايبر  حلطبأعة  خدمأت 

حملكسب.

حالسسي2حد احلسصدير.

حلسجأعة.

على إثر مأ سبق لم تعديل حملأدة 

3 من حلقأنون حتسأ�سي للشركة امعه 

لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

 2222 سبس 28   7 بسأعيخ  بألقنبطرة 

لحت عقم 92523.
لإلشأعة احلسنببه : مسي2 حلشركة

121 P

SOCIETE ACTION
SARL

عأس ألهأ 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : زنقة 325 عقم 3ف 

LES CIGOGNES، حلقنبطرة

لفويت حلحصص
لوزير حلجديد للحصص
حسسقألة مسي2ة حلشركة

تس بة مسي2 جديد للشركة
في  حملؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

24 أغسطس 2222 لم لحديد مأ يلي 

لبعأ لل حضر :

حصة من حلسبدة   1000 لفويت 

حلزعاحلي كري ة لفأئدة حلسبد حلزعاحلي 

محسن.

حلسوزير حلجديد للحصص :

 1000 حلزعاحلي  كري ة  حلسبدة 

حصة.

حلسبدة  حلشركة  حسسقألة مسي2ة 

جديد  مسي2  اتعبين  كري ة  حلزعاحلي 

للشركة حلسبد حلزعاحلي محسن.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

 2222 سبس 28   6 بسأعيخ  بألقنبطرة 

لحت عقم 92424.
من أجل حملسسخرج اإشأعة

فبدكونبط

122 P

AUTO ZAZIA

 شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

بشريك احبد

عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : بقعة 10، شأعع 

سعبد حلدحادي، مكسب 3، إقأمة 

أمنبة، حلقنبطرة

لأسيس

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بألقنبطرة لم اضر حلقأنون حتسأ�سي 

محدادة  مسؤالبة  ذحت  لشركة 

حملوحصفأت  ذحت  احبد  بشريك 

حلسألبة :

 AUTO ZAZIA SARL : حلتس بة 

.AU

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

مسؤالبة محدادة بشريك احبد.

: بقعة 10، شأعع  حملقر حالجس أعي 

إقأمة   ،3 مكسب  حلدحادي،  سعبد 

أمنبة، حلقنبطرة.

حلسبأعحت  ببر   : حلشركة  موضوع 

حملسسع لة.

عأس أف  حدد   : حلشركة  عأس أف 

دعهم   100.000 مبلغ  في  حلشركة 

 100 1.000 حصة بقب ة  مقسم إلى 

بكأملهأ،  محرعة  للوححدة،  دعهم 

مكستبة اموزعة على حلشركأء كألسألي :

 ERRAMI MOUHSSINE : حلسبد

1.000 حصة.

حملدة : 99 سنة.

حلسبد  إلى  أسند   : حلتسبي2 

حلحأمل   ،ERRAMI MOUHSSINE

عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 

.G551522

حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  لم 

بأملحك ة حالبسدحئبة بألقنبطرة لحت 

عقم 65717 بسأعيخ 16 يونبو 2222.

123 P

LOYAL PRO TRAINER
 شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

بشريك احبد
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : زنقة هأعان 
حلرشبد، إقأمة فرداس، عقم 3، 

مب وزح، حلقنبطرة
لأسيس

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   
بألقنبطرة لم اضر حلقأنون حتسأ�سي 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  لشركة 
حملوحصفأت  ذحت  احبد  بشريك 

حلسألبة :
 LOYAL PRO  : حلتس بة 

.TRAINER SARL AU
ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

مسؤالبة محدادة بشريك احبد.
هأعان  زنقة   : حالجس أعي  حملقر 
 ،3 عقم  فرداس،  إقأمة  حلرشبد، 

مب وزح، حلقنبطرة.
موضوع حلشركة : اكبل في ع لبأت 

حلنشأط حلريأ�سي احلفني.
عأس أف  حدد   : حلشركة  عأس أف 
دعهم   100.000 مبلغ  في  حلشركة 
حجس أعبة  حصة   1.000 إلى  مقسم 
محرعة  للوححدة،  دعهم   100 بقب ة 
بكأملهأ، مكستبة اموزعة على حلشركأء 

كألسألي :
 1.000  : صالح  يأسين  حلسبد 

حصة.
حملدة : 99 سنة.

: أسند إلى حلسبد يأسين  حلتسبي2 
حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  صالح، 

.X262632 حلوطنبة عقم
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  لم 
بأملحك ة حالبسدحئبة بألقنبطرة لحت 
عقم 66537 بسأعيخ 12 سبس 28 2222.
124 P

ASSIL WORK
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

ذحت شريك اححد
ب قس�سى حلعقد حلعرفي حملحرع في 
حلقأنون  على  حاللفأق  لم  حلقنبطرة، 
حلخصأئص  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلسألبة :
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.ASSIL WORK : حلتس بة
ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 
شريك  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

اححد.
احجهأت  لنظبف   -  1  : حلغرض 

حملحالت، حملسأجر، حلشقق.
2 - لأجر.

- مقأاف في مخسلف حتع أف أا   3
حلبنأء.

عند  )لوطين   : حالجس أعي  حملركز 
 CENTRE D’AFFAIRE شركة 
اأبو  غأندي  شأعع   RAYHANE( 26
بكر حلصديق إقأمة حالندلس 5 مكسب 

عقم 1 حملدينة حلعلبأ حلقنبطرة.
دعهم   100.000  : حلرأس أف 
1.000 حصة حجس أعبة  مقس ة إلى 

بقب ة 100 دعهم للحصة حلوححدة.
حلسنة حالجس أعبة : من فألا ينأير 

إلى 31 ديس 28 من كل سنة.
5 % حالحسبأطي حلقأنوني   : حتعيأح 

احلبأقي بعد حملدحالة.
لتسبي2  قأنونبأ  عين   : حلتسبي2 
ك سي2  محدادة  غي2  املدة  حلشركة 

احبد حلسبد حلرح�سي حدعيس.
حملحك ة  في  حلشركة  تسجبل  لم 
بسأعيخ  بألقنبطرة   حالبسدحئبة 
8 أغسطس 2222 لحت عقم 66199.
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AGENCE POINT VIRGULE
«أجونس بوحن في2كوف»

 شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : موطنة في إقأمة 
24-26 زنقة حتمي2ة اللة عأئشة، 

حملكسب 19، حلقنبطرة
حلسجل حلسجأعي عقم 66265 

حلقنبطرة
حسسدعحك خطإ

بألجريدة  اقر  خطإ  حسسدعحك 
حلرس بة عدد 5732 بسأعيخ 7 سبس 28 

.2222
عوض : 

ب مؤعخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
لأسيس  لم   ،2222 أغسطس   15  
شركة «حلخي2 صرحم» ذحت حلخصأئص 

حلسألبة :

يقرأ :
ب  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لأسيس  لم   ،2222 أغسطس   15
ذحت  «أجونس بوحن في2كوف»  شركة 

حلخصأئص حلسألبة :
عوض :

حإلدحعية،  حالستشأعحت   : أهدحفهأ 
نقل حتفرحد.

يقرأ :
حإلدحعية  حالستشأعحت   : أهدحفهأ 

احإلشهأع
)حلبأقي بدان تغبي2(  
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NIRMA TRANSPORT
 شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

بشريك احبد
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : شأعع حلقأسم 
حلشأبي، عقم 135، حلنأضوع

لحويل حملقر حالجس أعي
ب قس�سى محضر حلج ر حلعأم غي2 
 2221 أغسطس   19 بسأعيخ  حلعأدي 
 NIRMA TRANSPORT -» لشركة 
قرع حلشريك حلوحبد مأ   «SARL AU

يلي :
للشركة  حالجس أعي  حملقر  لحويل 
شأعع حلقأسم   : من حلعنوحن حلقديم 

حلشأبي، عقم 135، حلنأضوع.
لجزئة   : حلجديد  حلعنوحن  إلى 
حلشقة  50ف،   - 9فف  ع أعة  عصأم، 

عقم 11، حلطأبق حلثأني، حلقنبطرة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع لحت عقم 4294 

بسأعيخ فألا سبس 28 2222.
127 P

WIN 2S
 شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

بشريك احبد
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : شأعع سعبد 
حلدحادي، بقعة 10، إقأمة أمنبة، 

مكسب عقم 3، حلقنبطرة
لأسيس

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   
بألقنبطرة لم اضر حلقأنون حتسأ�سي 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  لشركة 
حملوحصفأت  ذحت  احبد  بشريك 

حلسألبة :
.WIN 2S SARL AU : حلتس بة

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 
مسؤالبة محدادة بشريك احبد.

سعبد  شأعع   : حالجس أعي  حملقر 
أمنبة،  إقأمة   ،10 بقعة  حلدحادي، 

مكسب عقم 3، حلقنبطرة.
موضوع حلشركة : 

حملخسلفة حتشغأف  في   حملقأالة 
 أا حلبنأء.

حلخدمأت  لقديم  في  حملقأالة 
حملخسلفة.

حملحالت  احجهأت  لنظبف 
احلع أعحت.

حلسجأعة بصفة عأمة.
عأس أف  حدد   : حلشركة  عأس أف 
دعهم   100.000 مبلغ  في  حلشركة 
 100 1.000 حصة بقب ة  مقسم إلى 
بكأملهأ،  محرعة  للوححدة،  دعهم 
مكستبة اموزعة على حلشركأء كألسألي :

 1.000  : حملرزاقي  حلسبدة شب أء 
حصة.

حملدة : 99 سنة.
حلتسبي2 : أسند إلى حلسبدة شب أء 
حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة  حملرزاقي، 

.G673726 حلوطنبة عقم
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  لم 
بأملحك ة حالبسدحئبة بألقنبطرة لحت 

عقم 73ف66 بسأعيخ 6 سبس 28 2222.
128 P

CASH DELTA
 شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

بشريك احبد
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : لجزئة حلحدحدة، 
عقم 1912، مسجر عقم 2، حلقنبطرة

لأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   
بألقنبطرة لم اضر حلقأنون حتسأ�سي 

محدادة  مسؤالبة  ذحت  لشركة 

حملوحصفأت  ذحت  احبد  بشريك 

حلسألبة :

 CASH DELTA SARL  : حلتس بة 

.AU

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

مسؤالبة محدادة بشريك احبد.

حملقر حالجس أعي : لجزئة حلحدحدة، 
عقم 1912، مسجر عقم 2، حلقنبطرة.

موضوع حلشركة : 

لحويل حتموحف.
عأس أف  حدد   : حلشركة  عأس أف 

دعهم   100.000 مبلغ  في  حلشركة 

 100 1.000 حصة بقب ة  مقسم إلى 

بكأملهأ،  محرعة  للوححدة،  دعهم 

مكستبة اموزعة على حلشركأء كألسألي :

 1.000  : حدلبمي  سنأء  حلسبدة 

حصة.

حملدة : 99 سنة.

أسند إلى حلسبدة سنأء   : حلتسبي2 

حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة  حدلبمي، 

.GM 123629 حلوطنبة عقم

حلسنة حملألبة : من فألا ينأير  إلى 

31 ديس 28.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  لم 

بأملحك ة حالبسدحئبة بألقنبطرة لحت 
عقم 77ف66 بسأعيخ 6 سبس 28 2222.

129 P

دي إس أنجنرينج
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

يقدع عأس ألهأ ب 10.000 دعهم

في  مؤعخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

لأسيس  لم   2222 أغسطس   18

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد عأس ألهأ ب 10.000 

دعهم.

إس  «دي  شركة   : حلتس بة 

أنجن2ينج».

حلبنأء احتع أف حملسنوعة   : حلهدف 

احلسطوير، حسسي2حد الصدير.

عبد  شأعع   : حالجس أعي  حملقر 

إقأمة  أ  ع أعة  حلغفبكي  حلرح أن 

يأزمأن 2 أكدحف حلريأط.

حملدة : حلشركة 99 سنة حبسدحء من 

يوم حلسأسيس.
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حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 

حلرأس أف حالجس أعي في 10.000 دعهم 

حجس أعبة  حصة   100 إلى  مقسم 
ب قدحع 100 دعهم لكل حصة.

حلسنة حالجس أعبة : من فألا ينأير 
إلى 31 ديس 28.

تسبي2 حلشركة : لم تعبين حلسبدة 
صفأء حإلدعي�سي ك سي2ة للشركة ملدة 

غي2 محددة.
لوزير حتعيأح : من حتعيأح حلصأفبة 
لؤخذ 5% لسكوين حالحسبأط حلقأنوني 

احلبأقي يوزع بين حلشركأء.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
لحت عقم 122622 بسأعيخ 12 سبس 28 

.2222
130 P

جولط ستوري
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

محرع  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بألريأط بسأعيخ 22 أغسطس 2222، 
حلخصأئص  لهأ  شركة  لأسيس  لم 

حلسألبة :
حلشكل : شركة محدادة حملسؤالبة 

حملحدادة ذحت شريك احبد.
حلتس بة : جولط سسوعي.

حلغرض : ببر حملجوهرحت : حلذهب 
احلفضة....

حملقر حالجس أعي : عقم 2، قيسأعية 

احد حلذهب يقوب حملنصوع حلريأط.

حملدة : 99 سنة من لأعيخ حلتسجبل 

في حلسجل حلسجأعي.

في  حلرأس أف  حدد   : حلرأس أف 

 1.000 إلى  مقسم  دعهم   100.000

100 دعهم  حصة حجس أعبة من فئة 

بكأملهأ  محرعة  حلوححدة  للحصة 

للشريك حلوحبد :

 1.000  : بوعك  حلحسن  حلسبد 

حصة.

: لم حخسبأع ك سي2 احبد  حلتسبي2 

للشركة ملدة غي2 محددة :

مغربي  بوعك،  حلحسن  حلسبد 

حلجنسبة، حملزدحد بأيت بأهأ في 10 أبريل 

 1922، حلحأمل للبطأقة حلوطنبة عقم

692412أ.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

حلقأنوني بأملحك ة حلسجأعية بألريأط 

لحت عقم 162721.

131 P

خبي2 محأسب--

أد حلشركأء

412، شأعع بوعكون، حلدحع حلببضأء

 H&A INVESTMENT

HOLDING

شركة مسأه ة

عأس ألهأ 100.000.000 دعهم 

مقرهأ : 39 شأعع عبد حلكريم 

حلخطأبي، حلدحع حلببضأء

حلسجل حلسجأعي 265773

حلعأم  حلج ر  لقرحعحت  افقأ   -  I

يولبو   19 غي2 حلعأدي حملنعقد بسأعيخ 

2222، لقرع مأ يلي :

ب بلغ  حلشركة  عأس أف  زيأدة 

لنقله  دعهم   23.122.222

إلى  دعهم   100.000.000 من 

123.122.222 دعهم.

حلشركة  عأس أف  لخفبض 

لنقله  دعهم   23.122.222 ب بلغ 

إلى  دعهم   123.122.222 من 

100.000.000 دعهم.

إعأدة صبأغة حلنظأم حتسأ�سي.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II

حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 

أغسطس   11 بسأعيخ  بألدحع حلببضأء 

2222 لحت عقم 234229.
من أجل حملسسحرج احإلشأعة

حلتسبي2
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خبي2 محأسب

أد حلشركأء

412، شأعع بوعكون، حلدحع حلببضأء

DISTRA
شركة مسأه ة

عأس ألهأ 100.610.000 دعهم 

مقرهأ : 7/5 زنقة حبن طفبل

 حلدحع حلببضأء

حلسجل حلسجأعي 215297

حلعأم  حلج ر  لقرحعحت  افقأ   -  I

بسأعيخ حملنعقد  حلعأدي  اغي2   حلعأدي 

 7 يونبو 2222، لقرع مأ يلي :

ب بلغ  حلشركة  عأس أف  زيأدة 

لنقله  دعهم   10.610.000

إلى  دعهم   90.000.000 من 

100.610.000 دعهم.

لنسبق حلنظأم حتسأ�سي للشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II

حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 

أغسطس   11 بسأعيخ  بألدحع حلببضأء 

2222 لحت عقم 234292.
من أجل حملسسحرج احإلشأعة

مجلس حإلدحعة

133 P

خبي2 محأسب

أد حلشركأء

412، شأعع بوعكون، حلدحع حلببضأء

DECO CONCEPT
شركة مسأه ة

عأس ألهأ 50.000 دعهم 

مقرهأ : 6 شأعع 6 أكسوير، حلطأبق 

حلرحبر، حي عحسين، حلدحع حلببضأء

حلسجل حلسجأعي 222253

افقأ ملحضر حلشريك حلوحبد   -  I

حملنعقد بسأعيخ 30 يونبو 2222، لقرع 

مأ يلي :

ب بلغ  حلشركة  عأس أف  زيأدة 

 50.000 من  لنقله  دعهم  3.000ف1 

دعهم إلى 193.000 دعهم.

ب بلغ  حلشركة  عأس أف  لخفبض 

 193.000 3.000ف1 دعهم لنقله من 

دعهم إلى 50.000 دعهم.

إعأدة صبأغة حلنظأم حتسأ�سي.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II

حلضبط لدى حملحك ة حلسجأعية بألدحع 

 2222 أغسطس   10 بسأعيخ  حلببضأء 

لحت عقم 086ف83.
من أجل حملسسحرج احإلشأعة

حلتسبي2
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خبي2 محأسب

أد حلشركأء

412، شأعع بوعكون، حلدحع حلببضأء

MPM KENITRA
شركة محدادة حملسؤالبة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عأس ألهأ 10.000 يوعا 

 1I-5حملقر حالجس أعي : حلسجزئة ف

ا I1-66 حملنطقة حلصنأعبة حلحرة 

بألقنبطرة

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 

حلنظأم  اضر  لم   2222 يونبو   7

حتسأ�سي لشركة محدادة حملسؤالبة 

خصأئصهأ  حلوحبد  حلشريك  ذحت 

كألسألي :

.MPM KENITRA : حلتس بة

حملوضوع : أهدحف حلشركة كألسألي :

لصنبر منسجأت حملطأط.

 54-1I حلسجزئة   : حملقر حالجس أعي 

حلحرة  حلصنأعبة  حملنطقة   66-I1 ا 

بألقنبطرة.

يوم  من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلتسجل بألسجل حلسجأعي.

عأس أف  لحديد  لم   : حلرأس أف 

يوعا مقسم   10.000 حلشركة ب بلغ 

يوعا   100 بقب ة  حصة   100 إلى 

بهأ  مكستب  حس بة،  قب ة  لكل 

نصيب  امن  نقدح،  بألكأمل  محرعة 

 MOROCCO PERCISION شركة 

.MOULDING SARL

يسي2 حلشركة لفت2ة غي2   : حإلدحعة 

محدادة :

.Boubker LAAFOU حلسبد

 John Douglas Patrick حلسبد 

.O’BRIEN

حلسنة حالجس أعبة : من فألا ينأير 

إلى 31 ديس 28 من كل سنة.
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بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 
 2222 يونبو   29 بسأعيخ  بألقنبطرة 
حلسجأعي  حلسجل   ،2972 عقم  لحت 

عقم 66127.
من أجل حملسسحرج احإلشأعة

حلتسبي2

135 P

خبي2 محأسب

أد حلشركأء

412، شأعع بوعكون، حلدحع حلببضأء

DISTRA
S.A

شركة مجهولة حإلسم
عأس ألهأ 90.000.000 دعهم 
مقرهأ : 5-7 زنقة حبن طفبل

 حلدحع حلببضأء
حلسجل حلسجأعي عدد 215297

I - افقأ لقرحعحت حلج ر حلعأم حلغي2 
حلعأدي حملنعقد بسأعيخ فألا أغسطس 

2222، لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة :
حالجس أعي  حلهدف  ل ديد   -  1

للشركة لألهدحف حلسألبة :
«حسسي2حد الصدير الوزير الصنبر 
امنسجأت  حلسج بل  مسسحضرحت 

حلنظأفة حلشخصبة».
حتسأ�سي  حلنظأم  لنسبق   -  2

للشركة.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II
حلضبط لدى حملحك ة حلسجأعية بألدحع 
 2222 أغسطس  ف  بسأعيخ  حلببضأء 

لحت عقم 89ف833.
من أجل حملسسحرج احإلشأعة

مجلس حإلدحعة
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خبي2 محأسب

أد حلشركأء

412، شأعع بوعكون، حلدحع حلببضأء

 ARADE ECO
AQUACULTURE

شركة محدادة حملسؤالبة
 ذحت شريك احبد

عأس ألهأ 1.500.000 دعهم 
مقرهأ : 6ف ، شأعع حلزعقطوني، 

حلطأبق حلثألث، حلشقة 6
 حلدحع حلببضأء

حلسجل حلسجأعي 001ف3ف

I - افقأ لقرحعحت حلشريك حلوحبد 
حملنعقد بسأعيخ ف1 يولبو 2222، لقرع 

مأ يلي :
ب بلغ  حلشركة  عأس أف  زيأدة 
من  لنقله  دعهم   15.750.000
 17.252.222 إلى  دعهم   1.500.000

دعهم.
للشركة  حلقأنوني  حلشكل  تغبي2 
حملسؤالبة ذحت  من شركة محدادة 
حلشريك حلوحبد إلى شركة محدادة 

حملسؤالبة.
حتسأ�سي  حلنظأم  صبأغة  اإعأدة 

للشركة.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II
حلضبط لدى حملحك ة حلسجأعية بألدحع 
حلببضأء بسأعيخ 22 يولبو 2222 لحت 

عقم 232634.
من أجل حملسسحرج احإلشأعة

حلتسبي2
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خبي2 محأسب

أد حلشركأء

412، شأعع بوعكون، حلدحع حلببضأء

FONDS DARIF
شركة حملسأه ة حملبسطة

عأس ألهأ 50.000.000 دعهم 
مقرهأ حالجس أعي : 2، زنقة أبو فأيد 
حملصري، حي غوليبه، حلدحع حلببضأء

حلسجل حلسجأعي 158919
حلعأم  حلج ر  لقرحعحت  افقأ   -  I
يونبو   27 غي2 حلعأدي حملنعقد بسأعيخ 

2222، لقرع مأ يلي :
حتسأ�سي  حلنظأم  لنسبق   -  1
حلقأنون  بأحكأم  احلتزحمه  للشركة 
لقأنون  الك بله  اتعديله   22-19
حملسأه ة  بشركأت  حملسعلق   17-95
بشركة  حملسعلق   96-5 احلقأنون 
حلسضأمن اشركة حلسوصبة حلبسبطة 
احلشركة  بأتسهم  حلسوصبة  اشركة 
اشركة  حملحدادة  حملسؤالبة  ذت 

حملحأصة.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II
حلضبط لدى حملحك ة حلسجأعية بألدحع 
 2222 أغسطس   25 بسأعيخ  حلببضأء 

لحت عقم 835665.
من أجل حملسسحرج احإلشأعة

حلتسبي2
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خبي2 محأسب

أد حلشركأء

412، شأعع بوعكون، حلدحع حلببضأء

 FREEDOM PROPERTY

FUND
شركة محدادة حملسؤالبة

عأس ألهأ 1.010.000 دعهم 

مقرهأ حلرئي�سي : أنفأ بالس شويينغ 

سنت2، مكسب حلتسبي2، شأعع 

حلسأحل، عين حلذئأب، حلدحع 

حلببضأء

حلسجل حلسجأعي 303397

حلعأم  حلج ر  لقرحعحت  افقأ   -  I

حلغي2 حلعأدي حملنعقد بسأعيخ 21 يولبو 

2222، لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة :

1 - تعديل حلبند )15( من حلنظأم 

حتسأ�سي للشركة.

حتسأ�سي  حلنظأم  لنسبق   -  2

للشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II

حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 

سبس 28   7 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع 

2222 لحت عقم 836931.
من أجل حملسسحرج احإلشأعة

حلتسبي2
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خبي2 محأسب

أد حلشركأء

412، شأعع بوعكون، حلدحع حلببضأء

BEXEL
S.A

شركة مسأه ة
عأس ألهأ 9.000.000 دعهم 

مقرهأ : حملج ر حلسكني حلسجأعي 

أاملس، زحاية شأعع غأندي ايعقوب 

حملنصوع، حلدحع حلببضأء

حلسجل حلسجأعي 123221

حلعأم  حلج ر  لقرحعحت  افقأ   -  I

حلغي2 حلعأدي حملنعقد بسأعيخ 15 أبريل 

2222، لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة :
زيأدة عأس أف حلشركة ب بلغ   -  1

من  لرفعه  دعهم  550.ف77.ف1 

885.000.ف1 دعهم إلى 29.659.552 

دعهم.

حلشركة  عأس أف  لخفبض   -  2

 22.659.552 ب بلغ  حلخسأئر  بدحفر 

دعهم   29.659.552 دعهم لنقله من 

إلى 9.000.000 دعهم.

3 - إعأدة صبأغة حلنظأم حتسأ�سي 

للشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II

حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 

سبس 28   8 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع 

2222 لحت عقم 837063.
من أجل حملسسحرج احإلشأعة

140 P

 TEAMLEADER SERVICES

ZAIR
ب قس�سى حلج ر حلعأم غي2 حلعأدي 
لقرع  يونبو 2222  حملنعقد بسأعيخ 24 

مأ يلي :

تعبين كل من حلسبد مح د بلخو 

مسي2حن  بوهأدي،  حاسأمة  احلسبد 

للشركة ملدة غي2 محدادة.

لحديث حلقأنون حلدحخلي للشركة.

عقم  لحت  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 2222 سبس 28   12 بسأعيخ   122632

لدى حملحك ة حلسجأعية بألريأط.
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 STE GENEVE LILOTOUR
 SARL

لأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  إنشأء  لم   2222 سبس 28   12

ذحت مسؤالبة محدادة بألخصأئص 

حلسألبة :

 STE «GENEVE   : حلتس بة 

.LILOTOUR» SARL
دعهم،   100.000  : حملأف  عأس 

مقس ة على 1000 حصة بقب ة 100 

دعهم للحصة.
حبرحهبم  زنقة   56  : حلشركة  مقر 

حلرادحني ع أعة 56 شقة 22 حملحبط 

حلريأط.

هدف حملؤسسة : لنظبم حلحفالت  

احملنأسبأت.
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حلشركأء :

نأدية حلرحألي ؛

خألد  نأيف غضبأن عحشد حلحربي.

غي2  ملدة  للشركة  حلوحبد  حملسي2 

محدادة : نأدية حلرحألي. 

 162659 عقم  حلسجأعي  حلسجل 

بأملحك ة حلسجأعية بألريأط.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

سبس 28   12 حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 

2222 لحت عقم 7180.
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شركة منارة دي إيتود 

طوبوغرافيك إي فونسياغ

ش.م.م

 STE MENARA DES ETUDES

 TOPOGRAPHIQUE ET

FONCIERS

حملقر حالجس أعي : حلشقة عقم ف، 

إقأمة س 1، لجزئة حلبسسأن، شأعع 

حتمي2 موالي عبد هللا، مرحكش

I - ب وجب حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملنعقد بسأعيخ 23 يولبو 2221 صأدق 

حلسعديالت  على  للشركة  حلشركأء 

حلسألبة :

شركة  حفلوع»  «لوم  شركة  حل 

ذحت حملسؤالبة حلغي2 محدادة.

 GAID حلسبدة  تعبين 

حأملة   ،JACQUELINE GILBERTE

.16CR385جوحز حلسفر عقم 8ف

لحديد مقر حلسصفبة في حلعنوحن 

حلسألي : جنأن بن شكرة، دعب ملعدة، 

عقم ف3 حملدينة، مرحكش.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II

حلضبط لل حك ة حلسجأعية ب رحكش 

بسأعيخ 3 أغسطس 2221 اذلك لحت 

عقم 126542.
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شركــة نومادسخون 
STE  NOMADSRUN  S.A.R.L A.U

  حملقر حالجس أعي : لعراسين داحع 

حمللبا ج أعة أكفأي قبأدة سبت 

حلدحع جديدة - مرحكش 

I - ب وجب حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

 2222 يونبو   29 بسأعيخ  حملنعقد 

على  نومأدسخون  شركة  صأدقت 

حلسعديالت حلسألبة : 

حل شركة «نومأدسخون» شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذي حلشريك 

حلوحبد.

ألبم   فريديريك  حلسبد  تعبين 

حلحأمل للجنسبة حلفرنسبة ك صفي 

قأنوني للشركة.

لحديد مقر حلسصفبة في حلعنوحن 

لعراسين داحع حمللبا ج أعة   : حلسألي 

جديدة  حلدحع  سبت  قبأدة  أكفأي 

مرحكش.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II

حلضبط  لل حك ة حلسجأعية ب رحكش 

اذلك لحت   2222 يولبو   19 بسأعيخ 

عقم 137859.
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LIMANES EQUIPEMENT    
 ش.ذ.م.م.د.م.ا

عقم ف9 حي حالمل - خريبكة 

حلغي2  حلعأم  حملحضر  ب قس�سى 

6 يولبو 2222 ب قر      حلعأدي  بسأعيخ  

 LIMANES EQUIPEMENT شركة 

حملسأه ون   حلخذ  ش.ذ.م.م..د.م.ا 

حلقرحع حلسألي  :

تغبي2 حملقر حالجس أعي للشركة إلى 

زنقة   52 بلوك   50  : حلسألي  حلعنوحن 

عيأض م ش ف   خريبكة.

تعديل  حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة لخريبكة بسأعيخ 12 سبس 28 

2222 لحت عقم 10ف.
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AL BARAKA KARAM
ش.ذ.م.م..د.م.ا

ع أعة 8ف مركب حلفرداس - خريبكة 
حلغي2  حلعأم  حملحضر  ب قس�سى 
حلعأدي  بسأعيخ  7 سبس 28 2222 ب قر     
AL BARAKA KARAM شركة 
حملسأه ون   حلخذ  ش.ذ.م.م..د.م.ا 

حلقرحع حلسألي  :
في  كأنت  حلتي  حصة   3000 ببر 
حوزة حلسبد عريأن صألح إلي حلسبد  

عريأن عبد حلرزحق.
تعبين مسي2 جديد للشركة حلسبد 

عريأن عبد حلرزحق.
تعديل  حلقأنون حتسأ�سي للشركة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة لخريبكة بسأعيخ 12 سبس 28 

2222 لحت عقم 11ف.
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شركة شركة  أملكيس
ش.ذ.م.م

 SOCIETE «ENTREPRISE
AMALKIS» S.A.R.L

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 
عأس ألهأ : 222.222 دعهم

مقرهأ حلرئي�سي : ب رحكش 36 شأعع 
بني مرين حملدينة

1 - ب قـس�سى محضر حلج ر حلعأم 
حالسسثنأئي حملنعقد من طرف حلشركأء 
بسأعيخ 26 أغسطس 2222 لم حاللفأق 

بأإلج أع على حلنقأط حلسألبة :
قبوف لفويت حصص حجس أعبة.

حسسقألة حلسبد عبد حلحق حلركرحكي. 
حللطبف  عبد  حلسبد  تعبين 
حلركرحكي  مح د  احلسبد  حلركرحكي 

ك سي2ين للشركة.
2 - لم حإليدحع حلـقأنونـي لدى كسأبة 
حلضبط بأملحك ة حلسجأعية ب رحكش، 
عقم  لحت   2222 سبس 28   9 بسأعيخ 

 .42711122221724
3 - لم لقـببـد حلسغي2حت احإلضأفأت 
بألسجل حلسجـأعي لدى كسأبة حلضبط 
بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية   بأملحك ة 

9 سبس 28 2222 لحت عقم 87ف9.
للخالصة ا حإلشهأع
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FERALICOM
لأسيس شركة

حلعأم  حلج ر  عقد  ب قس�سى 
ف28حير   22 بسأعيخ  حملنعقد  حلسأسي�سي 
 FERALICOM .2222 لم  لأسيس شركة

بأملوحصفأت حلسألبة :
.STE FERALICOM : حلتس بة

لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلحديقة عقم 222 ك 3 تغأت فأس.

 100.000  : مبلغ عأس أف حلشركة 
حلتي  حصة   1000 من  مكون  دعهم 
حلسلب أني  ي سلكهأ حلسبد حلصداقي 
حي حلسالم   57 علي حلسأكن ب عقم 

طريق بوعكأيز فأس.
غرض حلشركة :

حلسجأعة في موحد حلبنأء ؛
حتشغأف حملخسلفة أا حلبنأء ؛

حلسجأعة حملخسلفة.
حلصداقي   : للسبد  حلتسبي2 

حلسلب أني علي.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة 99 : سنة حبسدحء من لقببدهأ 

بألسجل حلسجأعي.
كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ضبط حملحك ة حلسجأعية بفأس  بسأعيخ 
الم  لحت عقم 1252  مأعس 2222   9
حلسجأعي  بألسجل  حلشركة  تسجبل 

لحت عقم  71735 .
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 STE LLD CAPITALE RABAT
   S.A.R.L

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
حالسسثنأئي بسأعيخ 9 سبس 28 2222 لم 

حاللفأق على مأ يلي : 
لم قبوف حسسقألة حلسبدة فأط ة 
حلوطنبة  للبطأقة  حلحأملة  كطي2ي، 
حلج ر  طرف  من   QA72922 عقم 

حلعأم.
حلعأم  حلج ر  قرحع  ب قس�سى 
إلى  حلشركة  تسبي2  مه ة  أنبطت 
حلحأمل  حعبعي،  حلدين  حلسبد صالح 
 A337685 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 
ايألسألي يصبا حملسي2 حلوحبد للشركة 

ملدة غي2 محدادة.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
سبس 28  ف1  حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 
2222 لحت عقم 122721 عقم حلسجل 

حلسجأعي 127917.
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AZIOUS ARTISAN
 شركة محدادة حملسؤالبة 

ذحت حلشريك حلوحبد
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : لجزئة حلس أعة، 
عقم 169، ل أعة

لأسيس  لم  عرفي  عقد  ب وجب 
شركة   AZIOUS ARTISAN شركة 
حلشريك  ذحت  حملسؤالبة  محدادة 
 2222 أغسطس   3 بسأعيخ  حلوحبد، 

ذحت حمليزحت حلسألبة :
مخ8زة ؛

م ون حلحفالت ؛
مقأاف في حلسدبي2 حلسجأعي.

من  مكون   : حلشركة  عأس أف 
 1000 إلى  مقسم  دعهم   100.000
للحصة  دعهم   100 فئة  من  حصة 

مقس ة على حلشكل حلسألي :
 1000 حلسويني  يوسف  حلسبد 

حصة.
حلشركة مسي2ة من طرف حلسبد 

يوسف حلسويني.
مدة حلشركة : محددة في 99 سنة 
حبسدحء من لأعيخ تسجبلهأ في حلسجل 

حلسجأعي.
بأملحك ة  حلشركة  تسجبل  لم 
حالبسدحئبة بس أعة بسأعيخ فألا سبس 28 

2222 لحت عقم 137103.
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LIVARTEX
 شركة محدادة حملسؤالبة 

ذحت حلشريك حلوحبد
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : عقم 15، شأعع 
حتبطأف، شقة ف، أكدحف، حلريأط

لأسيس  لم  عرفي  عقد  ب وجب 
محدادة  شركة   LIVARTEX شركة 
حلوحبد،  حلشريك  ذحت  حملسؤالبة 
ذحت   2222 أغسطس   17 بسأعيخ 

حمليزحت حلسألبة :

حلسصدير احالسسي2حد.
من  مكون   : حلشركة  عأس أف 

 1000 إلى  مقسم  دعهم   100.000

للحصة  دعهم   100 فئة  من  حصة 

مقس ة على حلشكل حلسألي :

 1000 حلوشأمة  سعبد  حلسبد 

حصة.

حلشركة مسي2ة من طرف حلسبد 

سعبد حلوشأمة.

مدة حلشركة : محددة في 99 سنة 

حبسدحء من لأعيخ تسجبلهأ في حلسجل 

حلسجأعي.

بكسأبة  حلشركة  تسجبل  لم 

بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   2222 سبس 28   6 بسأعيخ 

.162497
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BIMMER AUTO RABAT
RC : 162495

حلصفة حلقأنونبة : شركة محدادة 

حملسؤالبة

لأسيس شركة محدادة حملسؤالبة 
حتسأ�سي  حلقأنون  ب قس�سى   -  I
لقرع   2222 يولبو   18 حملؤعخ بسأعيخ 

 BIMMER لأسيس شركة لح ل حسم

محدادة حملسؤالبة   AUTO RABAT

خأصبتهأ كألسألي :

 BIMMER AUTO»  : حلتس بة 

RABAT »  محدادة حملسؤالبة.

حلشركة ل أعس نشأطهأ   : حلهدف 

بأملغرب ا خأعجه :

حالع أف حملبكأنبكبة ؛

إصالح حآلالت اصبأنتهأ ؛

شرحء ايبر قطر غبأع حلسبأعحت ؛

ج بر حإلصالحأت ؛

حلع لبأت،  ج بر  عأم،  ابشكل 

من أي نوع كأنت، لجأعية، صنأعبة، 

حرفبة، منقولة اغي2 منقولة، لسعلق 

بأتشبأء حملذكوعة أعاله أا بأي أشبأء 

من  صلة،  ذحت  أا  م أثلة  أخرى 

بشكل مبأشر أا  حملحس ل أن لدعم، 

غي2 مبأشر، حلغرض حلذي يسعى إلبه 

حلشركة أا حمسدحدهأ أا لطويرهأ. 

حلشركة  مقر   : حالجس أعي  حملقر 

شأعع   15  : حلسألي  حلعنوحن  في  حدد 

حالبطأف شقة عقم ف أكدحف -  حلريأط

حملدة حلقأنونبة : لأسست حلشركة 

لأعيخ  من  حبسدءح  سنة   99 ملدة 

حلسأسيس حلنهأئي لهأ.
عأس أف   : حالجس أعي  حلرأس أف 

حلشركة حدد في مبلغ 100.000 دعهم 

قس ت إلى 1000 حصة من 100 دعهم 

لكل حصة دفر كلبأ اي ثل مسأه ة 

أنجزت نقدح لفأئدة حلشركة من طرف :

صالح حلدين أيت حملودن  حلسبد  

50.000 دعهم.

حلسبد ع أد طفبل 50.000 دعهم.

بألكأمل  حلحصص  هذه  لدفر 

الخصص كلهأ للشركة.

حلسبد   حلشركة  يسي2   : حلتسبي2 

حلقأطن  حملودن،  أيت  حلدين  صالح 

حلجنسبة  مغربي  حملغرب،   - بسال 

ب   1990 ف28حير   19 بسأعيخ  مزدحد 

للبطأقة  حأمل  حملغرب   - حلريأط 

.AB371124 حلوطنبة عقم

يسي2 حلشركة حلسبد  ع أد طفبل 

حملنصوع  يعقوب  حي  ب  حلقأطن 

حلجنسبة  مغربي  حملغرب،   - حلريأط 

 1993 ديس 28   12 بسأعيخ  مزدحد 

للبطأقة  حأمل  حملغرب   - حلريأط  ب 

.AA32219 حلوطنبة عقم

لم حإليدحع حلقأنوني بألسجل   -  II

حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلسجأعي 

بألريأط لحت عقم 162495.
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NYB CONSULTING
شركة محدادة حملسؤالبة 

حملقر حالجس أعي : شقة عقم 53، 

ع أعة ب، إقأمة عيأط حلفسا، شأعع 

حلعرعأع، قطأع ف1، حي حلريأض 

حلريأط

حلسجل حلسجأعي  142227

نقل حصص حلشركة
حلعأم  حلج ر  حسب  لقرع 

حالسسثنأئي بسأعيخ 13 يونبو 2222 :

حلسبدة أسبأ حلسالاي لببر النقل 

للسبد يوسف بنشبخ اهو مقبوف من 

دعهم   100 بقب ة  حصة   252 قبله 

لكل منهأ مدفوعة بألكأمل.

للشركة  حلقأنوني  حلشكل  تغبي2 

دحت  حملسؤالبة  محدادة  شركة  حلى 

شريك احبد.

لم  لم تعديل حملأدة،  افقأ لذلك، 

تعديل حملأدة 7 من حلنظأم حتسأ�سي.

بألسجل  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلسجأعية   حملحك ة  لدى  حلسجأعي 

بألريأط  يوم 21 يولبو 2222، لحت 

عقم 126522.
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 ATALIAN SERVICES
S.A.R.L A.U

  تغبي2 حإلدحعة 

لبعأ لقرحع حلج ر حلعأم حلغي2   -  I

حلعأدي حلشريك حلوحبد بسأعيخ 2 مأي 

سرفيس»  «أطألبون  لشركة   2222

ذحت  حملسؤالبة  محدادة  شركة 

حلشريك حلوحبد عأس ألهأ حالجس أعي 

حالجس أعي  مقرهأ  أاعا،   22.222

3ف،  لجزئة  حملنطقة حلحرة،  بطنجة، 

بألسجل  امسجلة  حتاف،  حلطأبق 

 63087 عقم  لحت  لطنجة  حلسجأعي 

قرع مأ يلي : 

دانيس  حلسبد  االية  حنتهأء   -  1

حملسي2  بصفسه  أسدنسفل  جوزيف 

حلوحبد للشركة.

2 - تعبين حلسبد عفأئبل حلبم فرج 

هللا ك سي2 احبد للشركة لفت2ة غي2 

محدادة اصالحبة لخويلهأ لهأ.

حتسأ�سي  حلنظأم  لحديث   -  3

حملؤعخ   19.22 اموحئ سه مر حلقأنون 

ب 26 أبريل 2219.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  II

حلضبط لدى حملحك ة حلسجأعية بألدحع 

 2222 سبس 28   8 لأعيخ  في   حلببضأء 

لحت عقم 257224.
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MEGA BLOC
س.ت. حلــريــأط: 90569

لــنــأزف عــن حــصــص
تـغـبـبـر مـسـبـر

بــ ــقــسـضـى عــقــد عــرفــي حــرع   -  1
قــرع    2222 يولبو   6 فــي  بـألــريــأط، 
حلــجــ ــر حلــعــأم حالسـسـثـنـأئـي ش.ذ.م.م، 
عأسـ ألهأ   MEGA BLOC لشركة  
ح ري  ل أعة-  مـقـرهـأ   100.000
 MEGA» دعهـم،     كوحادة  حدحئق 
سبدي  حلعبأدلة  لشركة   «BLOC

يحيى زعي2، مـأيــلــي : 
قــبــوف لــنــأزف حلــســبــد حبرحهبم قأدع 
بــألشــركــة    يـ ــلــكــهــأ  حــصــة   252 عــن 

لــفــأئــدة حلــســأدة : 
مني2 مقدم بنسبة ف8 حصة ؛

 83 بنسبة  حسوني  حلكريم  عبد 
حصة ؛

مح د بوحصون بنسبة 83 حصة.
مـحـ ـد  حلـسـبـد  حسـسـقألـة 
كـ ــســبـر  مـهـأمه  من  بـوحـصـون 
اتـعـبـبـن حلـسـبـد عـبـد حلـكـريـم حـسـونـي 
ك ـسـبـر مـشـأعك لـلـشـركـة حلـ ـذكـوعة 

لـفـسـرة غـبـر مـحـدادة.
حلـشـركـة  إدحعة  سـبـسـم  ايـألـسـألـي، 
قبل  من  مـشـت2ك  بـشـكـل  اتـسـبـبـرهأ 
عبد  احلسبد  مقدم  مني2  حلسبد 

حلكريم حسوني لفت2ة غي2 محدادة.
 7   ،6 ايــذلــك لــم تــعــديــل حلــ ــوحد 
اف1 مــن حلــقــأنــون حتســأســي للــشــركــة.
لــدى  حلــقــأنــونــي  حإليــدحع  لــم   -  2
كــســأبــة حلــضــبــط بــألــ ــحــكــ ــة حلــســجــأعيــة 
بــألــريــأط، بــســأعيــخ فألا سبس 28 2222 

لــحــت عقـــم 127325.
مـن أجـل حإلسـسـخـالص ا حلـبـبـأن
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EDGE CONTRACTOR
لـأســيـس شــركــة ذحت مــســؤالــبــة 
مــحــدادة ذحت حلــشــريــك حلــوحــبــد

حـرع  عـرفـي  عـقـد  بـ ـقـسـضـى 
بـألريأط فـي 22/26/2222، لـم لـحـريـر 
ذحت  لشــركــة  حتسـأسـبـة  حلـقـوحنـبـن 
حلــشــريــك  ذحت  مــحــدادة  مــســؤالــبــة 

حلــوحــبــد مـ ـبـزحلـهـأ كـألـسـألـي:

حلـتـسـ ـبـة :
 EDGE CONTRACTOR

ش.ذ.م.م.
حتهـدحف  للـشـركـة   : حلـهـدف 

حلـسـألـبـة :
حتشــغــأف حلــ ــخــسلــفــة احلـبـنأء ؛

أع أف نجأعة حتلومنبوم ؛
احلـعـزف  حلصحي،  حلصرف 
احلسبأكة،  حلهوحء،  الـكــبـبـف  حملأئي، 
احلـصرف حلصحي، احلنجـأعة حلخشببة 
احتملنبوم، اأع أف حلحديد، احلطالء، 
احلسجصبص اج بر أع أف حلديكوع 
في  لدخل  حلتي  احلسأثيث  احلسخطبط 

تشطبب حملنشآت ؛
حلــعــ ــلــبــأت   جــ ــبــر   اعـ ـومـأ  
حلــ ــألــبــة،   حلــصــنــأعــبــة،   حلــســجــأعيــة،  
حلـ ــســعــلــقــة  احلــثــأبــســة،  حلــ ــنــقــولــة 
بــصــفــة مــبــأشــرة أا غــبــر مــبــأشــرة بــأحــد 
حتهــدحف حلــ ــذكــوعة أعــاله احلـسـي مـن 

شـأنـهـأ تـسـهـبـل لــنـ ــبــة حلـشــركـة.
حلـ ـقـر : حلريأط أكدحف ، عقم 15، 

شأعع حتبطأف ، شقة ف .
دعهــم   100.000  : حلـ ـأف  عأس 
مــقــسـ ـة عـلـى 1.000 حـصـة مـن فـئـة 
مــن  مــســددة  للــوححــدة  دعهـم   100

طــرف حلـسـبـد  عصأم حلبــأاي.
لـ ـدة  حلـشـركـة  تـسـبـر   : حلـتـسـبـبـر 
حلـسـبـد  طـرف  مـن  مـحـدادة  غـبـر 

عصأم حلبــأاي. 
فـي  لـبـسـدئ   : حلـحـسـأبـبـة  حلـسـنـة 

فـألـا يـنـأيـر الـنـسـهـي فـي 31 ديس 28.
99 سـنـة لـبـسـدئ مـن يـوم   : حلـ ـدة 

لـقـبـبـد حلـشـركـة بـألـسـجـل حلـسـجـأعي.
حلــذخــبــرة  خــصــم  بـعـد   : حتعيـأح 
حلــقــأ نــونــبــة يــوزع حلــبــأقــي لــبــعــأ لــقــرحع 
أنصأفــأ حــســب حــصــص  حلــشــركــأء  

كــل اححــــد مــنــهــم.
بـأملحـك ـة  لـم   : حلـقـأنـونـي  حإليـدحع 
عــدد  لـحـت  بألريأط  حلسجأعية 

127344 بـسـأعيـخ 2 سبس 28 2222.
لـقـبـبـد  لـم   : حلـسـجـأعي  حلـسـجـل 
حلـسـجـل  مـصـلـحـة  لـدى  حلـشـركـة 
حلـسـجـأعي بـألـ ـحـكـ ـة حلسجأعية بألريأط 
لـحــت عقم 162425 بـسـأعيـخ 2 سبس 28 

.2222
مـن أجـل حإلسـسـخـالص احلـبـبـأن
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ORCARE

لـأســيـس ش.ذ.م.م.

حـرع  عـرفـي  عـقـد  بـ ـقـسـضـى 

 ،2222 مأعس   21 فـي  بألريـأط 

حتسـأسـبـة  حلـقـوحنـبـن  لـحـريـر  لـم 

لـش.ذ.م.م. مـ ـبـزحلـهـأ كـألـسـألـي:

حلـتـسـ ـبـة :  ORCARE ش.ذ.م.م.

حتهـدحف  للـشـركـة   : حلـهـدف 

حلـسـألـبـة: 

احلسصنبر  احلسصدير  حالسسي2حد 

ايبر  لخزين  بألسعأقد،  أا  حملحلي 

الوزير حملنسجأت حلسألبة :

مك الت غذحئبة، حتجهزة حلطببة، 

انظأفة  حلسج بل  مسسحضرحت 

حلجسم، منسجأت حلنظأفة، كوحشف 

لالسسخدحم حلتشخب�سي في حملخس28،  

احملوحد  حلزعحعبة  حلغذحئبة  حملنسجأت 

حلغذحئبة ؛

لصدي،  حسسي2حد،  نشأط  أي 

لصنبر، تعبئة، ببر بألج لة، لوزير أا 

تعأقد يسعلق بأملوحد حلخأم احملعدحت 

لكون  أن  دان  حلنشطة،  احملرحفق 

اافًقأ لألحكأم  هذه حلقأئ ة شأملة، 

حلتشريعبة احلسنظب بة حملع وف بهأ، 

حملخسصة  حلسلطأت  ملوحفقة  ابعد 

احلحصوف على حلت2حخبص حلالزمة ؛

حملشأعير،  النسبق  اإدحعة  جدالة 

حملشوعة احملسأعدة حلفنبة ؛

انقل  احسسخدحم  اشرحء  حقسنأء 

اشهأدحت  حالخت2حع  برحءحت  ج بر 

احلعالمأت  احلت2حخبص  حإلضأفة 

حلسجأعية بشكل عأم تي ع لبة

إنشأء أا حبأزة أا لأجي2 أا تشغبل أا 

لأجي2 أي مؤسسة لجأعية أا صنأعبة 

على  حلحصوف  حلطببعة:  نفس  من 

نقل أا  أا حبأزة أي برحءحت حخت2حع، 

مسأه ة، منا أي لرحخبص للع ل ؛

مشأعكة حلشركة بأي اسبلة ايأي 
شركة  أي  في  حتشكأف،  من  شكل 
سيسم  أا  إنشأؤهأ  لم  شركة  اأي 
مرلبطة  لكون  قد  احلتي  إنشأؤهأ  
اال سب أ عن طريق  بهدف حلشركة، 
امسأه أت،  شركأت جديدة،  إنشأء 
أا  حلسحألفأت  أا  حندمأج  اع لبأت 

حملشأعير حملشت2كة ؛
حلــعــ ــلــبــأت   جــ ــبــر   عـ ـومـأ  
حلــ ــألــبــة،   حلــصــنــأعــبــة،   حلــســجــأعيــة،  
حلـ ــســعــلــقــة  احلــثــأبــســة،  حلــ ــنــقــولــة 
بــصــفــة مــبــأشــرة أا غــبــر مــبــأشــرة بــأحــد 
حتهــدحف حلــ ــذكــوعة أعــاله احلـسـي مـن 

شـأنـهـأ تـسـهـبـل لــنـ ــبــة حلـشــركـة.
حلـ ـقـر: حلريأط، شأعع عبد حلكريم 
حملحبط،  حلسجأعي  حملركز  حلخطأبي، 

محل 29.
دعهــم   100.000   : حلـ ـأف  عأس 
مـقـسـ ـة عــلـى 1.000 حـصـة مــن فـئـة 
بـبـن   مـوزعــة   للــوححــدة  دعهـم   100

حلــشـركـأء  كـألـسـألــي  :  
حلــســبــد هــشــأم لــشــهــب 500 حصة ؛

 500 شــقــران  بـن  لــبـث  حلــســبــد 
حــصــة.

لـ ـدة  حلـشـركـة  تـسـبـر  حلـتـسـبـبـر: 
حلـسـبـد  طـرف  مـن  مـحـدادة  غـبـر 

هــشــأم لــشــهــب.
لـبـسـدئ فـي فـألـا   : حلـسـنـة حلـ ألبة 

يـنـأيـر الـنـسـهـي فـي 31 ديس 28.
99 سـنـة لـبـسـدئ مـن يـوم   : حلـ ـدة 

لـقـبـبـد حلـشـركـة بـألـسـجـل حلـسـجـأعي.
حلــذخــبــرة  خــصــم  بـعـد   : حتعيـأح 
حلــقــأنــونــبــة يــوزع حلــبــأقــي لــبــعــأ لــقــرحع 
حــصــص  حــســب  أنصأفــأ  حلــشــركــأء 

كــل اححــــد مــنــهــم.
لـم بـألـ ـحكـ ة   : حإليـدحع حلـقـأنـونـي 
حلـسـجـأعية بـألـريــأط لـحــت عقم 122646 

بـسـأعيـخ 12 سبس 28 2222.
لـقـبـبـد  لـم   : حلـسـجـأعي  حلـسـجـل 
حلـسـجـل  مـصـلـحـة  لـدى  حلـشـركـة 
حلـسـجـأعية  بـألـ ـحـكـ ـة  حلـسـجـأعي 
بـألـريــأط لـحــت عقم 162625  بـسـأعيـخ 

12 سبس 28 2222.
مـن أجـل حإلسـسـخـالص احلـبـبـأن
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FUNMANIA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

عأس ألهأ حالجس أعي قدعه : 100.000 
دعهم

حملقر حالجس أعي : 6ف، شأعع حلزعقطوني، 
مكسب 15-16، حلطأبق 6، حلدحع 

حلببضأء
لأسيس

في  ع ال بعقد خأص لم لوقبعه 
لم لأسيس شركة   ،2222 يونبو  ف1 
لس ثل  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

خصأئصهأ فب أ يلي :
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

مسؤالبة محدادة.
.FUNMANIA : حلتس بة

غرض حلشركة   : أهدحف حلشركة 
في كل من حملغرب احلخأعج :

ألعأب  غرف  اتشغبل  لطوير 
حللعب  منأطق  كذلك  حلفبديو، 
أاقأت  اأنشطة  حلت2فيهبة  احتنشطة 

حلفرحغ ؛
احملنسجأت  حتلعأب  ايبر  شرحء 

اإكسسوحعحت أاقأت حلفرحغ ؛
احلوجبأت  حملشرايأت  ببر 

حلخفبفة ؛
ج بر معأمالت حلوسأطة حملألبة، 
احلعقأعية  حلصنأعبة  حلسجأعية، 
حملنقولة اغي2 حملنقولة حلتي قد لكون 
مرلبطة بشكل مبأشر أا غي2 مبأشر 
بأشبأء  أا  أعاله  حملذكوعة  بأتشبأء 
م أثلة أا ذحت صلة قد تعزز لطوير 
ش وال  حتكث2  بألطريقة  حلشركة، 
حملعأمالت  ج بر  عأمة،  ايصفة 
حملسعلقة  حملنقولة  غي2  أا  حملنقولة 
بهذح  مبأشر  غي2  أا  مبأشر  بشكل 
م أثلة أا ذحت  أا بأي أشبأء  حل�سيء 
لهذح  مفبدة  لكون  قد  حلتي  أا  صلة 
تسهل  أن  حملحس ل  من  أا  حلغرض 

لحقبقه.
شأعع  6ف،   : حالجس أعي  حملقر 
حلزعقطوني، مكسب 16-15، حلطأبق 6، 

حلدحع حلببضأء.
حلشركة  مدة  لحديد  لم   : حملدة 
في  تسجبلهأ  لأعيخ  من  سنة   99 ب 

حلسجل حلسجأعي.

حلشركة  سأه ت   : حملسأه أت 

بأملبألغ حلنقدية حلسألبة :

5.000ف  حلسأ�سي  يونس  حلسبد 

دعهم ؛

 10.000 حلفشسلي  مهدي  حلسبد 

دعهم ؛

 I-Play Africa 45.222 شركة 

دعهم ؛

يسأاي  حملسأه ة  مبلغ  إج ألي 

100.000 دعهم.

حملأدة 7 - عأس حملأف :

ب بلغ  حملأف  عأس  لحديد  لم 

 1000 إلى  مقس أ  دعهم   100.000

 100 سهم متسأاي قب سه حإلس بة 

دعهم للسهم حلوححد مكستب بألكأمل 

مدفوعة بألكأمل  من قبل حلشركأء، 

ب أ يتنأسب مر  امخصصة للشركأء 

مسأه أت كل منهم اهم :

حلسبد يونس حلسأ�سي 50ف سهم ؛

حلسبد مهدي حلفشسلي 100 سهم ؛

شركة I-Play Africa 452 سهم ؛

ب ج وع 1000 سهم.

حملسي2 : يقرع حلشركأء حلسعبين لفت2ة 

غي2 محدادة ك ديرين مشأعكين :

مغربي  حلفشسألي،  مهدي  حلسبد 

ف198  ف28حير  ف  في  الد  حلجنسبة، 

لبطأقة  حأمل  حلببضأء،  حلدحع  في 

 BE772292 عقم  حلوطنبة  حلسعريف 

غولف  حلببضأء،  حلدحع  في  ايقبم 

حملدينة   ،5 شقة  ف3  ع أعة  سبتي، 

حلخضرحء، بوسكوعة ؛

مديوني،  حلدين  صالح  احلسبد 

يونبو   11 في  الد  حلجنسبة،  مغربي 

1967 في حلدحع حلببضأء، حأمل لبطأقة 

 BE422952 عقم  حلوطنبة  حلسعريف 

ايقبم في 27 شأعع ديونز، كأزح أنفأ.

في  حلقبد  عقم   : حلقأنوني  حإليدحع 

حلببضأء  بألدحع  حلسجأعي  حلسجل 

. 553589
من أجل حلسلخبص احلنشر

حلتسبي2
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STE HASSANIA OUSSAID

SARL AU

 RC : 162663

ب قس�سى عقد مسأه ة بأتصوف 

فسبحة  حلطببعي  للشخص  حلفردية 

القرير  مأي 2222   6 بسأعيخ  حسعبد، 

 AHM حملكسب  حلحسأبأت  مدقق 

مح د بألسبد  م ثل   ،INSIGHTS 

محأسب  خبي2  حسني،  مهدي  أبو   

لحويل  لم  فقد  قأنوني،  امرحجر 

شركة  إلى  أعاله  حلطببعي  حلشخص 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت شريك 

فريد، الس ثل خصأئصهأ في مأ يلي :

 STE HASSANIA  : إسم حلشركة 

.OUSSAID SARL AU

حلسجل حلسجأعي : 162663.

عأس حملأف : 1.630.0000 دعهم.

100% للسبدة   : لوزير عأس حملأف 

فسبحة حسعبد.

حملقر حلرئي�سي : إقأمة حلنخبل، عقم 

حي  حكديرة،  عضأ  أح د  شأعع   ،12

حلنهضة، حلريأط.

تشغبل   : حلشركة  غرض 

حملسسحضرحت  ايبر  اشرحء  صبدلبة 

حلصبدالنبة  اشبه  حلصبدالنبة 

احملعدحت حلطببة.

حسعبد  فسبحة  حلسبدة   : حملسي2ة 

غي2  ملدة   G219264 ب.ت.ا.  عقم 

محدادة.

هذح حمللف محفوظ لدى أمين قلم 

حملحك ة حلسجأعية بألريأط.

حمللف لدى كألب  لقديم هذح  لم 

حلضبط بألسجل حلسجأعي بأملحك ة 

سبس 28   12 حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 

افي   122629 عقم  لحت   2222

حلسجل حلسجأعي عقم 162663.
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STE UNICINQ HOLDING
 SARL

عأس ألهأ : 10.000 دعهم
حملقر حالجس أعي : مركز حالع أف 

عيأض إقأمة س2 جنأح حلجنوب 
شأعع حلريأض حلريأط

بسأعيخ   عرفي   عقد   ب قس�سى 
بعض  تغبي2  لم   ،2222 يولبو  فألا 

خصأئص حلشركة كألسألي :
حالجس أعي  حملقر  لحويل   -  1
عيأض  حالع أف  مركز  من  للشركة 
شأعع  حلجنوب  جنأح   2 س  إقأمة 
حلسألي:  حلعنوحن  إلى  حلريأط  حلريأض 
لجزئة حلقصر حملنطقة حلصنأعبة احد 

إيكم حلصخي2حت.
من حلقأنون  ف  تغبي2 حلفصل   -  2

حالسأ�سي للشركة
حالسأ�سي  حلقأنون  لحبين    -  3

للشركة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
سبس 28   13 حالبسدحئبة بس أعة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 8859.
لم تسجبل حلشركة ب كسب حلسجل 
بس أعة  حالبسدحئبة  لل حك ة  حلسجأعي 

لحت عقم 137197.
160 P

AHM INSIGHTS

Cabinet d’Audit et de Conseil

  55, Imm Chakir, Avenue Mohamed V

Bureau n°6, Témara

Fix/ Fax : 2537 41 33 13

MARCHICA MED AFRICA
SA

Au Capital de 5.222.222 dh
 Siège Social : CFC Tower Lot 57,
 Avenue Main Street, Casa Anfa,

Hay Hassani, Casablanca
RC n° 513271

IF n° 52499472
زيأدة في عأس أف حلشركة

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لم   2222 يولبو   27 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
000.000.ف دعهم أي من 1.000.000 
دعهم إلى 5.000.000 دعهم عن طريق 
سهم إضأفي بقب ة  0.000ف  إحدحث 

100 دعهم للسهم حلوححد.
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مقسضبأت  ب وجب  لم،  ك أ 

نفس حلج ر حلعأم حالسسثنأئي لحبين 
حلقأنون حتسأ�سي للشركة ل أشبأ مر 
الحديدح  حلرأس أف  من  حلرفر  قرحع 

حلبند عقم 6 منه.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع   حلسجأعية 
30 أغسطس 2222 لحت عقم 22729.
161 P

الشركة املنجمية الومجران
شركة مسأه ة

عأس ألهأ 100.000.000 دعهم
حلكأئن مقرهأ : لوين سأنت2، برج 
أ زحاية شأعع حلزعقطوني اشأعع 

 حملسي2ة حلخضرحء، حملعأعيف
حلدحع حلببضأء 

حلسجل حلسجأعي عقم 252491
مسأبعة نشأط حلشركة

حالسسثنأئي  حلعأم  حلج ر  قرع 
للشركة   2222 يولبو   18 بسأعيخ 
حملنج بة تامجرحن، طبقأ ملقسضبأت 
عدم   95.17 من حلقأنون   357 حملأدة 

حل مبكر للشركة امسأبعة نشأطهأ.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بألدحع  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
 2222 أغسطس   24 بسأعيخ  حلببضأء 

لحت عقم 71ف835.
للنسخة احإلشأعة

162 P

REINVENTED
SARL AU

حلسجل حلسجأعي : 113333
تعديل في حلشركة

حالسسثنأئي  حلعأم  حلج ر  إطأع  في 
 REINVENTED SARL AU لشركة 
 2222 أغسطس   23 احملنعقد بسأعيخ 

لقرع مأيلي :
لفويت حلحصص من طرف حلسبد 
بنجلون مح د إلى حلسبد عبد حلرحبم 
ث ن  حصة   1000 ب ج وع  حنكرير 
 100.000 أي  دعهم   100 حلحصة 
حلشركة  مسي2  حسسقألة  مر  دعهم، 
حلسبد بنجلون مح د اتعبين مسي2 

حلرحبم  عبد  حلسبد  للشركة  جديد 

حنكرير.

لم حإليدحع حلقأنوني للشركة لدى 

حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط  كسأبة 

بسأعيخ  122515 عقم  لحت   حلريأط 

 7 سبس 28 2222.
مقسطف ب ثأبة إعالن

163 P

BOBELEC

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

عأس ألهأ 1.000.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : حلدحع حلببضأء، 1 

شأعع طريق حلوحدة إقأمة حلسالم 5 

مسجر عقم ف، عين حلسبر

لحقق افأة حملشأعك احملسي2 حلوحبد

تعبين مسي2 احبد للشركة

لحديث حلنظأم حتسأ�سي للشركة

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

3 أغسطس 2222  حالسسثنأئي بسأعيخ 

قد لقرع مأيلي :

احملسي2  حملشأعك  افأة  لحقق 

حلوحبد حلسبد بوج عة كنش.

من  مسكون  لل سوفي  حإلعث  حضر 

حلبأقبة  للزاجة  يرجر  حصة،  8ف 

حصص الألاالد  6  على قبد حلحبأة 

 ف1 حصة للوححد اللبنأت 7 حصص 

للوححدة.

تعبين حلسبد عديل كنش ك سي2 

حملسي2  افأة  بعد  للشركة  احبد 

حلوحبد اذلك ملدة غي2 محدادة.

لحديث حلنظأم حتسأ�سي للشركة 

بعد تعديل حلفصوف )6-7 ا 15( من 

قأنون حلشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألدحع  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

 2222 سبس 28   2 بسأعيخ  حلببضأء 

لحت عقم 03فف83.
للخالصة احإلشهأع

164 P

حئس ـأنبـة  لكنبـك أسيسطـأنـس ش.ذ.م.م.
111 , شـأعع الـي حلعهـد  طنجـــة

 SOCIETE BHMK TASTY 
 FOOD SARL

الشركة  ب أش إم ك طاستي 
فود  ش.ذ.م.م. 

عأس ألهأ : 100.000 دعهم
مقرهأ حإلجس أعي : طنجة، شأعع 

لأعادحنت، مج ر أبرحج طنجة
 بلوك 6، مكسب عقم 13 مكرع

س.ت :  112253
لحويل حملقر حإلجس أعي

حلجـ ر  محـضـر  قـرحعحت  بـ ـوجـب 
حلـ ـنـعقد  للشركأء  حإلسسثنأئي  حلعأم 
  22/27/2222 بـسـأعيـخ  بطنجة، 
للـشركة حملس أة ب أش إم ك  طأستي 
 100.000 فود  ش.ذ.م.م.  عأسـ ـألـهـأ 
بطنجة،  حإلجــسـ ـأعـي  مــقـرهـأ  دعهـم، 
شأعع لأعادحنت، مج ر أبرحج طنجة، 
بلوك 6، مكسب عقم 13 مكرع،  لقرع 

مأ يـلي  :
حملقر  لحويل   على  حملصأدقة 
حلعنوحن  من  للشركة  حالجس أعي 
حلجديد  حلعنوحن  إلى  أعاله  حملذكوع 
ف3  طنجة،   : كأآلتي  أصبا  احلذي 
 ،1 عقم  هللا،  عبد  بن  عالف  شأعع 
من  )ف(  تغبي2 حلفصل  م أ نسج عنه  

حلقأنون حتسأ�سي للشركة.
لــدى  حلـقأنوني  حإليدحع  لم 
بـسـأعيخ  بطنجة  حلـسـجـأعية  حملـحـكـ ـة 

27/29/2222 لحت عقم 257157.
  مقسطف ا ببأن حلنشر 

حئس أنبة لكنبك أسيسطأنس
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حئس ـأنبـة  لكنبـك أسيسطأنس ش.ذ.م.م.
111 , شـأعع الـي حلعهـد

طنجـــة

ALSAN MAROC 
 SARL A A.U

ألسان ماروك ش.ذ.م.م.
ذحت حلشريك حلوحبد 

عأس ألهأ : 160.000 دعهم
مقرهأ حالجس أعي : طنجة، حملنطقة 
حلصنأعبة مغوغة، طريق لطوحن، 
حمل ر 3، حلقطعة عقم 81، حملحل 1  

س.ت. عقم : 42791 

لحويل حملقر حإلجس أعي
بـ ـوجـب قـرحعحت حلشريك حلوحبد 

ش.ذ.م.م.  مأعاك  ألسأن  للشركة 

بـسـأعيـخ  حلوحبد   حلشريك  ذحت 
 160.000 عأسـ ـألـهـأ   ،22/27/2222

بطنجة،  حالجــسـ ـأعـي  مــقـرهـأ  دعهـم، 

طريق  مغوغة،  حلصنأعبة  حملنطقة 

81، حملحل  3، حلقطعة  لطوحن، حمل ر 
عقم 1، لقرع مأ يلي :

للشركة  حالجس أعي  حملقر  لحويل 

من حلعنوحن حملذكوع أعاله إلى حلعنوحن 

حلجديد احلذي أصبا كأآلتي : طنجة، 
شأعع عبد هللا كنون، إقأمة حلفصوف 

ف، حملكسب  C، حلطأبق  حتعبعة، ع أعة 
98، م أ نسج عنه  تغبي2 حلفصل  عقم 

للشركة  حتسأ�سي   حلقأنون  من  )ف( 

حتسأ�سي  حلنظأم  لحبين  بألسألي  ا 
للشركة، مر حإلبقأء على حملحل حتاف 

لإلنسأج ك ركز  حلصنأعبة   بأملنطقة 

ا حلسخزين.

لــدى   حلـقأنوني  حإليدحع  لم 

بـسـأعيخ  بطنجة  حلـسـجـأعية  حملـحـكـ ـة 

26/29/2222 لحت عقم 257137.
 مقسطف ا ببأن حلنشر  

  حئس أنبة لكنبك أسيسطأنس
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شركة ياقوت إفرناج ش.م.م

 SOCIETE YAKOUT

HIVERNAGE  S.A.R.L
 لأسيس 

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 

حلقوحنين  اضر  لم   12/21/2222

حتسأسبة لشركة محدادة حملسؤالبة  

ذحت حمل يزحت حلسألبة :

حلتس بة : يأقوت إفرنأج

 YAKOUT HIVERNAGE

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

مسؤالبة محدادة.

مطأعم  إسسغالف   : حلهدف 

امطأعم ا مسحركة.
مسلم  زنقة   : حالجس أعي  حملقر 

لجزئة بوكأع حلطأبق حلثألث شقة عقم 

ف1 بأب دكألة مرحكش.



17799 الجريدة الرسميةعدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222) 

في  حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 

 1000 إلى  مقسم  دعهم    100.000

للحصة  دعهم   100 فئة  من  حصة 

حلوححدة مجزأ كألسألي :

- حلسبد حلزخي2ي عبد حللطبف   1

800 حصة.

 222 مبنة  زديمي  حلسبدة   -  2

حصة.
حلزخي2ي  حلسبد  عين   : حلتسبي2 

عبد حللطبف ملدة غي2 محدادة  

حملدة : 99 سنة

لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 

حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط  كسأبة 

لحت   22/22/2222 ب رحكش بسأعيخ 
عقم 132672.

167 P

ZAGORA ALUMINIUM
SARL AU

فسخ حلشركة
حلقرحع  محضر  ب قس�سى 

يولبو  ف  بسأعيخ  بس أعة  حالسسثنأئي 

2222 للشركة لقرع مأيلي :

يولبو  ف  فسخ حلشركة حبسدحء من 

حلقأدع  عبد  حلسبد  اتعبين   ،2222

تعين  ك أ  للشركة،  مصفي  حلشعبي 

حالجس أعي  بأملقر  حلسصفبة  مقر 

للشركة : 75 سكسوع ف حيدحفي، هكسأع 

50، حي حملغرب حلعربي ل أعة.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

لحت عقم   2222 سبس 28   13 بسأعيخ 

.7215

168 P

SAMRAA TRAITEUR
SARL AU

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

بسأعيخ ف1 مأي 2222 لقرع مأيلي :

حلزيأدة في عأس حملأف من 100.000 

دعهم   1.100.000 بزيأدة  دعهم 

هو  حلشركة  عأس أف  يصبا  ايذلك 

1.222.222 دعهم.

إضأفة نشأطأت كألسألي :
حإلحدحث.

خدمة حملطأعم.
بأملحك ة   122643 عقم  إيدحع 
سبس 28   12 حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 
2222 حلسجل حلسجأعي عقم : 55ف56.
169 P

BUREAUTECH MAROC
SARL AU

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
بسأعيخ فألا ف28حير 2222 لقرع مأيلي :

بأع حلسبد بن يأسين عث أن 00ف 
دعهم   100 بث ن  حجس أعبة  حصة 

للحصة إلى حلسبد مفكي2 نببل.
مصطفى  فأخوعي  حلسبد  بأع 
 100 بث ن  حجس أعبة  حصة  00ف 
دعهم للحصة إلى حلسبد مفكي2 نببل.

مريم  بأشأ  آيت  حلسبدة  بأعت 
 100 بث ن  حجس أعبة  حصة   222
دعهم للحصة إلى حلسبد مفكي2 نببل.

حسسقألة حلسبد بن يأسين عث أن 
حلسبد  اتعبين  مسي2  منصب  من 
منصب  في  عنه  بدال  نببل  مفكي2 

حملسي2.
تغبي2 حلشكل حلقأنوني من شركة 
شركة  إلى  محدادة  مسؤالبة  ذحت 
حلشريك  محددة  مسؤالبة  ذحت 

حلوححد.
بأملحك ة   122421 عقم  إيدحع 
سبس 28   5 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 
 : عقم  حلسجأعي  حلسجل   2222

5919ف1.
170 P

 KEYSLOVE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
اضر  لم   21/29/2222 في  بألريأط 
ذحت  لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون 
حلشريك  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلوحبد.
.KEYSLOVE : حلتس بـــــــــــــــــــــــة

حالحدحث   : حالجس أعي  حلهدف 
احاللصأالت، مركز حاللصأف.

حالسسي2حد احلسصدير
ع أعة   30 عقم   : حملقر حالجس أعــــي 
8 زنقة موالي حح د حلوكبلي. حسأن 

حلريأط.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملــــــــــــــــــــــــــــدة 

لأعيخ لقببدهأ بألسجل حلسجأعي.
دعهم   100.000  : عأس ألهــــــــــــــــــأ 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة.

عين ك سي2 للشركة  حلتسيبـــــــــــــــــــــــر: 

غي2  ملدة  حلدهأبي  أيوب  حلسبد 

محدادة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 

بألريأط يوم 12/29/2222 لحت عقم 

.122611 :
ب ثأبة مقسطف ايبأن
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BOURMEK
SARL AU

للج ر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بسأعيخ  حملنعقد  حلسأسي�سي  حلعأم 

احملسجل   2222 أغسطس   15

 2222 أغسطس   19 بسأعيخ  بألريأط 

حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  لم 

حملحدادة حلسألبة :

 BOURMEK  : حلقأنوني  حإلسم 

.SARL AU

حسسغاللبة   : حلسجأعي  حلهدف 

زعحعبة.
 100.000  : حلشركة  عأس أف 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 حصة مكستبة كلبأ امحرعة من 

قبل حلسبد أنأس بوعزة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.

حلسنة حملألبة : من فألا ينأير إلى 

31 ديس 28 من كل سنة مأعدح حلسنة 

حتالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

8ف شأعع فأف الد ع ي2،   : حملقر 

حلشقة 1 أكدحف، حلريأط.

حملسي2 : حلسبد أنأس بوعزة.

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
بأملحك ة حلسجأعية بألريأط لحت عقم 

162693 بسأعيخ 13 سبس 28 2222.
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ISLY CEREALES
SARL 

au capital de 522.222 DHS
 Siège Social : BD RUE BOUDIE

N°441, OUJDA
R.C : 22257

IF N° : 15276765
حذف نشأط حجس أعي

ب قس�سى قرحع حلج ر حلعأم حلغي2 
حلعأدي حملنعقد بسأعيخ 2222/06/22 
شركأء  قرع  بوجدة   حلشركة  ب قر 
ش.م.م  ISLY CEREALES  :  شركة 

مأ يلي :
حالجس أعي  حلنشأط  حذف 

احملس ثل في :
لوزير حلخشب اموحد حلبنأء

حسسي2حد حلخشب اموحد حلبنأء
حلصنأعأت حلغذحئبة

حلقأنون  من   2 حملأدة  تغبي2 
حتسأ�سي

لحديث حلقأنون حتسأ�سي للشركة
للشركة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية  بأملحك ة 

2222/09/05 لحت عقم1326. 
إمــضــأء
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 SOCIETE COURRIER SUD
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

CAPITAL DE : 122.222 DHS
 SIEGE SOCIAL : COMMUNE

FREIJA - TAROUDANT
حل مسبق للشركة

ب قس�سى حلج ر حلعأم حلغي2 عأدي 
حملنعقد بسأعادحنت يوم 24 أغسطس 
حملس أة  حلشركة  شركأء  قرع   2222
 SOCIETE COURRIER SUD

ش.ذ.م.م.
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لعدم  اذلك  حلشركة  فسخ  لقرع 
إمكأنبة لحقبق حتهدحف حملرحد منهأ.

 Mme NATHALIE : تعبين حلسبدة
JEANNETTE CHAUVEAU ك صف 
للشركة حلتي سوف لسصرف بألقوحنين 
حملذكوعة تجل لحقبق حتصوف اأدحء 

حلخصوم.
للشركة  حالجس أعي  حملقر  حلخأذ 

ك قر للسصفبة.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 
بسأعادحنت يوم 6 سبس 28 2222 لحت 

عقم 567.
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SOCIETE COURRIER SUD
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

CAPITAL DE  : 122.222 DHS
 SIEGE SOCIAL / COMMUNE

FREIJA TAROUDANT
حلعأم حالسسثنأئي  حلج ر  لقرحعحت 
 2222 أغسطس   29 بسأعيخ  حملنعقد 
SOCIETE COURRIER SUD شركة 
 : عأس ألهأ  محداة  مسؤالبة  ذحت 
 : حالجس أعي  مقرهأ  دعهم   100.000

داحع حلطألعة، لأعادحنت.
لقرع حإلغالق حلنهأئي للشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 
 2222 سبس 28   6 بسأعيخ  بسأعادحنت 

لحت عقم 567.
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SOCIETE WEBEXTAR
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL DE 122.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : N° 192 BD BIR
Anzarane imm khai Taroudant

ب وجب عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 
حلشركة  لأسست   2222 مأعس   18
بشريك  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

اححد ذحت حلخصأئص حلسألبة :

حسم  حلشركة  لح ل   : حلتس بة 

ذحت  شركة   societe webextar

مسؤالبة محدادة بشريك احبد.

حملوضوع : حلشركة لهأ كهدف.

ببر لوحزم حملكسب.

لوطين حلشركأت.

مركز لصوير اطبأعة.

لقديم حلخدمأت.

ببر حتداحت حملدعسبة احلكسب

لجأعة عأمة.

حسسي2حد الصدير.

اكألة عقأعية.

أع أف حلبنأء.

حلع لبأت،  ج بر  عأمة  بصفة 

حملنقولة  حلصنأعبة،  حلسجأعة، 

مبأشرة  بصفة  حملسعلقة  احلعقأعية 

تي  أا  حملذكوع  حالجس أعي  بألهدف 

هدف م أثل أا مشأبه احلتي بإمكأنهأ 

أن تسأهم في لطوير نشأط حلشركة 

بأي شكل الحسأبهأ.

حملقر  يوجد   : حالجس أعي  حملقر 

198 شأعع بئ2 حنزعحن  حالجس أعي عقم 

ع أعة خأي لأعادحنت.

حملدة : مدة حلشركة محددة في 99 

سنة حبسدحء من يوم حلسأسيس.

حلرأس أف   : حالجس أعي  حلرأس أف 

دعهم   100.000 حالجس أعي محدد في 

فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100 دعهم للوححدة.

موالي  حملنأني  حلسبد   : حلشركأء 
عشبد : 1000 حصة.

ايسي2هأ  حلشركة  يدير   : حإلدحعة 

حلسبد : حملنأني موالي عشبد.

حلسنة حالجس أعبة : لبسدئ حلسنة 

في  لسنسهي  ينأير  فألا  في  حالجس أعبة 

31 ديس 28.

حلقأنوني  لالحسبأط   5%  : حتعيأح 

لقرحع  لبعأ  يضأف  أا  يوزع  احلبأقي 

حلشركأء.

لقد لم حإليدحع حلقأنوني   : حلوضر 

بسأعادحنت  حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى 

عقم  لحت   2222 سبس 28   12 يوم 

.577

لم حلتسجبل في حلسجل حلسجأعي 

بسأعادحنت  حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى 

عقم  لحت   2222 سبس 28   12 يوم 

.8995
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 GLOBAL MEDICAL

SUPPORT & ASSISTANCE
SARL

لأسيس
بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

اضر  لم  بس أعة   2222 سبس 28   2

ذحت  لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون 

لحت  اذلك  محدادة  مسؤالبة 

حملعطبأت حلسألبة :

 GLOBAL  : حلشركة  تس بة 

 MEDICAL SUPPORT &

.ASSISTANCE SARL

غرض حلشركة : حست2دحد حلديون.

حملسأعدة حلطببة.

حسسغالف سبأعحت حإلسعأف.

حملقر : شقة عقم ف طأبق 1 إقأمة 

قأدع مرس حلخي2.

ب  حلشركة  مدة  حددت   : حملدة 

99 سنة حبسدحء من لأعيخ تسجبلهأ في 

حلسجل حلسجأعي.

في  حدد   : حلشركة  عأس أف 

 1000 إلى  مقس ة  دعهم   100.000

حصة ب 100 دعهم للوححدة مكستبة 

محرعة اموزعة كألسألي :

 : حلفحلي  يوسف  حلسبد   : ب بلغ 

500 حصة.

 500  : حلسبد أش الف حملصطفى 

حصة.

حملج وع : 1000 حصة.

حلتسبي2 : تسبي2 احبد للشركة من 

طرف : 

حلسبد حملصطفى أش الف حلحأمل 

 A589315 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 

مطأع  االد  عيأض  بسجزئة  احلسأكن 

غي2  ملدة  ل أعة   118 عقم   2 قطأع 

محدادة.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
بأملحك ة  حلشركة  لنظأم  حلقأنوني 
بسأعيخ اذلك  بس أعة   حالبسدحئبة 

13 سبس 28 2222 لحت عقم 8869.
سجلت حلشركة بألسجل حلسجأعي 

لحت عقم 137229.
مقسطف قصد حإلشهأع
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DEEP HOUSE BIBLE
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
عأس ألهأ 10.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : 10، زنقة حلحرية 
 حلطأبق 3 حلشقة عقم 5،

حلدحع حلببضأء
حلسجل حلسجأعي عقم : 555.297
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بألدحع 
 ،2222 يولبو  فألا  بسأعيخ  حلببضأء 
لم اضر قأنون أسأ�سي لشركة ذحت 

مسؤالبة محدادة م يزحتهأ كألسألي :
DEEP HOUSE BIBLE : حلتس بة

شركة ذحت مسؤالبة محدادة.
حلعراض  ايث  إنسأج   : حلغرض 
احلسظأهرحت  احلحفالت  حلحبة 
احلقرحءحت اعراض حتفالم احملعأعض.
حسسغالف الأجي2 قأعأت حلعراض 
اكذلك لنظبم حتنشطة ذحت حلصلة 

ب أ في ذلك ببر حملنسجأت حملشسقة.
لنظبم حلنداحت حتنشطة حلت2بوية.
لنظبم أحدحث فنبة مر خدمأت 

حلطعأم احالسسقبأف احإلقأمة.
اإعأدة  ل ثبل  حقوق  حسسغالف 
كأنت  مه أ  حلفنبة  حملصنفأت  إنسأج 

طببعتهأ.
شؤان  في  احملسأعدة  حالستشأعة 
احلفنبة  احملألبة  احلسجأعية  حإلدحعية 
ذحت  أا  لوحصلبة  أنشطة  أجل  من 
أا  علمي  تعلبمي،  ثقأفي،  فني،  طأبر 

سبأحي.
حملقر حالجس أعي : 10، زنقة حلحرية 
حلدحع   ،5 عقم  حلشقة   3 حلطأبق 

حلببضأء.
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من حبسدحء  سنة   99  :  حملدة 
لقببدهأ  لأعيخ   ،2222 سبس 28  ف1   

بألسجل حلسجأعي.
: حدد عأس أف  عأس مأف حلشركة 
دعهم   10.000 مبلغ  في  حلشركة 
حجس أعبة  حصة   100 إلى  مقس ة 
من فئة 100 دعهم للحصة حلوححدة، 
مسجلة امحرعة بألكأمل اخصصت 
مر حصصهم  يتنأسب  ب أ  للشركأء 

ك أ يلي :
 Lucas François Henri حلسبد 

Oscar ZIVKOVIC 5000 دعهم.
 Guillaume Robert حلسبد 

Blanchet 5000 دعهم.
حملج وع : 10.000 دعهم.

 Lucas حلسبد  عين   : حلتسبي2 
 François Henri Oscar ZIVKOVIC
 Guillaume Robert احلسبد 
Blanchet مسي2ين للشركة ملدة غي2 

محدادة.
من فألا   : حلسنة حملألبة للشركة 

ينأير إلى 31 ديس 28 من كل سنة.
حتعيأح  لخصص   : حتعيأح 
حلصأفبة بعد حالقسطأعأت حلقأنونبة 

احلسأسيسبة للشركأء.
حإليدحع  لم   : حلقأنونبة  حإليدحع 
بألدحع  حلسجأعية  بأملحك ة  حلقأنوني 
 ،2222 سبس 28  ف1  يوم  حلببضأء، 
حلشركة  6ف8375،  عقم  لحت 
عقم  لحت  حلسجأعي  بألسجل  مقبدة 

.555.297
من أجل حإليجأز احلببأن
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LE BAROKE
SARL AU

الباروك ش.ذ.م.م.
لشريك احبد

ب قس�سى حلج ر حلعأم حلغي2 عأدي 
قرع حلشريك  يونبو 2222   13 بسأعيخ 
حملسي2 حلوحبد لشركة حلبأعاك ذحت 
حلسجل حلسجأعي عقم 32291 حنحالف 
مسبق انهأئي للشركة اتعبين حلسبد 
لصفبة  ك أموع  مح د  حملدغري 
 76 بوجدة  حلسصفبة  مقر  ايوجد 

إقأمة كأالك�سي حي حلقدس.

ب صلحة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

كسأبة حلضبط لدى حملحك ة حلسجأعية 

أغسطس   30 بسأعيخ  اجدة  ملدينة 

لحت عقم ف130.
للنسخ احلنشر

حملسي2
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EXTRA SOLID
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE ASSOCIE UNIQUE AU

CAPITAL DE 122.222 DH

RC 116755

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

24 سبس 28 2222  حلذي عقد بسأعيخ 

بألريأط قرع مأيلي :

قرع   : مسي2 شريك جديد  تعبين 

عأبد  حلسبد  بتس بة  حلعأم  حلج ر 

عقم  حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل  حزحع 

حملغريبة  حلجنسبة  ذا   NM212323

غي2  ملدة  للشركة  شريك  ك سي2 

محددة.

لم حإليدحع حلقأنوني لدى حملحك ة 

سبس 28  ف1  حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 

2222 لحت عقم 122723.
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COSTA BRAVA CASH
SARL AU

لصفبة حلشركة
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

 30 بسأعيخ  حلذي عقد ب قر حلشركة 

حملدير  احلذي قرع فبه   2222 يونبو 

 COSTA حلشركة  لصفبة   : مأيلي 

.BRAVA CASH SARL AU

حملهدحتي زكبة من  إعفأء حلسبدة 

مسؤالبتهأ في حلشركة.

لم حإليدحع حلقأنوني لدى حملحك ة 

سبس 28   7 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف83683.
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حئس أنبة حلبغبل

محأسب معس د

عضو بج عبة حئس أنبأت حلش أف أفبنوع

               أشغأف حملحأسبة

               لأسيس حلشركأت

9, شأعع فأس, حلطأبق حتاف, عقم 1, طنجة.

حلهألف احلفأكس : 2539932167

حملح وف :  -2661172922

fiduciairebghiel@    حلعنوحن حاللكت2اني

  :     gmail.com

VILLALBA CAR
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة
  R.C. n°: 132 327

مؤعخ  عرفي  سند  ب قس�سى 

ثم  أغسطس2222,   31 بطنجة يوم 

ذحت  لشركة  حلقأنوني  حلنظأم  اضر 

مسؤالبة محدادة, حبث أن م يزحتهأ 

حتسأسبة هي حلسألبة :

 VILLALBA :حلتس بة حإلجس أعبة-

.CAR

ذحت  شركة  حلقأنوني:  حلشكل   -

مسؤالبة محدادة.

- حلهدف :

اتسبي2  اإدحعة  اتشغبل  إنشأء 

ج بر حملؤسسأت حملخصصة لسأجي2 

حلسبأعحت بدان سأئق.

شأعع حلحسن   : حملقر حإلجس أعي   -

طأبق سفلي,    124 حلثأني ع أعة عقم 

طنجة.

من  حنطالقأ  سنة,   99 حملدة:   -

لحظة لأسيسهأ حلنهأئي.
عأس   : حإلجس أعي  حملأف  عأس   -

مبلغ  في  حدد  قد  حإلحجس أعي  حملأف 

إلى  مجزأ  دعهم   122.222,22

قب ة  ذحت  إجس أعبة  حصة   100

اقد  اححدة,  لكل  دعهم   1222,22

خصصت لفأئدة.

حآلنسة منأع حلسكراحي50 حصة 

إجس أعبة.

كويس                    حلعزيز  عبد  حلسبد 

0ف حصة إجس أعبة.

حصة  بوشتى10  عجأء  حآلنسة 

إجس أعبة.

حملج وع  : 100 حصة إجس أعبة.                       
بوشتى  عجأء  حآلنسة   : حلتسبي2   -
عبنأ  كويس,  حلعزيز  عبد  احلسبد 

مسي2حن للشركة لفت2ة غي2 محدادة.
فألا  من   : حإلجس أعبة  حلسنة   -

ينأير إلى 31 ديس 28.
II( حإليدحع حلقأنوني قد ثم إنجأزه 
لدى كسأبة حلضبط بأملحك ة حلسجأعية 
بطنجة, بسأعيخ 8 سبس 222228 لحت 

عقم 257196 .
حلشركة سجلت بألسجل حلسجأعي 
حلسحلبلي  حلرقم  لحت   لطنجة 

.132327
مسسخرج مطأبق لألصل

حلبغبل مح د ك أف
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حئس أنبة حلبغبل
محأسب معس د

عضو بج عبة حئس أنبأت حلش أف أفبنوع
أشغأف حملحأسبة
لأسيس حلشركأت

9, شأعع فأس, حلطأبق حتاف, عقم 1, طنجة.
حلهألف احلفأكس : 2539932167

حملح وف :  -2661172922
fiduciairebghiel@   : حلعنوحن حاللكت2اني

  :     gmail.com

CASH GOUARET
SARL AU

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة

  R.C. n°: 129215
مؤعخ  عرفي  سند  ب قس�سى 
أغسطس2222,   13 يوم  بطنجة 
حلنظأم  اضر  لم  بطنجة  احملسجل 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حلقأنوني 
محدادة, حبث أن م يزحتهأ حتسأسبة 

هي حلسألبة :
 CASH حإلجس أعبة:  -حلتس بة 

.GOUARET
ذحت  شركة  حلقأنوني:  -حلشكل 
مسؤالبة محدادة للشريك حلوحبد.

- حلهدف :
على  حتموحف  الحويل  حسسالم 

حلصعبد حلوطني.
لقديم ج بر خدمأت حلدفر ذحت 

حلصلة.
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لحديده  لم   : حإلجس أعي  حملقر   -
حلعوحمة  حملحأعزة  حلكوحعت  في مدشر 

قطعة 22B طنجة.
من  حنطالقأ  سنة,   99 حملدة:   -  

لحظة لأسيسهأ حلنهأئي.
عأس   : حإلجس أعي  حملأف  عأس   -
مبلغ  في  حدد  قد  حإلجس أعي  حملأف 
إلى  مجزأ  دعهم   122.222,22
قب ة  ذحت  إجس أعبة  حصة   100
اقد  اححدة,  لكل  دعهم   1222,22

خصصت لفأئدة.
حلسبد مح د حلضو.

حلضو  حلسبد مح د   : حلتسبي2   -
عين حملسي2 حلوحبد للشركة لفت2ة غي2 

محدادة.
فألا  من   : حالجس أعبة  حلسنة   -

ينأير إلى 31 ديس28.
ثم  قد  حلقأنوني  حإليدحع   )II
إنجأزه لدى كسأبة حلضبط بأملحك ة 
حلسجأعية بطنجة, بسأعيخ 16 أغسطس 
حلشركة   256627 عقم  لحت   2222
لحت  حلسجأعي  بألسجل  مسجلة 

حلرقم 129215 .
مسسخرج مطأبق لألصل

حلبغبل مح د ك أف
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حئس أنبة حلبغبل
محأسب معس د

عضو بج عبة حئس أنبأت حلش أف أفبنوع
أشغأف حملحأسبة
لأسيس حلشركأت

9, شأعع فأس, حلطأبق حتاف, عقم 1, طنجة.
حلهألف احلفأكس : 2539932167

حملح وف :  -2661172922
fiduciairebghiel@   : حلعنوحن حاللكت2اني

  :     gmail.com

LEAN EVENT
SARL AU

نقل حملقر حإلجس أعي للشركة
تعديل حلقأنون حتسأ�سي

 حلسجل حلسجأعي عدد 765 78
ب قس�سى محضر قرحع حلشريك   I(
 LEAN حملس أة  للشركة  حلوحبد 
محدادة  شركة   EVENT SARL AU
حملسؤالبة لشريك حلوحبد عأس مألهأ 
دعهم احلكأئن مقرهأ   150.0000.00
حلطأبق  ب بنطأ  بإقأمة  حإلجس أعي 

حلسفلي عقم 10 زنقة حبن حأزم طنجة 

حنعقد بسأعيخ 8 ديس 28 2221 القرع: 

كأن  حلذي  حإلجس أعي  حملقر  نقل 

سأبقأ إقأمة ب بنطأ حلطأبق حلسفلي 

إلى  طنجة  حأزم  حبن  زنقة   10 عقم 

حلعنوحن حلجديد حلكأئن بسجزئة نهضة 

زنقة 27 عقم 241 طنجة.

مالئ ة حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

إنجأزه  ثم   : حلقأنوني  حإليدحع   )II

بأملحك ة  حلضبط  كسأبة  لدى 

حلسجأعية بطنجة, بسأعيخ 30 أغسطس 

2222 لحت عقم 256932 .
مسسخرج مطأبق لألصل

حلبغبل مح د ك أف
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AMIRAN CLEANING

لأسيس حلشركة
ب قس�سى عقد عرفي  مؤعخ بسأعيخ 

حلقأنون  اضر  لم   2222 مأعس   22

حتسأ�سي للشركة على حلنحو حلسألي :

 AMIRAN  : حلتس بة 

.CLEANING

.SARL : حلصفة حلقأنونبة

حملوضوع : حلسنظبف احلحرحسة.

حملقر حإلجس أعي : 15 شأعع حتبطأف 

حلشقة ف أكدحف حلريأط.

 100.000  : حإلجس أعي  حلرأس أف 

مغأعية  طرف  من  امسجلة  مرق ة 

ذحلبين مقس ة على حلنحو حلسألي :

عحنبة جعبدي  حلسبدة   : حلتسبي2 

غي2  ملدة  للشركة  احبدة  مسي2ة 

محدادة.

بدحية  مند  سنة   99  : حملدة 

لأسيسهأ.

حلسنة حإلجس أعبة : من فألا ينأير  

إلى 31 ديس 28.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

أبريل   26 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 124114.

185 P

 CARREFOUR DES

ENTREPRISES

SARL

حلج ر  محضر  ب قس�سى 

بسأعيخ مسجل  حإلسسثنأئي   حلعأم 

 8 يونبو2222 بطنجة قد لم لحويل 

 STE CARREFOUR حملقر حإلجس أعي 

من   DES ENTREPRISES SARL

شأعع عبد هللا حبن يأسين عقم 8 شقة 

شأعع  إلى  حلحسب ة  حتاف  طأبق   1

شألة عقم 3 طأبق حتاف حلحسب ة.

عقم حلسقبد بألسجل حلسجأعي 217 

بأملحك ة حإلبسدحئبة بألحسب ة.

186 P

HYDRAULATIF

لأسيس شركة
 10 في  عرفي  عقد  ب وجب 

لأسيس  لم  قد   2222 أغسطس 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

بشرك احبد لهأ حملوحصفأت حلسألبة :

.HYDRAULATIF : حلتس بة

حلهدف حإلجس أعي :

 مقأاف في إدحعة حلخدمأت حلسجأعية 

أا حلصنأعبة أا حلزعحعبة حملدنبة أا 

حلعسكرية.

حملشأعير  ج بر  النفبذ  لص بم 

حلزعحعبة.

لجزئة   31 عقم   : حملقر حإلجس أعي 

بلكوعة لبفلت.

حلرأس أف : حدد عأس أف حلشركة 

في 100.000.00دهم.

حلسبد  عين   : حلشركة  تسبي2 

ححبشأن عبد حللطبف مسي2ح للشركة 

مر ج بر حلصالحبأت.

بكسأبة  حلقأنوني:  حإليدحع  لم 

لفبلت  حإلبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

لحت حلسجل حلسجأعي عدد 1357.
 للنسخ احلببأن

حلوكبل

187 P

شركـة صوفبنـوع – لل حأسبـة احإلعالمبـأت  

ش.ذ.م.م  ش.ا

حملقر حالجس أعي: زحاية شأعع موالي عبد حلعزيز 

ازنقة احد حملخأزن  عقم 5 ا8  حلقنبطـرة

حلهألف: 71-72-37-2537  

 حلنقأف: 92-91-34-62-26

   حلفأكس: 32-25-36-2537

 SADIKA INVEST شركة

ش.ذ.م.م. 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حإلجس أعي : 15، شأعع حلحسن 

حلثأني، مكسب عقم 9، حلطأبق 

حملنخفض بين طأبقين حلقنبطرة

حلسجل حلسجأعي عقم : 49629

لحويل حملقر حالجس أعي للشركـــــــــة
حلسغبي2 حملت2حبط للفصل ف من 

حلقأنون حتسأ�سي 
حذف نشأط » ببر احسسي2حد 

حملركبأت«  من موضوع حلشركة 
 حلسعديل حملت2حبط للفصل 3 من 

حلقأنون حتسأ�سي
لوسبر موضوع حلشركة (حلفصل 3 
)بأدمأج نشأط (مستشأع عقأعي  

OPC( حلجدالة ، حلسوجبه احلسنسبق
حلعأم  حلج ر  قرحع  1(ب وجب 

فألا  بسأعيخ  حملنعقد  حإلسسثنأئي 

 SADIKA لشركة   2222 سبس 28 

مسؤالبة  ذحت  شركة   INVEST

محدادة، عأس ألهأ  100.000 دعهم، 

 ،15 بألقنبطرة،  حالجس أعي  امقرهأ 

عقم  مكسب  حلثأني،  حلحسن  شأعع 

طأبقين.  بين  حملنخفض  حلطأبق   ،9

حلشركأء قرعاح :

حلكأئن  حإلجس أعي  حملقر  لحويل 

سبو  زنقة   ،15 بألقنبطرة،  مسبقأ 

ف إلى حملقر  حلطأبق حتاف  مكسب عقم 

حلجديد حلكأئن ب :15، شأعع حلحسن 

حلطأبق    ،9 عقم  مكسب  حلثأني، 

حلقنبطرة. طأبقين–  بين  حملنخفض 

حلسغبي2 حملت2حبط للفصل ف من حلقأنون 

حتسأ�سي ،
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احسسي2حد  ببر  نشأط  حذف 

حملركبأت  من موضوع حلشركة ،

من   3 للفصل  حملت2حبط  حلسعديل 

حلقأنون حتسأ�سي.

حلشركة  موضوع  لوسبر 

مستشأع  نشأط  بإدمأج  )حلفصل3( 

عقأعي حلجدالة ، حلسوجبه احلسنسبق 

. (OPC(

2) لم حإليدحع حلقأنوني احلسغبي2 في 

حلسجل حلسجأعي لدى كسأبة حلضبط 

بألقنبطرة  حإلبسدحئبة  بأملحك ة 

لحت عدد   2222 13 سبس 28  بسأعيخ 

بألنسبة لإليدحع  على حلسوحلي 92556 

للسصريا  بألنسبة   حلقأنوني افف35 

في حلسجل حلزمني.      
للضبـط احلنشـر

من أجل حملسسخرج احإلشأعة

-صوفبنوع –

188 P

 MEDIEVISTE

 SARL AU

إسسثنأئي  عأم  ج ر  ب قس�سى 

سبس 222228   13 حلريأط   في  حرع 

للشركة  حلوحبد  حلشريك   قرع 

MEDIEVISTE ش.م.م ذحت حلشريك 

حلوحبد مأ يلي :  

طرف  من  حصة   1000 لفويت 

حلسبد  إلى  أكحبلة  مح د  حلسبد  

مح د حعموش.

أكحبلة   مح د  حلسبد   حسسقألة 

من منصبه ك سي2 للشركة.

حعموش  مح د  حلسبد   تعبين 

ك سي2 احبد للشركة .

من    13   .  7   .6 حملوحد  تعديل 

حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

ف1  بسأعيخ  بألريأط لحت   122692  

سبس 222228 .

189 P

AFRI CONSULT

 UNIVERSAL MUSIC

 MOROCCO & NORTH

AFRICA

SARL AU

شركة محدادة حملسؤالبة 

ذحت شريك احبد

عأس ألهأ : 100.000.00 دعهم

مقر حلشركة : زنقة أبو حلقأسم 

حلشأبي حلطأبق حلسفلي حي كوليي 

حلدحعحلببضأء حملغرب

س.ت : 447225

ت.م.لل قأاف:

222277213222225

حملؤعخ  حلشريك  قرحع  بوحسطة 

لم لجديد اكألة   2222 يونبو   27 في 

 PATRICK حملسي2 حلسبد بألريك بولوز

BOULOS إلى غأية 3 يولبو 2223.

ل ت إضأفة حلشريك في حلتسبي2 

إلى حإلدحعة حملسي2ة للشركة أي حلسبد 

 SYLVAIN MAHI مأهي  سبلفأن 

حلحأمل   1980 يونبو   19 في  حملزدحد 

 22FV16621 عقم  حلسفر  لجوحز 

احلسأكن بنخلة ج ي2ح حلهالف حملغربي 

دبي  مقوعيأ  عيزيدنس  كرحنداع 

)حإلمأعحت حلعريبة حملسحدة(.

حلوكبل  صالحبأت  لحديد  لم 

حملفوض حلسبد لأه سأن دهأموديوحال 

 TAHEMTAN DHAMODIWALA

إلى غأية 15 يونبو 2223.

لم إنجأ ز حإليدحع حلقأنوني بكسأبة 

حلدحعحلببضأء  ب حك ة  حلضبط 

لحت   2222 22أغسطس  بسأعيخ 

حلسجل  تعديل   الم   235212 عقم 

حلسجأعي في نفس حلبوم.
عن إعالن حملسي2

190 P

AFRI CONSULT

 ARECELORMITTAL
 INTERNATIONAL AFRICA

SA
شركة مسأه ة

عأس ألهأ : 0.0000ف3.5 دعهم
199 شأعع حلزعقطوني زنقة شألة 

حملكسب عقم 6 حلدحعحلببضأء
س.ت حلدحعحلببضأء عقم 294461

إعالن  قأنوني
هأنس  حلسبد  السسقألة  لبعأ 
 HANS DE MEESTER ميست2  دا 
عأم  اك دير  ك سصرف  اكألسبه  من 
شودحعي لوكيش  حلسبد  احسسقألة 
LOKESH CHOUDARY من اكألبسه 
حإلدحعة  مجلس  اكرئيس  ك سصرف 
حإلدحعة  مجلس  قبل  من  حملعأينة 
ف أبريل 2222 قأم حلج ر  حملنعقد في 
حلعأم حلعأدي حملنعقد في نفس حلبوم 
جديدن  مسصرفين  بصفة  بسعبين 

عوضأ عنه أ :
حلسبد فنأنصبو دحمبأن ايلصون  
 VENANTIO DAMIEN WILSON
حلسأكن فبال عقم 262 سبتي سب28ي

II معرض دحكأع حلجنوبي ص.ب 5232 
لجوحز  حلحأمل  حلسنغأف  فأن  دحكأع 

.A22222462 حلسفر عقم
سأنغ  أمأنديب  احلسبد 
حلسأكن   AMANDEEP SINGH
لأج حإلمأعحت  برج   101 بألشقة عقم 
دبي  مر�سى    392126 عقم  قطعة 

حإلمأعحت حلعريبة حملسحدة.
إلى غأية حملصأدقة على حسأبأت 

حلسنة حملألبة 2226.
بسعبين  حلج ر  نفس  قأم 

مسصرفبين آخرين أي :
كولبأن  شأندي  شنكأع  حلسبد 
 SHANKAR CHANDU KOTIAN
عقأعحت   421 ع   322 ب  حلسأكن 
بريد  مكسب  من  بألقرب  حلوصل 
حلكرحمة حلكرحمة دبي حإلمأعحت حلعريبة 
عقم  حلسفر  لجوحز  حلحأمل  حملسحدة 

.Z3580788
 SONIA نبفأتي  صونبأ  احلسدة   
بطريق  حلسأكنة   NEFFATI
عاميش   5551  5 عقم  لكس بوعغ 
لكس بوعغ حلحأملة لجوحز حلسفر عقم 
17AR19122 إلى غأية حملصأدقة على 

حسأبأت حلسنة حملألبة : 2227.

حملؤعخ  حإلدحعة  مجلس  قأم  ك أ 
حلسبدة  بسعبين    2222 أبريل  ف  في 
مجلس  عئيس  بصفة  نبفأتي  صونبأ 
حإلدحعة حلجديد احلسبد أمأنريب سأنغ 

بصفسه مدير عأم جديد.
أخي2ح حدد مجلس حإلدحعة حملنعقد 
أبريل 2222 أحكأم صالحبأت   13 في 
هذه  ج بر  تسجبل  لم  حلسوقبر 

حلعقود بألدحعحلببضأء.
لم تسجل حإليدحع حلقأنوني لهذه 
بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة  حلعقود 
بسأعيخ بألدحعحلببضأء   حلسجأعية 

 15 ينويو 2222 لحت عقم 227221 
في  حلسجأعي  حلسجل  تعديالت  ال ت 

نفس حلبوم.
عن إعالن حمل ثل حلقأنوني
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 PANAFRICAINE TRADE
&SERVICES

SARL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة
عأس ألهأ : 100.000.00 دعهم

مقرهأ حإلجس أعي : شأعع
 حبو بكر حلصديق إقأمة عقم 8 

أكدحف -  حلريأط
حلشريك  قرحع  محضر  على  بنأء 
يولبو  فألا  بسأعيخ  حملؤعخة  حلوحبد 
 PANAFRICAINE لشركة   2221
TRADE &SERVICES SARL  AU
عأس أف  ذحت  ش.ذ.م.م.ش.ا 
حلشريك  قرع  دعهم   100.000.00

حلوحبد مأ يلي :
حصة   1.000 حملصأدقة على ببر 
100.00 دعهم لكل حصة من  بقب ة 

طرف:
بحصص  دحااد  عصأم  حلسبد 
متسأاية  لصألح حلسبد خألد دحااد 

500 حصة.
 500 دحااد  علي  مح د  احلسبد 
حلسبدة  احلدله  لحت اصأية  حصة 

مريم حنأن.
تعبين حلسبد خألد دحااد احلسبد 
مح د علي دحااد شريكين جديدين 

للشركة.
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تغبي2 حلشكل حلقأنوني من شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة شريك اححد 

إلى شركة ذحت مسؤالبة   SARL AU

.SARL محدادة

حملحك ة  في  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يولبو  فألا  بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت حلرقم 7273.
 السسخرحج اذكر

حملسي2

192 P

MOVICEL MAROC

SARL AU

عأس ألهأ : 10000.00 دعهم

حملقر حإلجس أعي : إقأمة يأزمأن ف 

ع أعة 22 بلوك س عقم 15 ل أعة

ب قس�سى عقد عرفي بس أعة بسأعيخ 

شركة  قرع شركأء   2222 ف28حير   22

ش.ذ.م.م.ذ.ش.ا  مأعاك  موفيسبل 

مأ يلي :

ببر 100 حصة بقب ة 100 دعهم 

من  دعهم   10.000 ب بلغ  للحصة 

لفأئدة  حم28كي  كوثر  حلسبدة  طرف 

حلسبد نوع حلدين حلشرقأاي.

حسسقألة حلسبدة كوثر حم28كي من 

مهأمهأ في حلشركة.

تعبين حلسبد نوعحلدين حلشرقأاي 

غي2  زمنبة  ملدة  للشركة  ك سي2 

محدادة.

لحويل حملقر حإلجس أعي من : إقأمة 

عقم  س  بلوك   22 ع أعة  ف  يأزمأن 

 2 ل أعة إلى مركب جوهرة بلوك   15

حلطأبق حتاف حلشقة عقم 6 ل أعة.

تعديل حلقأنون حتسأ�سي.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 2722 عقم  لحت  بس أعة   حإلبسدحئبة 

في 16 أغسطس 2222.

193 P

LA GENERAL DES COMPTES

SCIENCE CONSCIENCE INDEPENDANCE

 FIDUCIAIRE EXPERT COMPTABLE AUDIT

 COMMISARAIT AUX COMPTES CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 ATALIAN MAROC
 SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

تغبي2 حإلدحعة
حلغي2  حلعأم  حلج ر  لقرحع  لبعأ 

حلعأدي حلشريك حلوحبد بسأعيخ 2 مأي 

2222 لشركة أطألبون مغرب شركة 

حلشريك  ذحت  حملسؤالبة  محدادة 

حلوحبد عأس ألهأ  حإلجس أعي 10.000 

دعهم مقرهأ حإلجس أعي بطنجة شأعع 

موالي يوسف إقأمة يأسين حلطأبق 

90.000.13 طنجة  حتاف مكسب عقم 

لطنجة  حلسجأعي  بألسجل  امسجلة 

لحت عقم 7.109ف قرع مأ يلي :

حنتهأء االية حلسبد دانيس جوزيف 

حلوحبد  حملسي2  بصفة  أسدنسفل 

للشركة.

فرج  حلبم  عفأئبل  حلسبد  تعبين 

هللا ك سي2 احبد للشركة لفت2ة غي2 

محدادة اصالحبة لخويلهأ لهأ.

حتسأ�سي  حلنظأم  لحديث 

حملؤعخ   19-22 اموحءمسه مر حلقأنون 

ب 26 أبريل 2219.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  تم 

حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 

سبس 28   8 بسأعيخ   بألدحعحلببضأء 

2222 لحت عقم 257.223.

194 P

 STE. NAKHAWATE

LAMAALAME
SARL

لكوين شركة محدادة حملسؤالبة
بس أعة  مؤعخ  محضر  ب قس�سى 

لم اضر   2222 أغسطس   31 بسأعيخ 

حلقوحنين حتسأسبة لشركة محدادة 

حملسؤالبة ذحت حمل يزحت حلسألبة :

حلهدف :

جزحع )لأجر( بألسقسبط.

حملشوحة تشغبل فرن حملشوحة.

مطعم )مشغل(.

عبد  شأعع  لجأعي  محل   : حملقر 

حلجديدة  حملدينة  ك2  ع أعة  حملومن 

لأمسنة ل أعة.

ب أ  حملأف  عأس  حدد   : حملأف  عأس 

قدعه 600.000.00 دعهم.

لدحع حلشركة من طرف   : حلتسبي2 

غي2  ملدة  حلعسبقي  مح د  حلسبد 

محدادة.

بكسأبة  لم  حلقأنوني:  حإليدحع 

بس أعة  حإلبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

بسأعيخ ف1 سبس 222228 عقم حلسجل 

حلسجأعي 137213.

عقم حإليدحع حلقأنوني 8871.

195 P

 STE.SERVICE TOTAL

EXPRESS
حالنحالف حملسبق للشركة

حلسجل حلسجأعي: 519137

حلسعريف حلضريبي:52522699

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

 2222 يونبو   30 بسأعيخ  للشركة 

 SERVICE لشركة  حلوحبد  حلشريك 

حلشريك  ذحت   TOTAL EXPRESS

دعهم   10.000 عأس ألهأ  حلوحبد 

فف1  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 

مح د  إقأمة  س بحة  مح د  زنقة 

 35 عقم  حلشقة   6 حلطأبق  س بحة 

حلدحعحلببضأء قرع مأ يلي :

لشركة  حملسبق  حإلنحالف 

من   SERVICE TOTAL EXPRESS

لعدم  اذلك   2222 يونبو   30 لأعيخ 

نجأح حلنشأط حلسجأعي.

عقم  عأدف  صأبر  حلسبد  تعبين 

 BK235232 حلوطنبة  بطأقسه 

ك صفي للشركة. 

للشركة  حإلجس أعي  حملقر  حدد 

محل للسصفبة.

حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 
حلسجأعية  بأملحك ة  النحالف حلشركة 
 232552 عقم  لحت  بألدعحلببضأء 

بسأعيخ 27 يولبو 2222.
196 P

STE DORALOTTE
SARL

حلسجل حلسجأعي عقم 226765
تغبي2 حملقر حإلجس أعي 

اتعبين حلقأنون حتسأ�سي
ب قس�سى عقد عرفي بألدحعحلببضأء 
لشركة   2222 ينأير   31 بسأعيخ 
عأس ألهأ  ش.م.م   DORALOTTE
 1 دعهم مقرهأ حإلجس أعي   222.222
عين حلسبر   55 لجزئة بدع مسسودع 

حلدحعحلببضأء.
لم إقرحع مأ يلي :

من حإلجس أعي  حملقر   تغبي2 
 1 لجزئة بدع مسسودع 55 عين حلسبر 
حلدحعحلببضأء إلى حلعنوحن حلسألي حملركز 
حلسجأعي كأزحفبو مسسودع 15 نسبم 2 

حلدحعحلببضأء.
لأكبد على تعبين مسي2ين للشركة 

ملدة غي2 محدادة.
حلسبد برحدة هشأم.

حلسبد زهر نوعحلدين.
تغبي2حلبند ف من حلقأنون حتسأ�سي 

حملسعلق بأملقر حإلجس أعي للشركة.
تعبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

حإليدحع حلقأنوني قد لم بأملحك ة 
 25 بسأعيخ  بألدحعحلببضأء  حلسجأعية 
أغسطس 2222 لحت عقم ف83566.

حملسي2

197 P

 BONAGRAL
 INTERNATIONAL FOODS

COMPANY
SARL

حلسجل حلسجأعي : 121251
حل حلشركة 

ب قس�سى عقد عرفي بألدحعحلببضأء 
لشركة   2222 أغسطس   8 بسأعيخ 
 BONAGRAL INTERNATIONAL
FOODS COMPANY SARL ش.م.م
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عأس ألهأ  حلوحبد  حلشريك  ذحت 
100.000 دعهم مقرهأ حإلجس أعي 18 
زنقة أح د حل28يهي زحاية كوملأع بالطو 

22 حلدحعحلببضأء لم إقرحع مأ يلي :
حل حلشركة.

تعين حلسبد بونأمي ح بد بصفسه 
مصفي حلشركة.

أح د  زنقة   18 حلسصفبة  عنوحن 
 22 بالطو  كوملأع  زحاية  حل28يهي 

حلدحعحلببضأء.
ح بد  بونأمي  حلسبد  حسسقألة 

ك سي2 للشركة.
حإليدحع حلقأنوني قد لم بأملحك ة 
فألا  بسأعيخ  بألدحعحلببضأء  حلسجأعية 

سبس 28 2222 لحت عدد 236226.
حملسي2

198 P

STE. BETTER LIFE CANADA
حالنحالف حملسبق للشركة

حلسجل حلسجأعي: 15501ف
حلسعريف حلضريبي: 26192552

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
 2222 مأي   31 بسأعيخ  للشركة 
 BETTER لشركة  حلوحبد  حلشريك 
LIFE CANADA ذحت حلشريك حلوحبد 
اعنوحن  دعهم   10.000 عأس ألهأ 
6 مكرع زنقة مالعم  مقرهأ حإلجس أعي 
فأف   1 عقم  حلشقة  حلسفلي  حلطأبق 
قرع  حلدحعحلببضأء   35 عقم   فلوعي 

مأ يلي :
 BETTER حإلنحالف حملسبق لشركة
مأي   31 لأعيخ  من   LIFE CANADA
حلنشأط  نجأح  لعدم  اذلك   2222

حلسجأعي.
عقم  يوسف  داش  حلسبد  تعبين 
بطأقسه حلوطنبة B623352 ك صفي 

للشركة.
للشركة  حإلجس أعي  حملقر  حدد 

ك حل للسصفبة.
حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 
حلسجأعية  بأملحك ة  النحالف حلشركة 
 232752 عقم  لحت  بألدعحلببضأء 

بسأعيخ 7 يولبو 2222.
حملسي2

199 P

 CABINET D’AIDE
 D’ACCOMPAGNEMENT ET

D’APPRENTISSAGE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

 ذحت شريك احبد
عأس ألهأ : 10.000دعهم

حملقر حإلجس أعي : 26 زنقة عالف بن 
أح د أمكبك حلطأبق حلثأني حلشقة 

عقم ف بلفبدير بألدحعحلببضأء
حالنحالف حملسبق للشركة

حلسجل حلسجأعي: 5ف3036
حلسعريف حلضريبي: 6ف151680

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
للشركة بسأعيخ 31 ديس 28 2222 ذحت 
 CABINET لشركة  حلوحبد  حلشريك 
 D’AIDE D’ACCOMPAGNEMENT
عأس ألهأ   ET D’APPRENTISSAGE
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000
26 زنقة عالف بن أح د  حالجس أعي 
أمكبك حلطأبق حلثأني حلشقة عقم ف 

بلفدير بألدحعحلببضأء قرع مأ يلي :
 CABINET إنحالف مسبق لشركة
 D’AIDE D’ACCOMPAGNEMENT
لأعيخ  من   ET D’APPRENTISSAGE
31 ديس 28 2222 اذلك لعدم نجأح 

حلنشأط حلسجأعي.
إس أعبل  كرحيش  حلسبد  تس بة 
عقم  حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل 

B65969 ك صفي للشركة.
للشركة  حإلجس أعي  حملقر  حدد 

ك حل للسصفبة.
حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 
حلسجأعية  بأملحك ة  النحالف حلشركة 
93ف787  عقم  لحت  بألدعحلببضأء 

بسأعيخ 19 يولبو 2222.
حملسي2 

200 P

SONAGAZ
SARL

حلسجل حلسجأعي : 139/2221
حلطأعئ  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 
بأبن   2223 يونبو   30 حملنعقد بسأعيخ 
أح د شركأء شركة سونأغأز ش.م.م

مقرهأ  دعهم   500.000 عأس ألهأ   

حإلجس أعي 25 زنقة حلسوق حبن أح د 

قرعاح مأ يلي :

حيدع  حبن  حلسبدة  افأة  إعالن 

عأئشة بسأعيخ 8 ف28حير 2223 بصفتهأ 

اعحئهأ  لأعكة  حلشركة  في  شريكة 

 500 عددهأ  حإلجس أعبة  حصصهأ 

حصة.

لقسيبم حصصهأ حسب قوحعد 

حلتي  احلقأنونبة  حإلسالمبة  حلشريعة 

ل سلكهأ حملرحومة في شركة سونأغأز 

حصة   500 عددهأ   SONAGAZ

إجس أعبة إلى اعثتهأ اهم :

حلسبد نأصوع عبد حلكريم.

 حلسبد نأصو ع مح د.

حلسبد  نأصوع يوسف.

 ثم حلسبد نأصوع حلصديق حسب 

عقد حإلعحثة حملحرع بأبن أح د بسأعيخ 

من طرف حملحك ة   2223 ف28حير   18

حإلبسدحئبة بأبن أح د.
حلقأنون  من  حلسأبر  حلبند  تغبي2 

بسقسبم  حملسعلقة  للشركة  حتسأ�سي 

حلرأس أف حإلجس أعي للشركة احلذي 

أصبا مقس أ ك أ يلي :

 1000 حلسبد نأصوع عبد حلكريم 

حصة.

 1000 مح د  نأصوع  حلسبد 

حصة.

 1000 يوسف  نأصوع  حلسبد 

حصة.

 1000 حلصديق  نأصوع  حلسبد 

حصة.

 500 مسعود  نأصوع  حلسبد 

حصة.

 500 أح د  حيزيأع  نأصوع  حلسبد 

حصة.

حملج وع : 5000 حصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ أح د  بأبن   حإلبسدحئبة 

 11 مأعس 2224 لحت عقم 2224/2.
من أجل حإلسسخالص احإلشهأع

مأكوجيست

201 P

SONAGAZ
SARL

حملقر حإلجس أعي : 25 زنقة حلسوق 
حبن أح د

حلسجل حلسجأعي : 2221/139
لجديد صالحبة حلتسبي2

حلطأعئ  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 
بأبن   2224 يونبو   29 حملنعقد بسأعيخ 
أح د قرع مسأه و شركة سونأغأز 
عأس ألهأ   SONAGAZ SARL
حإلجس أعي مقرهأ  دعهم   50.000 

 25 زنقة حلسوق حبن أح د مأ يلي :
مسي2ي  تسبي2  صالحبة  لجديد 

حلشركة.
تغبي2 حملدة حلزمنبة للتسبي2.

عبد  نأصوع  حلسبد  تعبين  إعأدة 
حلكريم مسي2 احبد بألنسبة للنشأط 
حملسعلق بخدمأت محطة شأف للوقود.
حيزيأع  حلسبد  تعبين  إعأدة 
حلكريم  عبد  نأصوع  احلسبد  أح د 
للنشأط  بألنسبة  للشركة  ك سي2ين 
حملسعلق بسجأعة حملوحد حلغذحئبة احلغأز 

حملضغوط.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 30 بسأعيخ  أح د  بأبن  حإلبسدحئبة 
سبس 28 2224 لحت عدد 2224/27.

من أجل حإلسسخالص احإلشهأع

مأكوجيست

202 P

SONAGAZ
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
بسأعيخ عرفي  سند   ب قس�سى 
حملرحوم  اعثة   2221 أبريل   24  
حلحأج نأصوع أح د سأه وح بج بر 
من  لسكون  حلتي  حملهنبة  أصولهم 
بعض  تسويق  هدفه  لجأعي  أصل 
حلغأزحت  اكذلك  حلغذحئبة  حملنسجأت 
خدمة  محطة  اتشغبل  حملضغوطة 
بـ  لقر  حلتي   SHEL احلبنزين  حلوقود 
أح د مسجلة  بن  حلسوق  زنقة   25
لحت  أح د  بأبن  حلسجأعي  بألسجل 
عقم 6ف99/17 ك أ هو موجود ايظهر 
بسأعيخ  حملغلق  حلحسأبي  حلببأن  في 

ذحت  شركة  إلى   2221 مأعس   31

اخصأئصهأ  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلرئيسبة على حلنحو حلسألي :
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.SONAGAZ SARL : حلتس بة

حلغرض : غرض حلشركة هو :

حملنسجأت  اتسويق  ببر  شرحء، 

حلغذحئبة بألج لة.

انقل  اشحن  ال ثبل  لوزير 

حلبولأكأز احملنسجأت حلبت2البة اكذلك 

ج بر مأعكأت حلغأز بألج لة.

حلوقود  خدمة  محطة  تشغبل 

اعلى  حملسأعدة  حلخدمأت  اكذلك 

اصبأنة  غسبل  حلخصوص  اجه 

حملركبأت.

حلنظأفة  منسجأت  ايبر  شرحء، 

احلسطهي2.

حملشأعكة حملبأشرة أا حلغي2 حملبأشرة 

للشركة في ج بر حلع لبأت حلسجأعية 

أا حلصنأعبة حلتي قد لكون مرلبطة 

لغرض حلشركة على اجه حلخصوص 

مسأه ة  شركة  إنشأء  خالف  من 

جديدة.
أسهم  لشرحء  حالكسسأب  ععأية 

لحألف حندمأج  في  حلشركأت   حقوق 

أا ج عبة في حملشأعكة أا غي2 ذلك.

حملعأمالت  ج بر  أعم  ابشكل 

احلثأبسة  حملسحركة  أنوحعهأ  بج بر 

غي2  أا  مبأشرة  بصفة  حملسعلقة 

مبأشرة بألهدف حملشأع إلبه أعاله.
حملقر حالجس أعي : 25 زنقة حلسوق 

بن أح د.

آخر  مكأن  أي  إلى  نقلهأ  يجوز 

من  بسبط  بقرحع  حملدينة  نفس  في 

حلعأم  حالجس أع  حملسخدين  حلشركأء 
حلقأنون  من   22 عقم  حلبند  ب وجب 

حتسأ�سي للشركة.

لم لحديد مدة حلشركة بـ   : حملدة 

لأعيخ لأسيسهأ  سنة لنطلق من   99

في  إال  حلسجأعي  حلسجل  في  حلنهأئي 

حملبكر  حالنحالف  أا  ل ديدهأ  حألة 

حملنصوص علبه في حلقأنون حتسأ�سي 

للشركة.

حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 
 500.000 مبلغ  في  حلشركة  عأس أف 

حصة   5000 إلى  مقس ة  دعهم 

حجس أعبة بقب ة 100 دعهم للوححدة 

موزعة على حلنحو حلسألي :

مبلغ 87.500 دعهم عبنبة مقدمة 
من طرف نأصوع عبد حلكريم.

مبلغ 87.500 دعهم عبنبة مقدمة 
من طرف نأصوع يوسف.

مبلغ 87.500 دعهم عبنبة مقدمة 
من طرف نأصوع حلصديق.

مبلغ 87.500 دعهم عبنبة مقدمة 
من طرف نأصوع مح د.

مبلغ 50.000 دعهم عبنبة مقدمة 
من طرف بن أدير عأئشة.

دعهم نقدح مقدمة   50.000 مبلغ 
من طرف حزيأع أح د.

دعهم نقدح مقدمة   50.000 مبلغ 
من طرف نأصوع مسعود.

لم تعبين مسي2ين ملدة  :  حلتسبي2 
 3 سنوحت كل من :

حلسبد نأصوع عبد حلكريم.
حلسبد نأصوع يوسف.

حلسبد حزيأع أح د.
حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حح د  حبن  محك ة  لدى  حلقأنوني 
حالبسدحئبة بسأعيخ 16 مأي 2221 لحت 

عقم 2221/12.
من أجل حالسسخالص احالشهأع

مأكوجيست
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حتسسأذ مح د عشبدحلسدالاي

موث قبألدحع حلببضأء
67/69 شأعع موالي حدعيس حتاف حلطأبق حتاف 

حلشقة عقم 3

حلهألف : 25.22.22.12.99/25.22.22.25.22

حلفأكس : 25.22.22.15.42

LIVE BAR
SARL

شركة محدادة حملسؤالبة
عأس ألهأ حالجس أعي : 10.000 دعهم

حلدحع حلببضأء 13 زنقة حح د 
حملجأطي إقأمة حتلب حلطأبق حتاف 

عقم 8
للقأه  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 
حتسسأذ مح د عشبد حلسدالاي موثق 
أغسطس   29 بسأعيخ  بألدحع حلببضأء 
حتسأ�سي  حلنظأم  اضر  لم   2222
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  للشركة 

بألخصأئص حآللبة :

 LIVE BAR SARL  : حلتس بة 
شركة محدادة حملسؤالبة.

حلهدف حالجس أعي : 
ببر  حلخ وع،  محل  مقهى، 
حملشرايأت حلراحبة احتطع ة حلصلبة.
عأم  بشكل  احلسصدير  حالسسي2حد 
احلع ولة ال ثبل حملنسجأت احلعالمأت 

حلسجأعية.
حلوسأطة.

حلع لبأت  ج بر  عأم  ابشكل 
حلسجأعية أا  حلفنبة  أا   حلسقنبة 
أا حملألبة أا حملنقولة  أا حلصنأعبة    
 حلتي قد لكون مرلبطة بشكل مبأشر
حلشركة بغرض  مبأشر  غي2  أا    

 أا حملحس ل أن تسأهم في لوسبعهأ.
حلببضأء  حلدحع   : حالجس أعي  حملقر 
13 زنقة حح د حملجأطي إقأمة حاللب 

حلطأبق حتاف عقم 8.
حملدة : 99 سنة حبسدحء من تسجبلهأ 

بألسجل حلسجأعي.
يحدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 
 10.000 مبلغ  في  حلشركة  عأس أف 
حلشكل  على  ج بعهأ  محرعة  دعهم 

حلسألي :
 7.000 حلشأمل  خداج  حلسبدة 

دعهم.
حلسبد حيوب حايني 3.000 دعهم.

حملج وع : 10.000 دعهم.
في  حلحصص  لحدد   : حلحصص 
كل  قب ة  حجس أعبة  حصة   100
حصة 100 دعهم محرعة ج بعهأ على 

حلشكل حلسألي :
حلسبد خداج حلشأمل 70 حصة.

حلسبد أيوب حايني 30 حصة.
حملج وع : 100 حصة.

حلسنة حالجس أعبة : من فألا ينأير 
إلى 31 ديس 28.

تسي2 حلشركة ملدة غي2   : حلتسبي2 
محددة من حلسبدة خداج حلشأمل.

اللتزم حلشركة في ج بر عقودهأ 
حلسبدة  ملسي2تهأ  حملنفرد  بألسوقبر 

خداج حلشأمل.
بأملركز  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلببضأء  بألدحع  لالستث أع  حلجهوي 
عقم  لحت   2222 سبس 28   7 بسأعيخ 

801ف55.
للخالصة احلببأن

حتسسأذ مح د عشبد حلسدالاي
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NEAR OPTIQUE
ش.م.م ذحت حلشريك حلوحبد

عأس ألهأ : 10.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : مسي2ة 1 حي 

حلفرداس عقم 98 ل أعة

ببوم  مؤعخ  محضر  ب قس�سى 

للج ر حلعأم حلغي2   2222 ف28حير   22

 NEAR OPTIQUE لشركة  حلعأدي 

دعهم   10.000 عأس ألهأ  ش.م.م 

حي   1 مسي2ة   : حالجس أعي  مقرهأ 

حلفرداس عقم 98 ل أعة.

لم حالقرحع بأإلج أع على مأ يلي :

ببر حصص : بأعت حلسبدة مريم 

)5 حصص(  هجري ج بر حصصهأ 

 NEAR OPTIQUE حملوجودة بشركة 

أي مأ قدعه 500 دعهم.

ج بر  سعبد  حعيس  حلسبد  بأع 

حملوجودة  حصة(  )5ف  حصصهأ 

مأ  أي   NEAR OPTIQUE بشركة 

قدعه 500ف دعهم.

 5000 نأدية  حلحبأن  حلسبدة  إلى 

حصة.

تغبي2 حملأدة 6 من حلقأنون حتسأ�سي 

للشركة ايألسألي فإن حلسوزير حلجديد 

لرأس حملأف يكون ك أ يلي :

سهم   100 حلسبدة حلحبأن نأدية 

اهذح مقأبل 10000 دعهم.

في  للشركة  مسي2  اإقألة  إبرحء 

شخص حلسبدة مريم هجري احلسبد 

سعبد حعيس.

شخص  في  احبد  مسي2  تعبين 

حلسبدة نأدية حلحبأن.

شركة   : حلقأنوني  حلشكل  تغبي2 

حلشريك  ذحت  حملسؤالبة  محدادة 

حلوحبد.

تغبي2 حلهدف حالجس أعي : نظأعحتي.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 

لحت   2222 8 سبس 28  بس أعة بسأعيخ 

عقم 2232.
للخالصة احلببأن

لويأن كونسأي

205 P
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 ENTREPRISE DE BATIMENT
JAATOUTI

ش.م.م
عأس ألهأ : 10.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : 8ف شأعع فأف
 الد ع ي2 أكدحف حلريأط بيست سأيد
ببوم  مؤعخ  محضر  ب قس�سى 
للج ر حلعأم حلغي2   2222 يولبو   22
 ENTREPRISE DE لشركة  حلعأدي 
ش.م.م   BATIMENT JAATOUTI
مقرهأ  دعهم   10.000 عأس ألهأ 
8ف شأعع فأف الد ع ي2   : حالجس أعي 

أكدحف حلريأط بيست سأيد.
حلسبد  حملرحوم  بوفأة  إقرحع 
أحأطت   : حلحق  عبد  جعطوطي 
عل أ  حلعأدية  غي2  حلعأمة  حلج عبة 
حلحق  عبد  جعطوطي  حلسبد  بوفأة 
«شركة  للشركة  حإلدحعي  حلشريك 

حلبنأء جعطوطي» ش.م.ف.
نقل ملكبة أسهم حملرحوم حلسبد 
أخذت   : حلحق  عبد  جعطوطي 
عل أ  حلعأدية  غي2  حلعأمة  حلج عبة 
سهم   100 لحويل  على  ااحفقت 
جعطوطي  حلسبد  للرححل  عأئدة 
احملسسحقين  اعثسه  إلى  حلحق  عبد 
بألنسب حملبينة في صك حملي2حث حملثبت 
ف28حير   11 بسأعيخ  مكنأس  في  أصوال 
 313-325-142 حتعقأم  لحت   2222
ب وجب قأنون عدلي طبقأ للشريعة 

حإلسالمبة.
اي وجب هذح حلعقد يكون لوزير 
لهم  احملسنأزف  حلوعثة  بين  حلحصص 
احاللفأق بين حلوعثة على حلنحو حلسألي :
17 سه أ  حتب جعطوطي قأسم   

حجس أعبأ.
سه أ   17 مريم  حلصأدكي  حتم   

حجس أعبأ.
 6 غزالن  مومني  حتالى  حلزاجة   

أسهم حجس أعبة.
 6 حلزاجة حلثأنبة حوعي بوشرى 

أسهم حجس أعبة.
حبن 1 جعطوطي عث أن 11 سه أ 

حجس أعبأ.
حبن 2 جعطوطي زكريأء 11 سه أ 

حجس أعبأ.

حبن 3 جعطوطي مح د 11 سه أ 
حجس أعبأ.

حبن ف جعطوطي سبف حلدين 11 
سه أ حجس أعبأ.

أسهم   5 1 جعطوطي أمأف  حالبنة 
حجس أعبة.

أسهم   5 جعطوطي علأج   2 حالبنة 
حجس أعبة.

حلسوزير  يكون  حلع لبة  هذه  بعد 
حلجديد لرأس حملأف ك أ يلي :

سه أ   17 حتب جعطوطي قأسم 
حجس أعبأ.

سه أ   17 مريم  حلصأدكي  حتم   
حجس أعبأ.

 6 غزالن  مومني  حتالى  حلزاجة   
أسهم حجس أعبة.

 6 حلزاجة حلثأنبة حوعي بوشرى 
أسهم حجس أعبة.

حبن 1 جعطوطي عث أن 11 سه أ 
حجس أعبأ.

حبن 2 جعطوطي زكريأء 11 سه أ 
حجس أعبأ.

حبن 3 جعطوطي مح د 11 سه أ 
حجس أعبأ.

حبن ف جعطوطي سبف حلدين 11 
سه أ حجس أعبأ.

أسهم   5 1 جعطوطي أمأف  حالبنة 
حجس أعبة.

أسهم   5 جعطوطي علأج   2 حالبنة 
حجس أعبة.

حلسبد   : حملسي2  اظبفة  إخالء 
جعطوطي عبد حلحق.

بشخص   : جديد  مسي2  تعبين 
حلسبد جعطوطي مح د.

حلج عبة   : تغبي2 حلشكل حلقأنوني 
حلعأمة غي2 حلعأدية لقرع تغبي2 حلشكل 
 ENTREPRISE DE حلقأنوني للشركة 
 SARL من   BATIMENT JAATOUTI

.SARL إلى AU
ايذلك لم تعديل حملأدة حلسأدسة 

)1( من حلنظأم حتسأ�سي.
 : حتسأ�سي  حلنظأم  لحديث 
حلعأدية  غي2  حلعأمة  حلج عبة  قرعت 
للشركة  حتسأ�سي  حلنظأم  لحديث 
بهأ  حملع وف  للقوحنين  افقأ  اذلك 
بسأعيخ  5.96 عقم  حلقأنون  سب أ  اال 

تعديله  لم  ك أ   1997 ف28حير   13  
 5.21 الك بله ب وجب حلقأنون عقم 
احلقأنون  ف28حير 2226  ف1  حملؤعخ في 

عقم 12.24 حملؤعخ في 2 يونبو 2211.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
بألريأط بسأعيخ 7 سبس 28 2222 لحت 

عقم 122522.
للخالصة احلببأن
لويأن كونسأي
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 CHAKOR BAUDIER LEGER
«CBL»

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 122.222 DH
 SIEGE SOCIAL : 12 RUE MEHDI

 EL MENIARY MECHOUAR
TOUARGAS RABAT
RC )RABAT( : 46343

لفويت حصص
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بألريأط 
قرع حلج ر حلعأم   2222 مأي   23 في 

حالسسثنأئي مأ يلي :
لفويت  عقد  على  حملصأدقة 
مأي 2222   18 حصص حمل28م بسأعيخ 
جأن  حلسبد  فوت  ب قسضأه  حلذي 
لفأئدة  حصة   1935 بوديي  لويس 
أصبا  ايألسألي  شقوع  كريم  حلسبد 
حلشركة  لرأس أف  حلجديد  حلسوزير 

كألسألي :
حلسبد كريم شقوع : 635ف حصة.

 215  : حلسبد جأن لويس بوديي 
حصة.

حلسبد دامبنبك كلي2 مسنأج : 50 
حصة.

حلسبدة لببأ بوديي : 50 حصة.

حلسبد نببل شقوع : 25 حصة.
 25  : زطرحن  مأعيأ  حنأ  حلسبدة 

حصة.
لم حإليدحع حلقأنوني لدى مصلحة 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 
بألريأط بسأعيخ 29 يونبو 2222 لحت 

عقم 126242.
207 P

DAR WASSIM EL GHALI
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 122.222 DH

 SIEGE SOCIAL : 66 IMPASSE

 ATTAR RUE DES CONSULS -

MEDINA RABAT

RC )RABAT( : 161615

TP :26721222

IF : 52547241

ICE : 223267227222276

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة

ب قس�سى عقد عرفي حرع بألريأط 

لم اضر حلنظأم   2222 يونبو   8 يوم 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

فب أ  حملبينة  حمل يزحت  ذحت  محدادة 

يلي :

 DAR WASSIM EL  : حلتس بة 

.GHALI

شركة   : حلشكل حلقأنوني للشركة 

ذحت مسؤالبة محدادة.

في  حدد   : حلشركة  عأس أف 

 1000 إلى  مقس ة  دعهم   100.000

للحصة  دعهم   100 ب بلغ  حصة 

موزعة بين حلشركأء كألسألي :

حلسبدة بنع ر سنأء : 500 حصة.

 : حلغألي  سبدي  بوطألب  حلسبد 

500 حصة.

 66 IMPASSE  : حالجس أعي  حملقر 

 ATTAR RUE DES CONSULS -

.MEDINA RABAT

دحع  تسبي2   : حلسجأعي  حلنشأط 

حلضبأفة.

حلتسبي2 : لم تعبين حلسبدة بنع ر 

ملدة  للشركة  احبدة  ك سي2ة  سنأء 

غي2 محددة.

اقد لم تسجبل حلشركة بألسجل 

حلسجأعي بأملحك ة حلسجأعية بألريأط 

يولبو   15 بسأعيخ   161615 لحت عقم 

.2222
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 CENTRE SUNLIFE شركة

MULTIDISCIPLINAIRE
عرفي  أا  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 

مؤعخ في حلريأط قد لم لأسيس شركة 

بشريك  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 

احبد :

حالستشأعحت   : حالجس أعي  حلهدف 

احلتسبي2 حإلدحعي.
عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة :

 1000 خبنداف  فسبحة  حلسبدة 

حصة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.

من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة مأ عدح حلسنة 

حتالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

طريق   22 عقم  حتمل  حي   : حملقر 

حلقنبطرة سال.

حملسي2 : حلسبدة فسبحة خبنداف.
 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

36629 سال.
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UMR DISTRIBUTION
SARL

حلسجل حلسجأعي بسال عقم 32213

ICE N° 222627942222232

 UMR طبقأ ملحضر حلج ر حلعأم 

حملسجل   DISTRIBUTION SARL

بألريأط   2222 سبس 28   7 بسأعيخ 
امقرهأ  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
حالجس أعي بسال إقأمة زهرة حللب ون 

ع أعة دحف حلشقة 5 طريق حلقنبطرة.

لقرع مأ يلي :

حلقفل حلنهأئي للشركة.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسال  حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

ف1 سبس 28 2222 لحت عقم  بسأعيخ 

.39576
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GLASCO GENIE CIVIL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

ب قس�سى عقد عرفي بسأعيخ 7 ينأير 

2222 بألدحع حلببضأء لم إنشأء قوحنين 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة :

 GLASCO GENIE  : حلتس بة 

.CIVIL

حلهدف : تهدف حلشركة إلى :

اكبل عقأعي.

حلهندسة حملدنبة.

أع أف حلبنأء امأ جأاعهأ.

حلسجأعية،  حلع لبأت  كل  اع ومأ 

حملنقولة  غي2  أا  حملنقولة  حملألبة 

مبأشرة  غي2  أا  مبأشرة  حملرلبطة 

بألهدف حملذكوع أعاله احلتي تسأهم 

في لن بة حلشركة.

لحديده  لم   : حالجس أعي  حملقر 

 1 حملحل   1 2 ع أعة  بسجزئة حلبسسأن 

حل28نو�سي حلدحع حلببضأء.

حملدة : حددت في 99 سنة.

في  حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 

 1000 دعهم مقس ة على   100.000

اححدة  كل  قب ة  حجس أعبة  حصة 

100 دعهم محرعة كلبأ امقس ة ك أ 

يلي :

 50000 هللا  عبد  عقرحن  حلسبد 

دعهم.

 50000 شب أء  عقرحن  حلسبدة 

دعهم.

حملج وع : 100.000 دعهم.

حلتسبي2 : عين حلسبد عقرحن عبد 

غي2  ملدة  للشركة  احبد  هللا ك سي2 

محدادة.

بعين  يأخذ   : حالجس أعي  حلسوقبر 

حالعسبأع لوقبر حلسبد عقرحن عبد هللا 

في ج بر تعأمالت حلشركة.

بأملحك ة  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع   حلسجأعية 

الحت عقم حلسجل   2222 ينأير   31

حلسجأعي 530371.
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 M2S BUREAUTIQUE ET

SERVICES
SARL

حلعأدي  حلغي2  حلعأم  حلج ر  قرع 

 2222 يولبو   26 بسأعيخ  حملنعقد 

 M2S BUREAUTIQUE لشركة 

ذحت  شركة   ET SERVICES

عأس ألهأ  حملحدادة  حملسؤالبة 

: حالجس أعي  مقرهأ  دعهم   100.000 

إقأمة   2 مسي2ة  حلعربي  حملغرب  حي 

حلخي2 11 شقة 5 ل أعة.

حالجس أعبة  حلحصص  لفويت 

للشركة ك أ يلي :

 500 حلسبد بنأني مح د حملألك لـ 

دعهم   100 حالس بة  قب تهأ  حصة 

تغبدة  للسبدة  حصة   300 يفوت 

حلسعدية.

حسسقألة حلسبد بنأني مح د من 

مهأم حلشركة.

حلسعدية  تغبدة  حلسبدة  تعبين 

ك سي2ة احبدة للشركة.

احلسوقبر  حإلدحعي  حلسوقبر  منا 

حلبنكي للسبدة تغبدة حلسعدية.

للشركة  حالجس أعي  حملقر  نقل 

6ف شأعع عقبة شقة عقم 2  من عقم 

حكدحف حلريأط إلى حي حملغرب حلعربي 

 5 شقة   11 حلخي2  إقأمة   2 مسي2ة 

ل أعة.

لحديث حلنظأم حتسأ�سي للشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1 سبس 28  حالبسدحئبة بس أعة بسأعيخ 

سجلت   D8870 عقم  لحت   2222

حلشركة بألسجل حلسجأعي لحت عقم 

.137211
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ADVANCED AIR SOLUTION
ش.م.م

لأسيس شركة
لم   2222 أغسطس   29 بسأعيخ 

ذحت  شركة  قأنون  اتسجبل  إنشأء 

اخصأئيهأ  حملحدادة  حملسؤالبة 

كألسألي:

ADVANCED : حلتس بة حالجس أعبة 
AIR SOLUTION ش.م.م.

حلهدف حالجس أعي : تهدف حلشركة 
إلى :

أع أف حلت2كبب احلسوعيد امعألجة 
احسسخرحج  اإزحلة  احلسكببف  حلهوحء 
حلدخأن احلسبأكة احملرحفق حلصحبة 
 احلوقأية من حلحريق اأع أف حلت2كببأت

حلكهريأئبة.
 لركببأت حلسبأكة احلكهريأء اأع أف

أخرى.
حلهندسبة  اأع أف  حملهن  ج بر 

حملدنبة.
شرحء ايبر الوزير اتسويق أي بند.

حسسي2حد الصدير بشكل عأم.
 حلسجأعة حلدالبة، احلس ثبل حلسجأعي

من أي عالمة لجأعية اطنبة الصنبر 
أا منسج في حمل لكة أا في حلخأعج.

حملشأعكة حملبأشرة أا غي2 حملبأشرة 
في ج بر حملعأمالت حملسعلقة أي من 
لسعزيز  أا  أعاله  حملذكوعة  حتغرحض 
مسأه ة عن طريق حالشت2حك أا شرحء 
حتسهم اع لبأت حلدمج احلسحألفأت 
ذلك  أا خالف  احملشأعكة  احلشرحكة 
حلعأمة  حتسوحق  إلى  حملبأشر  القديم 
حاللتزحم  خالف  من  سوحء  احلخأصة 
بهأ إمأ عن طريق حلسضأمن حملشت2ك 
عأمة  ايصفة  أخرى  شركأت  مر 
ج بر حلع لبأت حلسجأعية احلصنأعبة 
مبأشرة حملرلبطة  احملألبة   احلعقأعية 
حملعلنة بأتهدحف  مبأشرة  غي2   أا 

أا حلتي من شأنهأ أن ليسر إن أءهأ.
مرس  م ر   24  : حالجس أعي  حملقر 
حلدحع   3 عقم   1 حلطأبق  حلسلطأن 

حلببضأء.
حلشركة  تسبي2  سيسم   : حلتسبي2 
من طرف حلسبد يحيى نوحس حلحأمل 
 T231275 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 
احلسبد عبد حلحكبم بوإكنون حلحأمل 
 BB21742 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 
بصفته أ مسي2ين للشركة املدة غي2 
محددة اسبقومون ب خسلف أع أف 
بدان  النظبم  إدحعة  من  حلشركة 
على  حالعس أد  سيسم  ك أ  قبود  أي 
لوقبر أي أحد منهم في ج بر حلوثأئق 

حإلدحعية احلبنكبة.
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في  حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 
إلى  مقس ة  دعهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة حجس أعبة من فئة 100 
دعهم للوححدة لخصص على حلشكل 

حلسألي :
حلسبد يحيى نوحس 500 حصة.

حلسبد عبد حلحكبم بوإكنون 500 
حصة.

محرعة  حصة   1000  : حملج وع 
بألكأمل.

دفر حلشريك حلسبد يحيى نوحس 
مأ مج وعه نقدح 50000 دعهم.

دفر حلشريك حلسبد عبد حلحكبم 
 50000 نقدح  مج وعه  مأ  بوإكنون 

دعهم.
حملج وع : 100.000 دعهم محرعة 

بألكأمل.
في  لبسدئ   : حالجس أعبة  حلسنة 
حتاف من ينأير النسهي في 31 ديس 28 

من كل سنة.
99 سنة لبسدئ  : محددة في  حملدة 
للشركة  حلنهأئي  لأسيسهأ  يوم  من 
حتاحن  قبل  حلحل  حألة  بأسسثنأء 
عليهأ  حملنصوص  حلسأجبل  حألة  أا 

قأنونبأ.
 حإليدحع حلقأنوني : لم بأملحك ة حلسجأعية

353ف55  عقم  لحت  حلببضأء  بألدحع 
سبس 28   2 بسأعيخ  حلسجأعي  للسجل 

.2222
للخالصة احلسنببه

حملسي2ان
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DE5M MAROC
يولبو   22 لحت عقد عرفي بسأعيخ 
2222 لم لأسيس شركة بأملوحصفأت 

حلسألبة :
.DE5M MAROC : حلتس بة

9ف شأعع أح د   : حملقر حالجس أعي 
بركأت حلطأبق حتع�سي عقم 3 معأعيف 

حلدحع حلببضأء.
حالستشأعحت   : حالجس أعي  حلهدف 

حإلدحعية.
حلشكل حلقأنونبة : شركة محدادة 

حملسؤالبة ذحت حلشريك حلوحبد.

 MORAD EL حلسبد   : حلتسبي2 

.MARDI

حلرأس أف : 100.000 دعهم.

بأملحك ة   : حلقأنوني  حإليدحع 

حلسجأعية بألدحع حلببضأء.

حلسجل حلسجأعي : 07ف555.
قصد حلنشر احإلعالن
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التسيير الحر
حملسجل بألسجل حلسجأعي ب كنأس 

لحت عقم 39377

مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

نوف 28  فألا  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع 

قأم حلطرف حتاف شركة بببي   2221

شركة   BABY SHELDON شبلدان 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت مسأهم 

اححد م ثلة من طرف حلسبد كريم 

 5 ملدة  حلحر  حلتسبي2  بإعطأء  حلسأزي 

فولي  شركة  حلثأني  للطرف  سنوحت 

فأيشن شركة مسأه ة مقرهأ بألدحع 
حملعأعيف  حملأع�سي  زنقة   37 حلببضأء 

بألدحع  حلسجأعي  بألسجل  حملسجلة 

م ثلة   126175 لحت عقم  حلببضأء 

من طرف مديرهأ حلعأم حلسبد كريم 

حلسأزي ج بر أصلهأ حلسجأعي لصنأعة 

حملالبس احلكأئن ب كنأس اجه أعاس 

بألسجل  احملسجل   4-3-2 حملنطقة 

حلسجأعي ب كنأس لحت عقم 39377.

لعقد  حلقأنوني  حإليدحع  سيسم 
حلسجأعي  بألسجل  حلحر  حلتسبي2 

ب كنأس.
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التسيير الحر
حملسجل بألسجل حلسجأعي ب كنأس 

لحت عقم 252523

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بألدحع 

 2221 نوف 28  فألا  بسأعيخ  حلببضأء 
كلديرا  شركة  حتاف  حلطرف  قأم 

ذحت  شركة   BABY CALDERO

مسأهم  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

اححد م ثلة من طرف حلسبد كريم 

ملدة حلحر  حلتسبي2  بإعطأء  حلسأزي 

 5 سنوحت للطرف حلثأني شركة فولي 
فأيشن شركة مسأه ة مقرهأ بألدحع 
حملعأعيف  حملأع�سي  زنقة   37 حلببضأء 
بألدحع  حلسجأعي  بألسجل  حملسجلة 
م ثلة   126175 لحت عقم  حلببضأء 
من طرف مديرهأ حلعأم حلسبد كريم 
حلسأزي ج بر أصلهأ حلسجأعي لصنأعة 
حملالبس احلكأئن بألدحع حلببضأء افأق 
حتاف إقأمة عقم 3 حلع أعة 62 حلطأبق 
احملسجل  حلحسني  حلحي  حلولفة  ف 
حلببضأء  بألدحع  حلسجأعي  بألسجل 

لحت عقم 252523.
لعقد  حلقأنوني  حإليدحع  سيسم 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلحر  حلتسبي2 

بألدحع حلببضأء.
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AFRICA FOURNITURE
SARL

حلعنوحن : زنقة بعلبك ع أعة عقم 1ف 
مسجر حلسفلي حلدحع حلببضأء

تسجبله  لم  محضر  ب قس�سى 
إقرحع لم   2222 سبس 28   7  بسأعيخ 

مأ يلي :
لفويت حصص من حلسبد حدعحز 
0ف3  فبصل  حدعحز  حلسبد  إلى  س ي2 

حصة.
لفويت حصص من حلسبد حدعحز 
 330 فبصل  حدعحز  حلسبد  إلى  عيبر 

حصة.
تغبي2 حلشكل حلقأنوني للشركة من 

.SARL AU إلى SARL
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 
بألدحع  حلسجأعية  بأمللحقة  حلضبط 
 2222 سبس 28  ف1  بسأعيخ  حلببضأء 

لحت عقم 32246.
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E.FACTORS
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 122.222 DH

 SIEGE SOCIAL : IMM 32 APPT
 2 RUE MY AHMED LOUKILI
 HASSAN RABAT DOMICILIE

CHEZ TEK EQUIPEMENT
لكوين شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة بشريك اححد
يوم بألريأط  عرفي  لعقد   لبعأ 
 22 أغسطس 2222 لم إنشأء شركة 
بشريك  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

اححد ذحت حمل يزحت حلسألبة :
حسم  أخذت  حلشركة   : حالسم 

.E.FACTORS
حتهدحف : حيرحد الصدير.

حملألبة  حلسجأعية،  حلع لبأت  كل 
احلعقأعية احلصنأعبة حملرلبطة مبأشرة 

أا غي2 مبأشرة بأهدحف حلشركة.
حملقر حالجس أعي : 30 حلشقة 8 زنقة 
موالي حح د حلوكبلي حسأن حلريأط.

من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 
حلتسجبل بألسجل حلسجأعي.

 100.000 في  حدد   : حملأف  عأس 
حصة   1000 إلى  مقسم  دعهم 
حجس أعبة كلهأ محرعة نقدح من طرف 
يوالنك  لبو  حلسبد  حلوححد  حلشريك 

100.000 دعهم.
حلسنة حالجس أعبة : حلسنة حالجس أعبة 
لبسدئ من فألا ينأير إلى غأية 31 ديس 28 

من كل سنة.
حلتسبي2 : حلشركة مسي2ة من طرف 

حلسبد لبو يوالنك.
حتعيأح : بعد خصم %5 لالحسبأط 
حلقأنوني، حلبأقي يوزع أا يؤجل حسب 

قرحعحت حلج عبة حلعأمة حلعأدية.
حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلقأنوني 
 13 يوم   7235 عقم  لحت  بألريأط 

سبس 28 2222.
عن حلنسخة احلنص
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حئس أئبة مأجيستبك كأانسأي

TEL : 2537.64.42.42

STE GOLDMED
SARL AU

تعبين مسي2 جديد للشركة
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
بسأعيخ ل أعة  في  حملوقر   حالسسثنأئي 
 7 يونبو 2222 لشركة ذحت مسؤالبة 

محدادة GOLDMED ش.ذ.م.م قرع 

حلشريك حلوحبد مأ يلي :
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حسسقألة حلسبد اسبم قلوبي من 

كريم  حلسبد  اتعبين  ك سي2  مهأمه 

قلوبي مسي2 احبد للشركة ملدة غي2 

محدادة.

حملسي2  لوقبر  حلشركة  قبلت 

حلعقود  لج بر  قلوبي  كريم  حلسبد 

حلتي لسعلق بهأ.

تعديل أنظ ة حلشركة.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

حلقأنوني بأملحك ة حلسجأعية بألريأط 

لحت عقم   2222 سبس 28   12 بسأعيخ 

.122622
للنشر احلببأن
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حئس أئبة مأجيستبك كأانسأي ش.ذ.م.م

حنس 5 شأعع حلحسن حتاف شقة عقم 3 لجزئة 

بلخي2 حلع أعة عقم 9 حلطأبق حلثأني ل أعة

TEL : 2537.64.42.42

 STE INSTITUT GAUSS
SEIDEL PRIVE

SARL AU

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة

ب قس�سى أنظ ة حلشركة حملوقعة 

 2222 أغسطس   3 بسأعيخ  ل أعة  في 

لم لأسيس حلشركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة احلتي خأصبأتهأ كألسألي :

 STE INSTITUT  : حلتس بة 

GAUSS SEIDEL PRIVE SARL AU

حلهدف حالجس أعي : هدف حلشركة 

دحخل حملغرب أا خأعجه هو :

مدعسة امركز للسعلبم حلخصو�سي.

حلدعم حملدع�سي.

حملقر حالجس أعي : حلح د 3 ع أعة 
عقم RDC 71 شقة عقم 1 عين عسبق 

ل أعة.

يوم  من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

تسجبل حلشركة في حلسجل حلسجأعي.
مبلغ  في  لبث   : حلشركة  عأس أف 

 100 إلى  مقس ة  دعهم   10.000

حصة حجس أعبة من فئة 100 دعهم 

للوححدة مقس ة كألسألي :

حصة   100  : نصري  لطبفة 

حجس أعبة.

حلتسبي2 : لم تعبين لطبفة نصري 
مسي2ة احبدة للشركة اذلك ملدة غي2 

محدادة.
حلسوقبر حالجس أعي : قبلت حلشركة 
لوقبر حملسي2ة لطبفة نصري لج بر 

حلعقود حلتي لسعلق بهأ.
حلسنة حالجس أعبة : من فألا ينأير 

إلى حلحأدي احلثالثين من ديس 28.
حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
بس أعة  بأملحك ة حالبسدحئبة  حلقأنوني 
عقم حلسجل  7 سبس 28 2222  بسأعيخ 

حلسجأعي 137133.
للنشر احلببأن
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شركة آل ياسير املنصورية 
ش.م.م

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
عأس ألهأ 10.000 دعهم

حلسجل حلسجأعي عقم 239221
حلسعريف حلجبأئي 1621122

حلكأئن مقرهأ حالجس أعي : بألدحع 
حلببضأء سأحة آف يأسي2 إقأمة 

حملنصوعية بلفدير
ب قس�سى حلعقد حلعرفي حملحرع في 
 2222 ينأع   12 بسأعيخ  حلدحع حلببضأء 
حلسبد  حلقضأئي  حلخبي2  طرف  من 
أح د حلصأبري قرع حلشركأء في شركة  
حلكأئن  حملنصوعية ش.م.م  يأسي2  آف 
حلببضأء  بألدحع  حالجس أعي  مقرهأ 
حملنصوعية  إقأمة  يأسي2  آف  سأحة 
بلفدير احملقبدة في حلسجل حلسجأعي 
حلسدحاف بشأن   239.221 لحت عقم 
أع أف  جداف  في  حملدعجة  حلنقط 
للشركة  حالسسثنأئي  حلعأم  حلج ر 
حالسسعجألي  حتمر  على  بنأء  حملنعقد 
حلصأدع عن عئيس حملحك ة حلسجأعية 
 5752 عقم  لحت  حلببضأء  بألدحع 
حمللف  في   2221 نوف 28   3 بسأعيخ 
احلقأ�سي   2221/2121/4967 عدد 
حلصأبري  أح د  حلسبد  بسعبين 
اكبال من أجل حلدعوة لعقد حلج ر 
يأسي2  آف  لشركة  حالسسثنأئي  حلعأم 
حملنصوعية ش.م.م احلذي من خالله 

لم حلسدحاف بين حلشركأء فب أ يلي :

لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة 
حلسأبق  حملسي2  افأة  معأينة  بعد 

حملرحوم مح د أازين.
لوزير حلحصص حالجس أعبة حلتي 
للشركة  حلسأبق  حملسي2  ي لكهأ  كأن 

على بأقي حلشركأء.
 تعبين حلسبد سعبد أازين حلحأمل
B39227 للبطأقة حلوطنبة للسعريف عقم 
غي2  املدة  للشركة  جديدح  مسي2ح 
محدادة مر لوقبعه حملنفرد الصريحه 
خلفأ  حلتسبي2  مهأم  قبوف  اإعالنه 

لل رحوم مح د أازين.
حتسأ�سي  حلقأنون  على  حملصأدقة 
حلجديد للشركة اعلى محضر حلج ر 
حلشركة  لذحت  حالسسثنأئي  حلعأم 

حملنعقد بسأعيخ 26 مأي 2221.
ب صلحة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 
أغسطس   8 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع 

2222 لحت عقم ف83376.
مقسطف من أجل حالشهأع

221 P

WWW.EURODEFIS.COM

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 25.22.42.42.24

 MITSUBA شركة
 MANUFACTURING

MOROCCO
RC N° 437229

حلقرحعحت  أحكأم  ب وجب 
حالسسثنأئبة لل سأهم حلوحبد بسأعيخ 
 MITSUBA لشركة   2222 يولبو   13
 MANUFACTURING MOROCCO
SARL AU على 37889ف RC حلخذت 

حلقرحعحت حلسألبة :
بدحفر  حملأف  عأس  لخفبض 
في  حلظأهرة  حملت2حك ة  حلخسأئر 
بسأعيخ  حملغلق  حلع ومبة  حمليزحنبة 
إج ألي  ب بلغ   2221 ديس 28   31
دعهم   12.553.251,64 قدعه 

)8393.00ف17 يوعا(.
ب بلغ  ثأبت  حملأف  عأس  مبلغ 
من  بدال  يوعا   4.722.622,22

6.247.664.22 يوعا.

حلنظأم  في  حملقأبل  حلسعديل 

حتسأ�سي.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ حلببضأء  بألدحع   حلسجأعية 

عقم  لحت   2222 أغسطس   17  

37889ف.

222 P

WWW.EURODIS.COM 
EXPERTISE COMPTABLE ET AIDIT

TEL : 25.22.42.47.24

STE C BIS.COM
.S.A

حلسجل حلسجأعي عقم : 177329

تعبين نأئب حملدير حلعأم

مجلس  محضر  أحكأم  ب وجب 

حالدحعة بسأعيخ 8 يونبو 2222، لشركة 

C BIS.COM S.A، حملسجلة بألسجل 

عقم  لحت  بألدحعحلببضأء،  حلسجأعي 

177329، قرع أعضأء مجلس حالدحعة.

تعبين حلسبدة أي أن فخر حلدين 

نأئبة لل دير حلعأم.

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

بسأعيخ  بألدحعحلببضأء،  حلسجأعية 

عقم  لحت   ،2222 أغسطس   17

716ف83.

223 P

 STE MOON EVENTS
SARL AU

في مؤعخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

لم  قد  بألريأط،   2222 سبس 28   5  

اضر حلقأنون حالسأ�سي لشركة لح ل 

حلخصأئص حلسألبة :

 STE MOON EVENTS : حلتس بة

.SARL AU

ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

مسؤالبة محدادة ذحت شريك احبد.

أنشطة   : حالجس أعي  حلهدف 

حبدحعبة.

أنشطة حلحدث )لنظبم حلعراض، 

أمين حلعرض، منظم أع أف حلحدث، 

مدير حملشراع حلفني  منظم حلحدث، 

احلثقأفي، مدير مشراع حلحدث حلخ(.
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أنشطة فنبة.

أنشطة حلعراض.
دعهم مقس ة   10.000  : عأس أف 

دعهم   100 حصة من فئة   100 حلى 

للحصة حلوححدة موزعة على حلشكل 

حلسألي :

 100  .. حلطببي  حبن  بدع  حلسبد 

حصة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.

من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة مأعدح حلسنة 

حالالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

عقم  ج  بلوك   : حالجس أعي  حملقر 

حلطأبق حلثألث ديوع حلحومر حي   22

يعقوب حملنصوع بألريأط.

حملسي2 : حلسبد بدع حبن حلطببي.
 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.162725

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

عقم  لحت  بألريأط،  حلسجأعية 

122691 بسأعيخ ف1 سبس 28 2222.

224 P

 STE TOM & TOUTOUS
SARL AU

 5 في  ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ 

بألريأط، قد لم اضر  سبس 28 2222 

لح ل  لشركة  حالسأ�سي  حلقأنون 

حلخصأئص حلسألبة :

 STE  : حلتس بة 

.TOM&TOUTOUS  SARL AU

ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

مسؤالبة محدادة ذحت شريك احبد.

اشرحء  ببر   : حالجس أعي  حلهدف 

حاللبفة  حلحبوحنأت  أغذية امنسجأت 

املحقأتهأ احكسسوحعحت حلحبوحنأت.

حلسجأعة.
عحس أف : 100.000 دعهم مقس ة 

دعهم   100 من  حصة   1000 حلى 

للحصة حلوححدة موزعة على حلشكل 

حلسألي :

 1000  ... ححرح�سي  ع ر  حلسبد 

حصة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 
حلسأسيس حلنهأئي.

من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 
31 ديس 28 من كل سنة مأعدح حلسنة 

حالالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.
عقم  ج  بلوك   : حالجس أعي  حملقر 
حلطأبق حلثألث ديوع حلحومر حي   22

يعقوب حملنصوع بألريأط.
حملسي2 : حلسبد ع ر ححرح�سي.

 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 
.162727

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
عقم  لحت  بألريأط،  حلسجأعية 

122692 بسأعيخ ف1 سبس 28 2222.
225 P

STE MVM COLOR
SARL

 5 في  ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ 
بألريأط، قد لم اضر  سبس 28 2222 
لح ل  لشركة  حالسأ�سي  حلقأنون 

حلخصأئص حلسألبة :
 STE MVM COLOR  : حلتس بة 

.SARL
ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

مسؤالبة محدادة.
صنأعة   : حالجس أعي  حلهدف 

حلدهأن احلح28 احملعجون.
احلسوزير  حلتسويق  أع أف 

احلصبأغة.
أع أف مخسلفة.

حالسسي2حد الصدير.
لجأعة حلعأمة.

عحس أف : 100.000 دعهم مقس ة 
دعهم   100 من  حصة   1000 حلى 
للحصة حلوححدة موزعة على حلشكل 

حلسألي :
00ف   ... حملألحي  صوفبأ  حلسبد 

حصة.
حلسبد هأعيس كوحمي جونأس كوح 

... 300 حصة.
 ... حلسبد كوحدجأن حببال عي وند  

300 حصة.
من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.

من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 
31 ديس 28 من كل سنة مأعدح حلسنة 

حالالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.
عقم  ج  بلوك   : حالجس أعي  حملقر 
حلطأبق حلثألث ديوع حلحومر حي   22

يعقوب حملنصوع بألريأط.
حملسي2حن  : حلسبدة صوفبأ حملألحي 

احلسبد هأعيس كوحمي جونأس كوح.
 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.162729
بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
عقم  لحت  بألريأط،  حلسجأعية 

122693 بسأعيخ ف1 سبس 28 2222.
226 P

STE CAPTIVIO
SARL

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بألريأط، قد لم  25  أغسطس2222 
اضر حلقأنون حالسأ�سي لشركة لح ل 

حلخصأئص حلسألبة :
  STE CAPTIVIO  : حلتس بة 

.SARL
ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

مسؤالبة محدادة.
حلهدف حالجس أعي :
لطوير حل28مجبأت.

خوحدم  احدحعة  الكوين  لثببت   
حلتشغبل  نظأم  )على  حلك ببولر 

ايندااز(.
حلسحسبة  حلبنى  اصبأنة  لج بر 

لشبكأت حلك ببولر.
قوحعد  اأمن  احدحعة  تسجبل 

ببأنأت حلك ببولر.
حلس ثبل حالفت2ح�سي لالنظ ة على 

حلسي2 فرحت حلكبي2ة.
حدحعة خدمأت حل28يد.

حملوحقر  احدحعة  الطوير  إنشأء 
أهدحفهأ  كأنت  مه أ  حاللكت2انبة 

حالسأسبة.
ايرحمج  أجهزة  الركبب  لوزير 

حلحأسب حاللي اكذلك نظأم حالمأن.
حملنخفض،  احلسبأع  حلعألي  حلسبأع 
بألفبديو،  )حملرحقبة  حالمأن  نظأم 
حالنذحع، حلحريق، حلهألف احلشبكة(.

أنوحع  ج بر  اصبأنة  اشرحء  ببر 

أجهزة ايرحمج حلحأسب حآللي.

ببر اشرحء  ج بر حجهزة حالنظ ة 

حالمنبة.

لطببقأت  احدحعة  الطوير  حنشأء 

حلهألف حملح وف.

بأاسر  حلضخ ة  حلببأنأت  حدحعة 

حلشرحء،  حا  للببر  سوحء  لهأ،  تعريف 

امن بين حموع حخرى، ببر حلببأنأت من 

خالف شبكأت حلببأنأت على شبكأت 

حلك ببولر  أجهزة  حاللصأالت، 

حاللكت2انبة  احالجهزة  حملح ولة 

حملسعددة،  حلوسأئط  حالخرى ملحسوى 

الطوير  احدحعة  حلخأدم،  احدحعة 

الكنولوجبأ  حل28مجبأت  اتسويق 

احدحعة  احاللصأالت،  حملعلومأت 

احدحعة حلببأنأت   ، حالنشطة حلسجأعية 

حلضخ ة ايبر حي نشأط حنسأج س عي 

بصري.

حلخدمأت  الوعيد  احنسأج   حنسأج 

حملقأالت  اكسأبة  حلبصرية  حلس عبة 

الي  حلصأمت  حلفبديو  حا  احلصوت 

اسبلة للفزيونبة.

حلتسويق حلرقمي، خدمة حاللصأف 

احلسصوير،  حلسص بم  احالعالن، 

احلببر،  حلشرحء  حلسجأعة حاللكت2انبة، 

لقديم  احلسصدير،  حالسسي2حد 

حلخدمأت حالع أف حملخسلفة.
عحس أف : 100.000 دعهم مقس ة 

دعهم   100 من  حصة   1000 حلى 

للحصة حلوححدة موزعة على حلشكل 

حلسألي :

 300  ... حصببعي   حلبشي2  حلسبد 

حصة.

00ف   ... قريش  حملهدي  حلسبد 

حصة.

حلسبد صالح حلدين قريش  ... 300 

حصة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.

من فألا ينأير حلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة مأعدح حلسنة 

حالالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.
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عقم  ج  بلوك   : حالجس أعي  حملقر 
حلطأبق حلثألث ديوع حلحومر حي   22

يعقوب حملنصوع بألريأط.
حملسي2  : حلسبد حلبشي2 حصببعي.

 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 
162731

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
عقم  لحت  بألريأط،  حلسجأعية 

122694 بسأعيخ ف1 سبس 28 2222.
227 P

 STE NEW DIAMON
MAGHREB

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي، 
 NEW DIAMON حلفق شركأء شركة

MAGHREB، على مأ يلي :
للشرمة  حالجس أعي  حملقر  تغبي2 
: محل عقم 2 منطقة عين عسبق  من 
طريق   462 حلى   10 عقم  حلصنأعبة 
حلصخي2حت   12222 هرهوعة  فالح 

ل أعة.
لدى  حلقأنوني  حاليدحع  لم  اقد 
حملحك ة حلسجأعية بألريأط، لحت عقم 

122695 بسأعيخ ف1 سبس 28 2222.
228 P

STE COM ETHIK 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

بشريك احبد
مقرهأ حالجس أعي : مركز نريأ، 

183 شأعع حالمي2 الي عهد، حلطأبق 
حالع�سي، مكسب عقم 13 90.000 

طنجة
حلسجل حلسجأعي عقم : 122.663

لأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ في فألا 
لأسيس  لم  بطنجة،   2222 يونبو 
بشريك  حملسؤالبة  محدادة  شركة  
حلخصأئص  لح ل  احلتي  احبد 

حلسألبة:
إلبك،  كوم  شركة   : حلتس بة 

ش.م.م. بشريك احبد.
أسأسأ  حلشركة  تهدف   : حلهدف 
لحسأبهأ حا لحسأب حلغي2 بأملغرب ك أ 

بألخأعج حلى :

اكألة حلصأالت.

حلطبأعة احلسص بم.

لطوير شبكة حالنت2نيت.

حالنسأج حالقلبمي احالنسأج حلرقمي 

احالنسأج حلس عي حلبصري احلعالقأت 

حلعأمة احلعالقأت حلصحفبة.

احلتسويق  احالعالن  حلتسويق 

احلسدعيب.حالبدحعأت  حالنت2نيت  ع28 

حنشأء  مثل  احلرق بة  حلرسومبة 

احالبدحعأت  حلرموسبة،  حلهويأت 
اموحقر  حلويب،  ملوحقر  حلرسومبة 
حلجوحف الطببقأت حلهألف حملح وف، 

ااسأئط حاللصأف حلرسومبة حلخ.
نريأ،  مركز   : حالجس أعي  حملقر 
حلطأبق  شأعع حالمي2 الي حلعهد،   183
 90000  ،13 عقم  مكسب  حالع�سي، 

طنجة.
من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

لأسيس حلشركة.
عحس أف  حدد   : حلشركة  عحس أف 
دعهم   10.000 مبلغ  في  حلشركة 
 10 بقب ة  حصة   100 حلى  مقس ة 
دعهم للحصة حلوححدة، مكستبة كلبأ 
امحرعة حج أال امخصصة للشريك 

حلوحبد كألسألي :
 : مألكة  عايي2،  في2جبنبأ  حلسبد 

100 حصة.
حملج وع ...... 100 حصة.

فألا  من  لبسدئ   : حملألبة  حلسنة 
ينأير حلى 31 ديس 28.

حالحسبأطي  %لسكوين   5  : حالعيأح 
للشريك  يخصص  احلبأقي  حلقأنون 

حلوحبد.
حالدحعة : لم تعبين افقأ لل أدة ف1 
من حلنظأم حالسأ�سي اذلك ملدة غي2 

محدادة.
مسي2ة  عايي2،  في2جبنبأ  حلسبدة 
ف11  طنجة  في  حملقب ة  حلشركأت، 
 ،3 شأعع حالمي2 الي حلعهد حقأمة فرح 

حلشقة عقم 5ف1.
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   ،2222 يونبو   29 بسأعيخ 

.255.325
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

229 P

 STE CSF MOROCCO TEST
SYSTEMS

شركة محدادة حملسؤالبة
عحس ألهأ : 90.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : 83 شأعع حلشهبد 
حلعلمي حلسغزاتي، لجزئة حالمنبة عقم 

ف11 90060 طنجة
حلسجل حلسجأعي عقم : 111.271

لصفبة مسبقة للشركة
تعبين مصف للشركة

حلعأم  حلج ر  محضر  ب وجب 
حملؤعخ في فألا يولبو 2222، للشركة 

حملذكوعة أعاله، لقرع مأ يلي :
أاقفت  قد  حلشركة  كون  معرفة 
حلسصفبة  اقرعت  أنشطتهأ  ج بر 
بحلهأ  احلقبأم  للشركة  حملسبقة 
من لأعيخ  بطريقة ادية اذلك حبسدحء 

31 يولبو 2222.
شأعع   83  : لحديد مقر حلسصفبة 
لجزئة  حلسغزاتي،  حلعلمي  حلشهبد 

حالمنبة عقم ف11 90060 طنجة.
تعبين حلسبد خوسبه مأعيأ في2ي 
حلسأكن  لشركة،  مصفي  جوميز 
فألس  38007ف  حعحن عقم  س/احدي 
حسبأنبأ اذلك لل دة حلتي تسسغرقهأ  

حلسصفبة.
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   ،2222 يولبو   22 بسأعيخ 

.255.961
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملصفي

230 P

STE MOVEC MARITIMES
شركة مسأه ة

عحس ألهأ : 300.000 دعهم
مقرهأ حالجس أعي : عند حلشركة أ 

أا إكس إي كوم مراك، زحاية شأعع 
مح د حلخأمس ازنقة حبن كثي2 

حقأمة داس مأعيس حلطأبق حلسأبر 
عقم 68 90000 طنجة

حلسجل حلسجأعي عقم : 52.123
 طنجة

لصفبة مسبقة للشركة

لحديد مكأن حلسصفبة
تعبين مصف للشركة

حلعأم  حلج ر  محضر  ب وجب 

بسأعيخ  حملنعقد  للشركأء  حالسسثنأئي 

حملس أة  للشركة   ،2222 يونبو   21

مسأه ة،  شركة  مريتبم»  «نوفبك 

قرع حملسأه ين مأ يلي :

أاقفت  قد  حلشركة  كون  معرفة 

حلسصفبة  اقرعت  أنشطتهأ  ج بر 

بحلهأ  احلقبأم  للشركة  حملسبقة 

من لأعيخ  بطريقة ادية اذلك حبسدحء 

31 مأي 2222.

عند   : حلسصفبة  مقر  لحديد 

مراك،  كوم  إي  إكس  أا  أ  حلشركة 

ازنقة  حلخأمس  مح د  شأعع  زحاية 

حبن كثي2 حقأمة داس مأعيس حلطأبق 

حلسأبر عقم 68 90000 طنجة.

حلالصالف  نأصر  حلسبد  تعبين 

حلسأكن مركب بأب  مصفي لشركة، 

لل دة  اذلك  طنجة   65 فبال  حلبحر 

حلتي تسسغرقهأ حلسصفبة.

حنهأء مهأم مجلس حالدحعة.

بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

بسأعيخ 3 أغسطس 2222، لحت عقم 

.256.262
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملصفي

231 P

STE MEC COSTING 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

عحس ألهأ : 9.000 حاعا

مقرهأ حالجس أعي : منطقة حلسصدير 

حلحرة، بقعة عقم 0ف أ، حلطأبق 

حالاف، مكسب عقم 11أ طنجة

حلسجل حلسجأعي عقم : 129.259

لأسيس شركة
في مؤعخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

 19 يولبو 2222 بطنجة، لم لأسيس 

بشريك  حملسؤالبة  محدادة  شركة  

حلخصأئص  لح ل  احلتي  احبد 

حلسألبة:
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حلتس بة : شركة «مبك كوسسينغ» 
ش.م.م. 

أسأسأ  حلشركة  تهدف   : حلهدف 
لحسأبهأ حا لحسأب حلغي2 بأملغرب ك أ 

بألخأعج حلى :
احملشوعة  حلخدمأت  لسقديم 
حلخصوص،  اجه  على  للشركأت، 
مجأف  في  حصريأ،  ليس  الكن 
احملنأفسة  احلقب ة  حلسكلفة  لحلبل 
الحسين  احلقب ة،  حلسكلفة  )لحلبل 
حملنسجأت  اقبأس حلسكلفة(،  حلسكلفة، 
حبأتهأ،  داعة  طوحف  احلع لبأت 
احلفرص  حملشكالت  حلى  بالضأفة 
ذحت حلصلة،اكذلك  حا   حملسأصلة ا/ 
فب أ يسعلق بأالنسأج احلسجأعة احالدحعة 
احلجوحنب  احلقضأيأ  عأم  بشكل 
حلسنظب بة احلببئبة، حملالزمة للكفأءة، 
ب أ في ذلك كفأءة حلطأقة احالسسدحمة 
بشكأ  حملسعددة  احلوسأئط  حلببئبة 

عأم.
منطقة   : حالجس أعي  مقرهأ 
أ،  0ف  عقم  بقعة  حلحرة،  حلسصدير 
حلطأبق حالاف، مكسب عقم 11أ طنجة.
من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

لأسيس حلشركة.
عحس أف  حدد   : حلشركة  عحس أف 
9.000 أاعا مقس ة  حلشركة في مبلغ 
حلى 900 حصة بقب ة 10 أاعا للحصة 
حلوححدة، مكستبة كلبأ امحرعة حج أال 
امخصصة للشريك حلوحبد كألسألي :

ححلشركة «مبك إس أع أف» مألكة 
: 899 حصة.

مألك  بأعديسون  مأسب و  حلسبد 
...1 حصة

حملج وع ...... 900 حصة.
فألا  من  لبسدئ   : حملألبة  حلسنة 

ينأير حلى 31 ديس 28.
حالحسبأطي  %لسكوين   5  : حالعيأح 
للشريك  يخصص  احلبأقي  حلقأنون 

حلوحبد
حالدحعة : لم تعبين افقأ لل أدة ف1 
من حلنظأم حالسأ�سي اذلك ملدة غي2 

محدادة.
حلسبد مأسب و بأعديسون، مسي2 
بأجأنبلي،  شأعع  حملقبم  حلشركأت، 
عيألي  فبنأعيأ   12272-14 جوزيبي 

لوعين حيطألبأ.

بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   ،2222 يولبو   22 بسأعيخ 

.255.953
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

232 P

 STE ELASTOMER
SOLUTIONS MAROC
شركة محدادة حملسؤالبة
عحس ألهأ : 989.900 أاعا

مقرهأ حالجس أعي : منطقة حلسصدير 
حلحرة، لجزئة عقم 3، بقعة عقم ف6  

طنجة
حلسجل حلسجأعي عقم : 56.225

حسسقألة مسي2
لوقبر حجس أعي

حلعأم  حلج ر  محضر  ب وجب 
لشركة   ،2222 يونبو   30 في  حملؤعخ 

حملذكوعة أعاله، لقرع مأ يلي :
حلسبد  حسسقألة  اقبوف  معرفة 
جوعج جبلهي2مي دي أملبدح بأعيراس 

مهأمه ك سي2 للشركة.
من  مسي2ة  حلشركة  حنأ  على 
فبديريكو  حلسبد  طرف مسي2 احبد 

دامبنجيز كأعيو.
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   ،2222 يولبو   26 بسأعيخ 

.256.233
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

233 P

 STE  LAPO COPOUND 
MAROC

شركة محدادة حملسؤالبة
بشريك احبد

عحس ألهأ : 9.000 أاعا
مقرهأ حالجس أعي : منطقة حلسصدير 
حلحرة، أاطومولبف سبتي، بقعة 
عقم 272، ج أعة جوحمر حقلبم 

فحص أنجزة
حلسجل حلسجأعي عقم : 106.581

حالسس رحع في نشأط حلشركة
ب وجب  قرحعحت حلشريك حلوحبد 
للشركة حملؤعخ بسأعيخ 5 يولبو 2222،

كومبأاند  «البو  حملس أة  للشركة 
حلشركة  حل  عدم  لقرع  مراك» 
خسأعة  عغم  حلنشأط  في  احالسس أعح 

أكث2 من ف/3 عحس أف حلشركة.
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   ،2222 يولبو   26 بسأعيخ 

.256.235
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

234 P

STE  GRAVESA 
شركة محدادة حملسؤالبة
عحس ألهأ : 100.000 أاعا

مقرهأ حالجس أعي : منطقة حلسصدير 
حلحرة، بقعة عقم 122 طنجة  
حلسجل حلسجأعي عقم : 122.445

حالسس رحع في نشأط حلشركة
ب وجب  محضر حلعأم حالسسثنأئي 
  ،2222 يولبو  فألا  بسأعيخ  حملؤعخ 
لقرع  «كرحفيسأ»  حملس أة  للشركة 
في  احالسس رحع   حلشركة  حل  عدم 
ف/3  من  أكث2  خسأعة  عغم  حلنشأط 

عحس أف حلشركة.
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   ،2222 يولبو   26 بسأعيخ 

.256.237
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

235 P

 STE PAS COMPONENTS 
MOROCCO

شركة محدادة حملسؤالبة
بشريك احبد

عحس ألهأ : 100.000 أاعا
مقرهأ حالجس أعي : منطقة حلحرة 

طنجة حاطومولبف سبتي، بقعة عقم 
170، ج أعة جوحمعة حقلبم فحص 

أنجرة طنجة
 حلسجل حلسجأعي عقم : 3ف118.6

حالسس رحع في نشأط حلشركة
ب وجب  مقرحعت حلشريك للشركة 
 ،2222 يونبو   30 بسأعيخ  حملؤخة 
ك بونبتس  «بأس  حملس أة  للشركة 
حلشركة حل  عدم  لقرع  مراكو» 

 احالسس رحع في حلنشأط عغم خسأعة ة 
أكث2 من ف/3 عحس أف حلشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
بسأعيخ 3 أغسطس 2222، لحت عقم 

.256.265
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

236 P

KASAIKOGYO MOROCCO
شركة محدادة حملسؤالبة

 بشريك احبد
 عحس ألهأ : 31.192.222 دعهم قأبلة 

للسحويل
 مقرهأ  حالجس أعي: حملسسودع 

عقم 2، لجزئة عقم 0ف1، حملنطقة 
حلحرة حللوجستبة بقصر حملجأز 

احد حلرمل طنجة -حملغرب
حلسجل حلسجأعي عقم: 96.763

زيأدة عأس حملأف
حلسعديل حملوحزي للنظأم حتسأ�سي
إعأدة صبأغة حلنظأم حتسأ�سي

ب وجب قرحعحت حلشريك حلوحبد 
يونبو   17 بسأعيخ  حملنعقد  للشركة 
كسأي   » حملس أة  للشركة   ،2222
محدادة  شركة  مراكو»  كوڭبو 
حملسؤالبة بشريك احبد، قرعمأ يلي:

ب بلغ  حلشركة  مأف  عأس  زيأدة 
للسحويل،  قأبل  دعهم   8.386.000
اعشرين  حثنين  من  يصبا  ايذلك 
آالف  اسسة  اث أن أئة  ملبون 
للسحويل  قأبل  دعهم   22.226.222
إلى 31.192.222 دعهم قأبل للسحويل 
599 حصة جديدة  عن طريق إنشأء 
بقب ة  000.ف1 دعهم قأبلة للسحويل 

لكل منهأ؛
أخذ حلعلم بسخصبص حلحصص 

حلجديدة للشريك حلوحبد؛
من  ا7   6 حلسعديل حملوحزي لل أدة 

حلنظأم حتسأ�سي.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   ،2222 يولبو   19 بسأعيخ 

255.225
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

237 P
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 STE LASRY GLASS
INDUSTRIES

شركة محدادة حملسؤالبة
 عحس ألهأ : 34.773.222 دعهم

 قأبلة للسحويل
 مقرهأ  حالجس أعي: حملنطقة حلسصدير 

حلحرة، بقعة عقم 105 طنجة 
-حملغرب

حلسجل حلسجأعي عقم : 39.877
لخفبض عحس أف حلشركة

تعديل موحزي للنظأم حالسأ�سي
حلعأم  حلج ر  محضر  ب وجب  
حالسسثنأئي حملؤعخ في 22 يونبو 2222، 
«السري  حلشركة حملس أة  قرع شركأء 

كالس حنداست2ي» ش.م.م. مأ يلي :
قأبلة  دعحهم   10 مبلغ  تسديد 

للسحويل على كل حصة.
حلشركة  عحس أف  في  حلسخفبض 
قأبل  دعهم   3.477.322 ب بلغ 
حلرحس أف  سبخفض  م أ  للسحويل 
قأبل  دعهم   34.773.222 مبلغ  من 
للسحويل حلى مبلغ 31.295.222 دعهم 

قأبل للسحويل.
من  ا7   6 حلسعديل حملوحزي لل أدة 
حلنظأم حالسأ�سي بشرط عدم اجود 

معأعضة سأبقة.
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   ،2222 يولبو   27 بسأعيخ 

.256.122
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

238 P

 STE TRAITEMENT ET
INNOVATION DES SOLS

شركة محدادة حملسؤالبة
 عحس ألهأ : 50.000 أاعا

 قأبلة للسحويل
 مقرهأ  حالجس أعي: منطقة حلسصدير 

حلحرة، بقعة عقم 3ف ب، حلطأبق 
حالاف، مكسب عقم 21  طنجة 

حلسجل حلسجأعي عقم : 108.899
لصفبة مسبقة للشركة
تعبين مصف للشركة

حلج ر حلعأم حالسسثنأئي  ب وجب  
 ،2222 مأي   30 في  حملؤعخ  للشركأء 
للشركة حملذكوعة أعاله، لقرع مأ يلي :
أاقفت  قد  حلشركة  كون  معرفة 
حلسصفبة  اقرعت  أنشطتهأ  ج بر 
بحلهأ  احلقبأم  للشركة  حملسبقة 
من لأعيخ  بطريقة ادية اذلك حبسدحء 

31 مأي 2222.
منطقة    : حلسصفبة  مقر  لحديد 
ب،  3ف  عقم  بقعة  حلحرة،  حلسصدير 
حلطأبق حالاف، مكسب عقم 21  طنجة.
تعبين حلسبد فرحنسيسكو حنطونبو 
خب بنيز ديأز مصفي لشركة، حلسأكن 
ب،   1 ب   107 بالنكأ  كوسسأ  أفدح 
أنطونبو  احلسبد  )حسبأنبأ(  ألبكأنتي 
ك صفي  حيجوعين،  مبغبل  سأن 
لشركة، حلسأكن أفدح إسبأنبأ 12 ب 
5 س لوعيالفبجأ حسبأنبأ اذلك لل دة 

حلتي تسسغرقهأ حلسصفبة.
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم   
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   ،2222 يولبو  ف  بسأعيخ 

.255.426
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

239 P

 STE ELECTRICAL
 COMPONENTS

INTERNATIONAL MAROC
شركة محدادة حملسؤالبة

 عحس ألهأ : 390.000 داالع أمريكي
 مقرهأ  حالجس أعي: حملنطقة حلحرة 

طنجة أاطومولبف سبتي، بقعة عقم 
106، حلشريحة 1 أ، ج أعة جوحمر 

حقلبم فحص أنجرة
حلسجل حلسجأعي عقم : 61.731

لفويض حلسلطة
حملؤعخة  حالدحعة  قرحع  ب وجب  
للشركة   ،2222 يونبو   10 بسأعيخ 
كومبونتس  «إيلبكت2يكأف  حملس أة 
مسي2ا  قأم  مراك»  أنت2نأسبونأف 
حلشركة بسعبين اكبل : حلسبد زالسأن 
زالنوك  في  حلسأكن  اكبل  سب28ح، 
إيتبلكأ  كوتشبأن  مأجبأعاعسزحح، 
 ،2 أالكأ  جأسزيريني  دلسأ   5100

هنغأعيأ.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  Jم 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   ،2222 يولبو   12 بسأعيخ 

.255.679
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

240 P

 STE KECHMINIUM
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
بشريك احبد

مقرهأ حالجس أعي : لجزئة حلعزازية 
عقم ف190 مرحكش

عحس ألهأ : 100.00 دعهم
بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
لأسيس  لم   ،2222 ف28حير   26
ذحت  شركة  كيش نبوم  شركة 
حملسؤالبة حملحدادة ب سأهم حلوححد 

بألخصأئص حلسألبة :
حلتس بة : شركة كيش نبوم.

عحس أف حلشركة : 100.000 دعهم 
فئة  من  حصة   1000 حلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة.
حملقر حالجس أعي :  لجزئة حلعزازية 

عقم ف190 مرحكش.
أشغأف نجأعة   : حلنشأط حلسجأعي 
نجأعة  مسسلزمأت  ايبر  حتملنبوم 

حالملنبوم احلزجأج.
حلتسبي2 : لم تعبين حلسبد حلببأعي 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  حلسعبد 

محدادة.
كسأبة  لدى  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
حلضبط بأملحك ة حلسجأعية ب رحكش 
عقم  لحت   ،2222 حبريل   6 بسأعيخ 

530ف13.
241 P

 STE  MR RETAIL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

عأس ألهأ : 300.000 دعهم
حملقر حلرئي�سي: إقأمة حبن سينأ عقم 
19 طأبق 5 زنقة مو�سى حبن نصي2, 

طنجة
سجل حلسجأعي: 69فف8

زيأدة حلرحس أف

بسأعيخ  حلعأم  من محضر حجس أع 

حلشركة  قرعت   ،2221 يولبو  فألا 

إجرحء حلسغبي2حت حلسألبة:

 300.000 حملأف  عأس  لخفبض 

دعهم.

مسأبعة زيأدة عأس حملأف ب قدحع   

1.000.000 دعهم .

بإصدحع  حلزيأدة  هذه  لسحقبق   

10000 سهم بقب ة,100 دعهم.

بألكأمل عند  منهأ  كل  لحرير  يسم 

عن  حلسعويض  طريق  عن  حالكسسأب 

حئس أن حلحسأب حلجأعي حملرلبط به 

سأئلة  ا  معبنة  ديون  من  حملكون  ا 

امسسحقة حلدفر.

 تعديل حملأدلين 6 ا 7 من حلنظأم 

حتسأ�سي افقأ لذلك.

قلم  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ بطنجة  حلسجأعية   حملحك ة 

 6 سبس 28 2221،  برقم 245722.

242 P

STE GOLDZ

 SARL

حلسجل حلسجأعي عقم : 0689ف1

حل حلشركة
حلغي2  حلعأم  حلج ر  لقرحعحت  لبعأ 

 STE GOLDZ SARL حلعأدي لشركة

، بسأعيخ  ف يولبو 2222.

عنوحنهأ : 6ف شأعع عقبة شقة عقم 

2 حكدحف حلريأط.

لقرع مأ يلي : حل حلشركة.

زكريأء  حلحضرحمي  حلسبد  تعبين 

ك صفي للشركة.

شأعع  6ف  لحديد مكأن حلسصفبة 

عقبة، شقة عقم 2 حكدحف حلريأط.

بألسجل  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

حلسجأعي لل حك ة حلسجأعية بألريأط، 

لحت عقم 122432 بسأعيخ 6 سبس 28 

.2222

243 P
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 HAB INFO

SARL AU

بسأعيخ عرفـي  عقد   ب قس�سى 

لأسيس  لم   2222 أغسطس   11  

شركة بأملوحصفأت حآللبة :

 HAB INFO : حلتس بة

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

حملسأهم  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

ايبر  شرحء   : حإلجس أعي  حلغرض 

أجهزة حلك بيبولر ؛

اصبأنة  ببر  حلحأسوب،  ع ل 

الركبب أجهزة حلك ببولر احملكألب ؛

م28مج، محلل، مص م ؛

حالسسي2حد احلسصدير ؛

حلع لبأت  ج بر  عأمة  ايصفة 

حملسعلقة بشكل مبأشر أا غي2 مبأشر 

بأغرحض حلشركة.

حملقر حالجس أعي : 611 شأعع عالف 

طريق  عو  شب أ  حي  هللا  عبد  بن 

حلقنبطرة، سال.

لأسيس  من  سنة   99  : حملدة 

حلشركة.

 100.000  : حالجس أعي  حلرأس أف 

حصة   1000 إلى  مقسم  دعهم 

حجس أعي من فئة 100 دعهم للوححدة 

محرعة من طرف حلشريك حلوحبد.

 1000 لكراج  حلنبي  عبد  حلسبد 

حصة حجس أعبة.

عبد  حلسبد  تعبين  لم   : حلتسبي2 

حلنبي لكراج ك سي2 للشركة ملدة غي2 

محددة.

من  لبسدئ   : حالجس أعبة  حلسنة 

ديس 28 من   31 فألا ينأير النسهي في 

كل سنة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسال  حالبسدحئبة  حملحك ة  حلضبط 

لحت حلسجأعي  بألسجل   احملسجل 

عقم 36651 بسأعيخ 7 سبس 28 2222.

244 P

JACARANDA VOYAGES
SARL AU

حاللفأق  لم  ب قس�سى عقد عرفي 
على مأ يلي :

حنشأء فرع بألريأط بألعنوحن «عقم 
3 حلطأبق حتاف شأعع بغدحد ع أعة 11 

حلريأط حملركز حسأن.
حلفهري  حش أعو  حلسبدة  تعبين 
حلحأملة  للفرع  حلعأمة  ك ديرة  هند 
 AB332915 حلوطنبة  للبطأقة 
 630 ع أعة  حش أعو  بحي  احلقأطنة 

شقة 1 طريق حلقنبطرة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلسجأعية بألريأط لحت حلرقم 5797.
245 P

ABSA HOTELLERIE
SARL

عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم
حملقر حإلجس أعي : ف5 شأعع مدغشقر 

إقأمة أنس شقة عقم 15، حلريأط
حلسجل حلسجأعي : 136797

حلعأدي  حلعأم   حلج ر  ب قس�سى 
بسأعيخ فألا يولبو 2222 لقرع مأ يلي :
إغالق حسأب حلسصفبة بألشركة ؛

حملصأدقة على لقرير حملصفي ؛
حلسصفبة حلنهأئبة للشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
  D122697 حلرقم  لحت  بألريأط 

بسأعيخ ف1 سبس 28 2222.
246 P

SUNSTAR NETTOYAGE
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بألريأط   2222 أغسطس   17 بسأعيخ 
حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  لم 

حملحدادة.
 SUNSTAR  : حلتس بة 

NETTOYAGE
حلهدف : مقأاف في أشغأف حلنظأفة 

- حلسأنديك.
حتاف  حلحسن  شأعع   : حلعنوحن 
حلطأبق   26 حلشقة  عببودي  إقأمة 

حلرحبر ل أعة.

حلرأس أف : حدد عأس أف حلشركة 
 100 بقب ة  دعهم   )100.000( ف 
مقس ة  حلوححدة  للحصة  دعهم 
سهأم  للسبدة  حصة   500 كألسألي 
حصة للسبد مح د   500 كردان ا 

حل واليت.
لم تعبين حلسبد سهأم   : حلتسبي2 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2ة  كردان 

محدادة.
من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 
31 ديس 28 من كل سنة مأ عدح حلسنة 

حتالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.
حلسجأعي  حلسجل  في  حلسقببد  لم 
بسأعيخ   137195 عقم  لحت   ل أعة 

13 سبس 28 2222.
247 P

SOLSIF MAROC
SAS

حلسجل حلسجأعي حلريأط 19.662
حعأدة عس لة حلشركة

حلغي2  حلعأم  حلج ر  ملحضر  افقأ 
سبس 28   15 بسأعيخ  حملنعقد  حلعأدي 
 SOLSIF 2221، فإن مسأهمي شركة
MAROC SAS، عأس أف 9.242.222 
في  حلرئي�سي  مكسبهأ  ايقر  دعهم، 
حلريأط، 13 زنقة مح د حبن حسحأق، 
حلسوي�سي،  بلفرج،  حح د  شأعع 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  احملسجلة 

بألريأط لحت عقم 19.662، قرعح :
- زيأدة عأس حملأف من 9.242.222 
دعهم إلى 132.742.222 دعهم، من 
خالف إنشأء 1.235.222 سهم جديد 
للسهم،  دعهم   100 حس بة  بقب ة 
حلديون  بعض  تعويض  خالف  من 
 - احملسسحقة  حلنقدية  حملؤكدة، 

حلحسأب حلجأعي على حلشركة.
بأمسصأص  حملأف  عأس  لخفبض 
 123.522.222 ب بلغ  حلخسأئر 
دعهم لسخفبضه من 132.742.222 
بإلغأء  دعهم   9.242.222 إلى  دعهم 
1.235.222 سهم بقب ة حس بة 100 

دعهم لكل منه أ.
بعد هذه حلقرحعحت، بقى عأس حملأف  

ثأبثأ عند 9.242.222 دعهم.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألريأط،  حلسجأعية  حملحك ة  ضبط 

لحت  2222 أغسطس   2  في 

حلرقم 126227.
حلرئيس

248 P

SOLSIF MAROC
SAS

حلسجل حلسجأعي حلريأط 19.662

موحءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة مر 

حلقأنون عقم 19-22 اتغبي2 حلرئيس

حلعأم  حلج ر  ملحضر  افقأ 

 حلعأدي احلغي2 حلعأدي حملنعقد بسأعيخ

 15 أبريل 2222، فإن مسأهمي شركة 

برأس أف   ،SOLSIF MAROC SAS

مكسبهأ  ايقر  دعهم،   132.742.222

حلرئي�سي في حلريأط، 13 زنقة مح د 

بلفريج،  حح د  شأعع  حسحأق،  حبن 

حملحك ة  لدى  احملسجلة  حلسوي�سي، 

حلسجأعية بألريأط لحت عقم 19.662، 

قرعاح :

- إخضأع حلشركة تحكأم حلقأنون 

عقم 22-19، حملك ل للقأنون عقم 96-

05 بعد إلغأء حلبأب حلخأمس عشر 

نظأم  احعس أد   95.17 حلقأنون  من 

أحكأم  مر  امنسجم  جديد  أسأ�سي 

تعديله  بعد   ،19.22 عقم  حلقأنون 

الك بله للقأنون 5.96.

حسس رت  حلقرحعحت،  لهذه  نتبجة 

شركة  شكل  في  حلوجود  في  حلشركة 

حتسهم حملبسطة.

 BALAZS حلسبد  حسسقألة 

كرئيس  منصبه  من   GOMBOS

للشركة ؛

 LAURENT حلسبد  تعبين 

LEFEBVRE عئيسأ جديدح للشركة ؛

 ADIL ZEROUALI تعبين حلسبد

مديرح عأمأ ؛

حلشركة  نشأط  في  حالسس رحع 

ثالثة  من  أكث2  خسأعة  من  بألرغم 

أعيأع عأس حملأف.



عدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222)الجريدة الرسمية   17816

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألريأط،  حلسجأعية  حملحك ة  ضبط 

لحت  2222 أغسطس   2  في 

حلرقم 126227.
حلرئيس

249 P

FREYSSIMA

حلسجل حلسجأعي حلريأط 73.101

موحءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة مر 

حلقأنون عقم 22-19

افقأ ملحضر حلج ر حلعأم حلعأدي 

 6 بسأعيخ  حملنعقد  حلعأدي  احلغي2 

شركة  مسأهمي  فإن   ،2222 مأي 

برأس أف   ،FREYSSIMA SAS

مكسبهأ  ايقر  دعهم،  50.000ف.9 

مح د  زنقة   13 حلريأط  في  حلرئي�سي 

بلفريج،  حح د  شأعع  إسحأق،  حبن 

حملحك ة  لدى  احملسجلة  حلسوي�سي، 

حلسجأعية بألريأط لحت عقم 73.101، 

قرعاح :

حلقأنون  حلشركة تحكأم  إخضأع 

عقم 22-19، حملك ل للقأنون عقم -25

حلبأب حلخأمس عشر  بعد إلغأء   96

نظأم  احعس أد   ،95-17 حلقأنون  من 

أحكأم  مر  امنسجم  جديد  أسأ�سي 

تعديله  بعد   ،19-22 عقم  حلقأنون 

الك بله للقأنون 5-96،

حسس رت  حلقرحعحت،  لهذه  نتبجة 

شركة  شكل  في  حلوجود  في  حلشركة 

حتسهم حملبسطة.

 KHALIL حلسبد  االية  لأكبد 

DOGHRI كرئيس للشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألريأط،  حلسجأعية  حملحك ة  ضبط 

لحت حلرقم   2222 أغسطس   15 في 

.127111
حلرئيس

250 P

SOL-TM
SARL

حلسجل حلسجأعي طنجة 29.977
تغبي2 مسي2 شركة

حلج أعبة  حلقرحعحت  افقأ ملحضر 
 ،2222 أبريل   27 بسأعيخ  حملنعقدة 
 SOL-TM SARL شركة  شركأء  فإن 
برأس أف 100.000.000 دعهم، ايقر 
حلحرة  حملنطقة  في  حلرئي�سي  مكسبهأ 
ج أعة  حلرمل  احد  حملجأز،  لقصر 
طنجة،   - حلفنبدق  طريق  حلنجرة، 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  احملسجلة 

بطنجة لحت عقم 29.977، لقرع :
 LAURENT حلسبد  االية  إنهأء 

LAVENE ؛
 ADIL ZEROUALI تعبين حلسبد

مسي2ح جديدح للشركة.
لم حإليدحع حلقأنوني بكسأبة ضبط 
 15 في  بطنجة،  حلسجأعية  حملحك ة 
أغسطس 2222 لحت عقم 255.133.

حملسي2

251 P

CWT MAROC
S.A

حلسجل حلسجأعي للدحع حلببضأء 
32.265

حسس رحع نشأط حلشركة
حلغي2  حلعأم  حلج ر  ملحضر  افقأ 
يونبو   21 بسأعيخ  حملنعقد  حلعأدي 
 CWT شركة  مسأهمي  فإن   ،2222
MAROC، شركة مسأه ة عأس ألهأ 
مكسبهأ  ايقر  دعهم،   6.000.000
 ،62 - 60 حلرئي�سي في حلدحع حلببضأء، 
شأعع جباللي حلعريبي، احملسجلة لدى 
حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية  حملحك ة 
عدم  قرعاح   ،32.265 عقم  لحت 
حل حلشركة احسس رحع نشأطهأ افقأ 
تحكأم حلفصل 357 من حلقأنون -17

.95
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لـم 
بألدحع  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
لحت   2222 سبس 28   7 في  حلببضأء، 

حلرقم 836781.
حلرئيس

252 P

MAROC ROULEAUX
S.A

حلسجل حلسجأعي للدحع حلببضأء 
37.097

تغبي2 في مجلس حإلدحعة
افقأ ملحضر حلج ر حلعأم حلعأدي 
 ،2222 يونبو   30 بسأعيخ  حملنعقد 
 MAROC شركة  مسأهمي  فإن 
مسأه ة،  شركة   ROULEAUX
 - حلببضأء  حلدحع  في  حلرئي�سي  مكسبهأ 
لدى  احملسجلة  شأعع خريبكة،    24
حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية  حملحك ة 
من  لحققوح   ،37.097 حلرقم  لحت 
 DAVID NICOLAS نهأية فت2ة حلسبد

كعضو مجلس حإلدحعة.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  حلضبط 
 2222 سبس 28   7 في  بألدحعحلببضأء، 

لحت حلرقم 836780.
حلرئيس

253 P

 GRADE REFRIGERATION
MAGHREB SASU
شركة حتسهم حملبسطة
 ذحت حلشريك حلوحبد

لــأسـيـس
خأص  عقد  شراط  ب وجب 
لم   ،2222 مؤعخ في فألا أغسطس 
إيدحعه لدى كسأبة حلضبط بأملحك ة 
حلسجأعية بألدحع حلببضأء في 9 سبس 28 
لم   ،837160 حلرقم  لحت   2222

لأسيس شركة بألخصأئص حلسألبة :
 GRADE  : حلشركة  حسم 

REFRIGERATION MAGHREB
 GRADE  : حلوحبد  حلشريك 
 GRASSO ADEREST LIMITED
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 
مكسب   ،LOB16 في  حلرئي�سي  مكسبهأ 
حلطأبق حتاف، 16952   ،16133 عقم 
دبي،  حلحرة،  علي  جبل  منطقة 
مسجلة  حملسحدة،  حلعريبة  حإلمأعحت 
في  احلشركأت  حلسجأعي  حلسجل  في 
عقم  لحت  حلحرة  علي  جبل  منطقة 

.OF2662

 100.000  : نقدية  مسأه ة 

ألف دعهم سددهأ حلشريك حلوحبد 

بألكأمل.

دعهم   100.000  : حملأف  عأس 

100 سهم بقب ة حس بة  مقس ة إلى 

1000 دعهم للسهم.

 GREEN  : حلرئي�سي  حملكسب 

 ،C42 مكسب   ،C مبنى   ،  WORKS

بوسكوعة،  طريق  حلسأدس،  حلطأبق 

حلدحع حلببضأء.

حملدة : 99 سنة من لأعيخ حلتسجبل 

في حلسجل حلسجأعي.

 100.000  : نقدية  مسأه ة 

ألف دعهم سددهأ حلشريك حلوحبد 

بألكأمل.

دعهم   100.000  : حملأف  عأس 

100 سهم بقب ة حس بة  مقس ة إلى 

1000 دعهم للسهم.

من  غرض   : حلشركة  غرض 

حلخصوص،  اجه  على  حلشركة 

)منطقة  إفريقبأ  ش أف  بلدحن  في 

ببر اخدمة ج بر   : حلعربي(  حملغرب 

أنوحع حآلالت احملعدحت اقطر حلغبأع 

حملسعلقة  احملنسجأت  احالكسسوحعحت 

حلصنأعي،  حلس28يد  أنظ ة  ب جأف 

حلسجأعة في ج بر أنوحع آالت امعدحت 

حلغبأع  اقطر  حلصنأعبة  حلس28يد 

حملسعلقة  احملنسجأت  احالكسسوحعحت 

حلسدقبق  حلصنأعي،  حلس28يد  ب جأف 

بنشأط  حملسعلق  حلفني  احلسحقبق 

حلشركة.

 M.BASEM  : حلشركة  اكبل 

 ABDULFATTAH MAHMOUD

ALFAR لم تعبينه عئيسأ للشركة.

حلشركة  تسجبل  لم   : حلتسجبل 

حلببضأء  للدحع  حلسجأعي  حلسجل  في 

اقبدت في حلسجل   2222 سبس 28   9

حلسحلبلي لحت حلرقم 993.ف55.
حلرئيس

254 P
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MADE WITH LOVE EVENTS
SARL

في  مسجل  عرفـي  عقد  ب قس�سى 
بألريأط، قد اضر  5 سبس 28 2222، 
لح ل  لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون 

حلخصأئص حلسألبة :
 MADE WITH LOVE  : حلتس بة 

.EVENTS SARL
ذحت  شركة   : حلقأنونبة  حلصفة 

مسؤالبة محدادة.
م وف   : حإلجس أعي  حلهدف 

حلحفالت ؛
لنظبم حلحفالت.

دعهم   100.000  : حملأف  عأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 
دعهم للحصة حلوححدة موزعة   100

على حلشكل حلسألي :
سفبأن حلعلمي 50.000 دعهم ؛

زينب حعببال 50.000 دعهم.
حلسأسيس  من  سنة   99  : حملدة 

حلنهأئي.
فألا  من   : حالجس أعبة  حلسنة 
سنة،  كل  من  ديس 28   31 إلى  ينأير 
مأ عدح حلسنة حتالى لبسدئ من لأعيخ 

حلتسجبل.
شقة   30 ع أعة   : حملقر حالجس أعي 
لوكبلي  أح د  موالي  شأعع   8 عقم 

حسأن حلريأط.
ازينب  حلعلمي  سفبأن  حملسي2حن 

حعببال.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.162767
255 P

SUMMATRAVS
SARL

مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد   ،2222 يولبو   27 يوم  بألريأط، 
لم لأسيس شركة محدادة حملسؤالبة 

احلتي لح ل حلخصأئص حلسألبة :
 SUMMATRAVS  : حلتس بة 

.SARL
  100.000  : حلشركة  عأس أف 
دعهم مقسم على 1000 حصة بث ن 

100 دعهم للحصة حلوححدة.

حلسبد : يونس حلزحهي2 500 حصة ؛
حلسبد : عأدف أاتغأط 500 حصة.

حملقر حالجس أعي : ع أعة 30 شقة 8 
شأعع موالي أح د حلوكبلي - حلريأط.

: مقأاف أع أف  حلهدف حالجس أعي 
حلبنأء، أشغأف مسنوعة.

حملدة : 99 سنة حبسدحء من لأسيس 
حلنهأئي.

حلسبد  حلشركة  يسي2   : حلتسبي2 
حلسالم  بحي  حلقأطن  أاتغأط  عأدف 
احلحأمل  سال،   922 عقم   23 بلوك 
 ،AB325631 للبطأقة حلوطنبة عقم 

ملدة غي2 محدادة.
حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حلضبط  كسأبة  لدى  حلقأنوني 
 9 يوم  بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة 

سبس 28 2222 لحت عقم 122592.
 : حلسجأعي  حلسجل  في  حالندعحج 
حلسجأعي  بألسجل  حلشركة  سجلت 

بألريأط لحت عقم 162629.
لإلشأعة احلنشر

حملسي2 : حلسبد عأدف أا تغأط
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SOLCORP
S.A.R.L AU

تغبي2 حملقر حالجس أعي
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
قرع حلشريك   2222 أبريل   25 بسأعيخ 
مقرهأ   SOLCORP للشركة  حلوحبد 
حالجس أعي 6ف شأعع زعقطوني حلطأبق 
2 حلشقة 6 حلدحع حلببضأء تغبي2 حملقر 
شأعع زعقطوني  6ف  من   : حالجس أعي 

حلطأبق 2 حلشقة 6 حلدحع حلببضأء.
حملحك ة  في  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ حلببضأء،  بألدحع   حلسجأعية 

12 سبس 28 2222 لحت 237222.
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HYDROCORP
SARL AU

تغبي2 حلتس بة حالجس أعبة
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
قرع   2222 يولبو   25 حملنعقد بسأعيخ 

حلشريك حلوحبد للشركة

حكأدير  زنقة   61 حالجس أعي  مقرهأ   
حلتس بة  تغبي2  حلدحع حلببضأء 
 SCORP  : لسصبا  حالجس أعبة 
3 من  HYGIENE ايألسألي تغبي2 حلبند 

حلقأنون حتسأ�سي للشركة.
: كألسألي  تغبي2 حملوضوع حالجس أعي 

أنشطة حلسنظبف.
حملحك ة  في  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 6 بسأعيخ  حلببضأء،  بألدحع  حلسجأعية 

سبس 28 2222، لحت عقم 836618.
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شركة نيس لألشغال
ش.م

عأس ألهأ : 1.000.000 دعهم
حملقر حالجس أعي : 21 لجزئة حلوفأء 1 

حلحي حلصنأعي بنسودة فأس
حلسجل حلسجأعي عقم 17897 بفأس

حالسسثنأئي  حلعأم  للج ر  لبعأ 
 1999 ديس 28   22 بسأعيخ  حملنعقد 

لشركة نيس لألشغأف لقرع مأ يلي :
حالعت2حف بسحويالت حتسهم بين :

حلرحبم  عبد  غزيف  أا  حلسبد 
اأاغزيف إبرحهبم من أعبعة اثالثين 

سه أ بقب ة مأئة دعهم لكل سهم ؛
حلرحبم  عبد  غزيف  أا  حلسبد 
اثالثين  ثالثة  اأاغزيف لحسين من 

سه أ بقب ة مأئة دعهم لكل سهم ؛
حلرحبم  عبد  غزيف  أا  حلسبد 
اثالثين  ثالثة  من  لحسن  اأاغزيف 

سه أ بقب ة مأئة دعهم لكل سهم.
حسسقألة  على  حالجس أع  احفق 
حلسبد عدي  حإلدحعة  مجلس  أعضأء 

أاموعع احلسبد أاغزيف إبرحهبم ؛
لألشغأف  نيس  شركة  لحويل 
إلى شركة ذحت  من شركة مسأه ة 

مسؤالبة محدادة.
تعبين حلسبد عدي أاموعع احلسبد 
أا غريف إبرحهبم ك سي2ين مسأعكين 
حلسصرف  على  حلقدعة  مر  للشركة 
بشكل منفصل اع أاسر حلصالحبأت 

لفت2ة غي2 محدادة.
لشركة  حتسأ�سي  حلنظأم  موحءمة 
حلقأنون  أحكأم  مر  لألشغأف  نيس 

5-95 حلصأدع في 13 ف28حير 1997.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ينأير   24 بسأعيخ  بفأس  حإلبسدحئبة 

2222 لحت عقم 179/00.
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 SOCIETE DE

 DEVELOPPEMENT

 REGIONAL POUR

 LA PROMOTION DE

 LA TOUTE PETITE,

 LA PETITE ET LA

 MOYENNE ENTREPRISES

TOURISTIQUES SOUSS-

MASSA
S.A

عأس ألهأ : 000.000.ف دعهم

حملقر حالجس أعي : مقر مجلس جهة 

سوس مأسة - حلحي حالدحعي شأعع 

حلجن2حف حلكسأني حكأدير

بسأعيخ حالسسثنأئي  حلعأم   حلج ر 

 5 يولبو 2222 لحويل حملقر حالجس أعي 

للشركة.

حلعأم  حلج ر  ملدحالة  طبقأ 

حالسسثنأئي حملنعقد يوم 5 مأي 2221، 

لقرع لحويل حملقر حالجس أعي للشركة 

إلى حلعنوحن حلسألي :

0ف   &  39 مكسب  حيكودحع  ع أعة 

شأعع حلجيش حمللكي حكأدير.

ايذلك لم تعديل حلنظأم حتسأ�سي.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم  لقد 

بأكأدير  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت  أغسطس   31 بسأعيخ 

.118189
حملدير حلعأم
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 LA VILLA NOMADE شركة

VAM
SA

لم بسأعيخ 24 أبريل 2222 حجس أع 

عأم حسسثنأئي حدد ب وجبه حلنقطة 

حآللبة :



عدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222)الجريدة الرسمية   17818

ب قدحع  حملأف  عأس  زيأدة 
لي2لفر  دعهم  5.300.00ف10.0 
إلى  دعهم   6.150.000 من 
ستسحقق  دعهم،   16.195.300.00
إنشأء  خالف  من  حلزيأدة  هذه 
اأعبع أئة  ألف  )مأئة  53ف.100 
حجس أعبأ  سه أ  اخ سون(  اثالثة 
بقب ة 100.00 دعه أ اهذح من خالف 
دمج حلحسأب حلجأعي للشركأء لذلك 

يصبا حلسوزير على حلنحو حلسألي :
حلشركة  سهم  9ف161.9 

VOYAGEURS DU MONDE ؛
 ALAIN للسبد  سهم   1
FRANCOIS GEORGES CAPEST ؛
LIONEL MARIE- 1 سهم للسبد

JOSEPH BRUNO MINIVIELL ؛
 LIONEL للسبد  سهم   1

HABASQUE ؛
 JEAN FRANCOIS 1 سهم للسبد

.RIAL
حملحك ة  في  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
سبس 28   13 مرحكش  في  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 8ف1393.
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FIDUCIAIRE «FIRCOFISC NEW

SARL AU

 B.P 626 - BIOUGRA  CHTOUKA AIT

BAHA

STE ZOULFA BEAUTY
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
محضر  حرع   2222 أغسطس   25  
شركة ذحت مسؤالبة محدادة لقرع 

مأ يلي :
حملصأدقة على لصفبة حلشركة ؛

لحديد مقر لصفبة حلشركة :
حالجس أعي  بأملقر  حلسصفبة  ل ت 
عقم  ع أعة  حلسفلي  حلطأبق   3 عقم 
حلقدس  ح5  زنقة حلشأفعي بلوك  1ف 

حكأدير.
تعبين حلسبد خألد حشلبم مصفي 

للشركة.
لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حلضبط  بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع 
بسأعيخ بأكأدير  حلسجأعية   بأملحك ة 
عقم  لحت   2222 سبس 28   13

08ف118.
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 SOCIETE D›ASSISTANCES COMPTABLES

ET FISCALES FIDU-LS 

ACOFI.LS

VERADERO
SARL

LOTISSEMENT CITY CENTER
 LOT 25 REZ DE CHAUSSEE

 MAG N6 CHAMPS DE COURS
FES

بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
 15 أغسطس 2222، مسجل بنفس 
 2222 أغسطس   22 بسأعيخ  حملدينة 
حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  لم 

حملحدادة، ذحت حمل يزحت حلسألبة :
 SOCIETE VERADERO  : حلتس بة 

.SARL
حلهدف : ححسالف حملقهى شخصين 

اأكث2 ؛
لنأاف اجبة خفبفة سريعة.

لجزئة  سأنت2  ستي  لجزئة   : حملقر 
6 حلبأت  حتع�سي مسجر  حلطأبق   05

حلسبأق فأس.
من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

لأسيسهأ.
في  حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 

مبلغ 100.000 دعهم.
 70.000 حلعرب  عز  موخة  لأزي 

دعهم ؛
قأدع افأء 30.000 دعهم.

للسبد  حلتسبي2  أسند   : حلتسبي2 
لأزي موخة عز حلعرب احلسبدة قأدع 

افأء.
كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بفأس  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

لحت  2222 سبس 28   13  بسأعيخ 
حلسجأعي  حلسجل   2222/4727 عقم 

عقم 73773.
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 GROWTH EDGE INVESTING

& CONSULTING
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2222 سبس 28   1 بسأعيخ  بألريأط 

حملسؤالبة  ذحت  شركة  لـأسيس  لم 

حملحدادة بشريك احبد احلتي لح ل 

حلخصأئص حلسأية :

 GROWTH EDGE : حلتس بة 

INVESTING & CONSULTING

SARL AU : حلصفة حلقأنونبة
مقأاف   : حالجس أعي  حلهدف 

حلسجأعية  حتع أف  معلومأت  خدمة 

حإللكت2انبة - حالستشأعحت حإلدحعية.
عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم 

فنة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

دعهم للحصة حلوححدة موزعة   100

على حلشكل حلسألي :

حلسبد يحيى حادعى 1000 حصة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلـسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.

من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة مأ عدح حلسنة 

حتالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

5ف شأعع  ع أعة   : حملقر حالجس أعي 

فرنسأ شقة 8 حكدحف حلريأط.

حملسي2 : يحيى حادعى.
 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.162745
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ش س حلحسأبأت حئس أنبة حملحأسبة

شقة 3 ع أعة 2 )شركة حلسبغ(

طريق حلقنبطرة - سال

 BEN JILALI IMPORT

EXPORT
SARL AU

عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : سال، كرحج زنقة 

حلنأضوع عقم 730 سعبد حجي طريق 

حلقنبطرة

مسجلة بألسجل حلسجأعي بسال

لحت عقم 22241

لصفبة شأملة انهأئبة لشركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
ب قس�سى محضر حلج ر حلعأم غي2 

عأدي بسأعيخ 6 يولبو 2222 احملنعقد 

شركة  لصفبة  لقرع  حلشركة،  ب قر 

 BEN JILALI IMPORT EXPORT

بصفة شأملة انهأئبة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 
بسال بسأعيخ 9 أغسطس 2222 لحت 

عقم 39421.
ش س حلحسأبأت حئس أنبة حملحأسبة
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ش س حلحسأبأت حئس أنبة حملحأسبة
شقة 3 ع أعة 2 )شركة حلسبغ(

طريق حلقنبطرة - سال

GMT NEW LEGHTING
عأس ألهأ : 10.000.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : حلريأط، شأعع 
موالي إس أعبل عقم 22 حسأن

مسجلة بألسجل حلسجأعي بألريأط
لحت عقم 66695

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
 2221 نوف 28   11 حالسسثنأئي بسأعيخ 

لقرع حلشركأء مأ يلي :
تغبي2 حملقر حالجس أعي من حلريأط، 
 22 عقم  إس أعبل  موالي  شأعع 

حسأن.
 58 سال،   : حلسألي  حلعنوحن  إلى 

حملنطقة حلصنأعبة حملطأع.
ايألسألي تغبي2 محسوى حلبنود عقم 

ف ا39 من قأنون حلشركة.
تعديل امطأبقة حلقأنون حلدحخلي 

للشركة.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
بألريأط يوم 15 سبس 28 2222 لحت 

عقم 122239.
حإلشأعة احلنشر

ش س حلحسأبأت حئس أنبة حملحأسبة
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STE IDRHIRBAT
شركة محدادة حملسؤالبة 

من شريك اححد
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : قصر مك أن 
غريس حلعلوي كل ب ة حلرشبدية

لأسيس شركة
في مؤعخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
لأسيس  لم   2222 أغسطس   19
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة من 

شريك احبد احلتي لس يز ب أ يلي :
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 STE حلتس بة حالجس أعبة : شركة

.IDRHIRBAT

موضوع حلشركة في حملغرب ك أ في 

حلخأعج :

أشغأف حلبنأء.

حتشغأف حملخسلفة.

مك أن  قصر   : حالجس أعي  حملقر 

غريس حلعلوي كل ب ة حلرشبدية.

في حلشركة  مدة  حددت   :  حملدة 

من لأعيخ لأسيسهأ  سنة حبسدحء   99  

أا  فسخهأ  حألة  في  عدح  مأ  حلنهأئي 

علبه  لنص  مأ  حسب  ل ديدهأ 

حلقوحنين حتسأسبة.

 100.000 في  محدد   : حلرأس أف 

دعهم مقس أ إلى 1000 حصة بقب ة 

100 دعهم للحصة.

: تسي2 حلشركة من طرف  حلتسبي2 

حلسبد يدير حلصغي2.

 N/21/21 لبسدئ حلسنة حملألبة في

النسهي في N/12/31 من كل سنة.

اقد لم تسجبل حلشركة بأملحك ة 

بسأعيخ بألرشبدية   حالبسدحئبة 

 : عقم  لحت   2222 أغسطس   26  

.16253

267 P

 CENTRE شركة

PNEUMATIQUE RAGRAGA
شركة محدادة حملسؤالبة
عأس ألهأ : 500.000 دعهم

عقم حلسجل حلسجأعي : 1ف893

RABAT, 1442 : حملقر حالجس أعي

OLM HAY MANZAH C.Y.M

حل أالي للشركة
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

5 سبس 28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

مبلغ  حملسؤالبة  محدادة  شركة 
اعنوحن  دعهم   500.000 عأس ألهأ 

 RABAT, 1442, حالجس أعي  مقرهأ 

OLM HAY MANZAH C.Y.M

اعن حلسبد طأهر حكرامة عنوحنه : 
 10 1 إقأمة  عيأض حالندلس حلقصبة 

شقة 15 حي حلريأض حلريأط.

اعند حالقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

سبس 28   15 حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 

2222 لحت عقم 122252.
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 LA PERLE BLANCHE

PRESSING
ال بي2ف بلونش بريسينغ

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي : عقم ف 

ع أعة 8 زنقة حلبندق سكسوع 16 حي 

حلريأض حلريأط
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

بألريأط : 162643

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

إعدحد  لم  عرفي  عقد  ب قس�سى 

ذحت  لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون 

بأمل يزحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلسألبة :

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 LA تس بتهأ  ب خسصر  حالقسضأء 

PERLE BLANCHE PRESSING 

ال بي2ف بلونش بريسينغ.

حلقبأم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

اغسبل  حلسنظبف  أشغأف  بج بر 

حملالبس.

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

ف  عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

ع أعة 8 زنقة حلبندق سكسوع 16 حي 

حلريأض حلريأط.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ عأس أف حلشركة 

دعهم مقسم ف 1000 حصة م لوكة 

حصة   500 حملي2  هند  للسبدة  كلهأ 

حلسبد عصأم بنعبو 500 حصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

ملسي2ي حلشركة :

حلبطأقة  عقم  حملي2،  هند  حلسبدة 

.AB229596 حلوطنبة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

سبس 28   12 حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 

اسجلت   122627 لحت عقم   2222

حلشركة بألسجل حلسجأعي لحت عقم 

.162643

269 P

GRO MOTEUR 
لـأسـيس شـركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة اذحت حلشريك حلوحبد

اضـر  لـم   22/29/2222 بسـأعيخ 

قـأنـون منظـم لشـركة ذحت حملسؤالبة 

حلوحبد  حلشريك  اذحت  حملحدادة 

اذحت حمل ـيزحت حلسـألبة : 

حلتس ـبة : GRO MOTEUR ذحت 

حلشريك  اذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلوحبد.

حسسي2حد،  ا  لصدير   : حلهـدف 

أشغأف  صبأغة،  عأم،  مبكأنبك 

صبأنة  كهريأء،  معدنبة،  صفأئا 

حملعدحت  ايبر  شرحء  حملركبأت  ج بر 

اقطر حلغبأع احملقطوعحت احلخزحنأت 

احلشأحنأت، حلنقل حلبضأئر......... .

مبلغ  في  حدد   : حلرأس أف   

 1000 100.000  دعهم مقس ة إلى  

للوححدة  دعهم   100 حصة من فئة 

موزعة كأتتي :

حلسبد جوحد مح د 1000 حصة.

حلفسا  حي   : حالجـس أعـي  حملـقر 

شأعع ج أف حلدين حالفغأني عقم 22 

حلعبون.

حلسـبـد  طـرف  مـن  تـسي2   : حإلدحعة 

جوحد مح د ملدة غي2 محددة.

بكـسأبة  لـم   : حلقأنوني  حاليدحع 

حالبسـدحئبة  بأملحك ة  حلضـبط 

لحـت  بألـعبـون بـسأعيخ 22/29/2222 

عقـم 42271.

270 P

CONSEIL AGRI SUD
SARL AU

لـأسـيس شـركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اضـر  لـم   25/29/2222 بسـأعيخ 
قـأنـون منظـم لشـركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد اذحت 

حمل ـيزحت حلسـألبة : 
 CONSEIL AGRI  : حلتس ـبة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت   SUD

حلشريك حلوحبد.
احلسكوين  حالستشأعحت   : حلهـدف 

حلفالحي.
حلرأس أف : حدد في مبلغ 100.000   
حصة من   1000 إلى  دعهم مقس ة 
دعهم للوححدة موزعة   100.00 فئة 

كأآلتي : 
حملوسأاي   حملخسأع  حلشبخ  حلسبد 

1000 حصة.
حنزعحن  بئ2  حي   : حملـقر حالجـس أعـي 

زنقة علي الد حل8ن عقم 95 حلدحخلة.
حلسـبـد  طـرف  مـن  تـسي2   : حإلدحعة 
غي2  ملدة  حملوسأاي  حملخسأع  حلشبخ 

محددة.
بكـسأبة  لـم   : حلقأنوني  حاليدحع 
حالبسـدحئبة  بأملحك ة  حلضـبط 
بألـدحخلة بـسأعيخ 12/29/2222 لحـت 
حلسجأعي  حلسجل   1472/2222 عقـم 

.22447
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مكسب حملحأسبة إيهأب حستشأعة ش.ذ.م.م
عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : شأعع حلحسن حلثأني
ع أعة حلبنك حملغربي للسجأعة حلخأعجبة

مكسب عقم 9، حلنأضوع
س.ت : 15ف5

ROCHENOIRE TRANS
SARLA.U

En liquidation
عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : حي حملطأع سالمة 
3 عقم 311، حلنأضوع

س.ت : 19181
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
 ROCHENOIRE TRANS لشركة 

بسأعيخ 15 يولبو 2222، قرع مأ يلي :
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حلسأم  احلهالك  حلسصفبة  حنتهأء 
.ROCHENOIRE TRANS لشركة

حلسبد  حلشركة  مصفي  إبرحء 
ندلوس ك أف.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 
 2222 سبس 28   13 بسأعيخ  بألنأضوع 

لحت عقم 355ف.
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مكسب حملحأسبة إيهأب حستشأعة ش.ذ.م.م
عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : شأعع حلحسن حلثأني
ع أعة حلبنك حملغربي للسجأعة حلخأعجبة

مكسب عقم 9، حلنأظوع
س.ت : 15ف5

MERCOLO
SARL

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 
لأسيس شركة  لم   2222 يونبو   26
بأمل يزحت  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

حلسألبة :
MERCOLO : حلتس بة

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 
مسؤالبة محدادة.

حملوضوع : هدف حلشركة :
حلهندسة حملع أعية.

أق شة  حسسي2حد الصدير حتثأث، 
اأغرحض لل نزف احلخبأطة.

مقر حلشركة : حي لرقأع، حلنأظوع.
 100.000  : حلشركة  عأس أف 
1.000 حصة من  دعهم، مقس ة إلى 
فئة 100 دعحهم للحصة حلوححدة كلهأ 
محرعة اموزعة كل حسب مسأه سه 

على حلنحو حلسألي :
 600  : حح د  حالدعي�سي  حلسبد 

حصة.
00ف   : يأسين  حالدعي�سي  حلسبد 

حصة.
حلسبد  تعبين  لم   : حلتسبي2 
حالدعي�سي حح د مسي2ح للشركة ملدة 

غي2 محدادة.
من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي للشركة.

فألا  من  لبسدئ   : حملألبة  حلسنة 

كل  من  ديس 28   31 في  النسهي  ينأير 

سنة.

حلسجل  في  مقبدة  حلشركة 

حلسجأعي بألنأظوع لحت عقم 22321.
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مكسب حملحأسبة إيهأب حستشأعة ش.ذ.م.م

عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : شأعع حلحسن حلثأني

ع أعة حلبنك حملغربي للسجأعة حلخأعجبة

مكسب عقم 9، حلنأضوع

س.ت : 15ف5

CARRIERE MTALSA MIDAR
SARL

عأس أف حلشركة : 1.222.222 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : شأعع حلحسن 

حلثأني ع أعة BMCE مكسب عقم 9
حلنأظوع

س.ت : 7ف191

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

حلعأدي حملنعقد في فألا سبس 28 2222 

 CARRIERE شركة  مسأه و  قرع 

MTALSA MIDAR SARL مأ يلي :

تعبين حلسبد حسلب أني مح أدي 

مسي2ح للشركة ملدة غي2 محددة.

من  افف  3ف  حلبندين  تعديل 

حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 

 2222 سبس 28   12 بسأعيخ  بألنأظوع 

لحت عقم 7ف3ف.
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مكسب حملحأسبة إيهأب حستشأعة ش.ذ.م.م

عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : شأعع حلحسن حلثأني

ع أعة حلبنك حملغربي للسجأعة حلخأعجبة

مكسب عقم 9، حلنأظوع

س.ت : 15ف5

BOUKABOUS
SARL AU

عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : شأعع أحد
حي حلسوق عقم 33 زحيو، حلنأضوع

س.ت : 22293

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
 BOUKABOUS SARL AU لشركة 

بسأعيخ 29 أغسطس 2222، مأ يلي :
عشبدة،  بنأح د  حلسبدة  تعبين 
حلوطنبة  حلسعريف  بطأقة  حأملة 
مسي2ة للشركة ملدة غي2   ،F269747

محددة.
حلقأنون  من   13 حلبند  تعديل 

حتسأ�سي للشركة.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 
 2222 سبس 28  ف1  بسأعيخ  حلنأظوع 

لحت عقم 370ف.
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ENERGIA SECURITE
شركة محدادة حملسؤالبة 

ذحت حلشريك حلوحبد
عأس ألهأ 100.000 دعهم

لأسيس
ب قس�سى حلقأنون حتسأس حملؤعخ 
لم  بأكأدير,    2222 يولبو    05 ب 
حملسؤالبة  محدادة  شركة  لأسيس 
ك أ  صفأتهأ  حلوحبد  حلشريك  ذحت 

يلي : 
   ENERGIA SECURITE : حلتس بة

ش.م.م ذحت حلشريك حلوحبد. 
حلشركة  إن    : حلهدف حالجس أعي 

تهدف أسأسأ ا حخسصأعح إلى:
- خدمأت حملرحقبة ا أمن حلسالمة 

،
دحع  حقأمة   : حالجس أعي  حملقر 
حي   ،22 ع أعة  0فف،  عقم  حلهنأء،  

حلهدى، أكأدير.
حلرأس أف :  حدد عأس أف حلشركة 
)مأئة ألف دعهم  دعهم   100.000 في 
(ألف  حصة    1000 إلى  )مقس ة 
للوححدة  دعهم   100 بقب ة  حصة) 
سأمي  شنبتي  حلسبد  حوزة  في  كلهأ 

حلشريك حلوحبد.
من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 
حلتسجبل بألسجل حلسجأعي بأسسثنأء 

حألة حلس ديد أا حلفسخ حملسبق.
:  من فألا ينأير إلى  حلسنة حملألبة 

31  دجن28 من كل سنة. 

شنبتي  حلسبد  عين   : حلتسبي2 

سأمي مسي2ح للشركة  ا دلك ملدة غي2 

محدادة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

12/29/2222 لحت عقم 118377.
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FIDUCIAIRE AMIZA

  AGDOUR  IMMOBILIER 

 SARL
عأس أف حلشركة  :   100.000 دعهم

 ICE : 223139427222243-  RC

52217

Création لأسيس شركة 
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بأكأدير 

لم لأسيس  30 غشت 2222،  بسأعيخ 

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

بأملوحصفأت حلسألبة :

  AGDOUR  : حلتس بة  

 IMMOBILIER

حلهدف  :  منعش عقأعي

حملقر حالجس أعي  : حلطأبق حلسفلي 
حي    01 عقم  ففف5  عقم  لجزئة  

حملح دي  حكأدير

حملدة  : 99 سنة.

ينأير   01 : من  حلسنة حالجس أعبة 

إلى 31 دجن28.

عأس أف حلشركة :  100.000 دعهم 

حجس أعبة  حصة   1000 إلى  مقسم 

ب قدحع 100 دعهم  لكل  اححدة.

حلتسبي2: تعين حلسبد حكداع حمين، 

عيأني  حلسبدة  ا  حكداعالبد  حلسبد 

ملدة غي2  نعب ة ك سي2ان للشركة  

محداد ة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بأكأدير  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

لحت   2222 شتن28    13 بسأعيخ 

ا مسجلة بألسجل    118396 حلـــرقم 

بأكأدير  حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي 

في نفس حلبوم لحت حلرقم 52217
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شركة ينا برانت  ش.ذ.م.م.
           STE. YENA PRINT -S.A.R.L
كرحج لجزئة FF411  حي حلدحخلة 

حكأدير.
حتسأ�سي   حلقأنون  ب قس�سى 
   24/22/2222 بسأعيخ  حلسأسي�سي 
ل ت   - ش.ذ.م.م  برحنت  ينأ  لشركة 

حملصأدقة على مأ يلي :
: -  تس بة حلشركة  ينأ  حلتس بة  

برحنت ش.ذ.م.م.
حملقر  جعل    -  : حلشركة  مقر 
حلسألي  بألعنوحن  للشركة  حالجس أعي 
حلدحخلة  حي   FF411 لجزئة  كرحج 

حكأدير.
لحديد  لم  حلشركة:  عأس أف 
دعهم   100.000 عأس أف حلشركة في 
مقس ة إلى )1000( حصة 100 دعهم 

للحصة اموزعة كأآلتي :
                          MR :ALI MEJJAT حلسبد   -

500 حصة DHS 50.000 دعهم
 MR.MOHAMED حلسبد   -
HAMOUCH.. 500 حصة   50.000 

دعهم.
أهدحف حلشركة:

• كل أع أف حالشهأعحت احإلعالن.
حلطبأعة  حنوحع  ج بر   •

احلسعريفأت. 
حملنشوعحت،  اإنسأج:  لص بم   -
بطأقأت  حلكسألوجأت،  حلكسيبأت، 
حتع أف، طبأعة حلسقوي أت حلسنوية، 

حلسغلبف، حمللصقأت..
- إنشأء حلشعأعحت.

حملكسببة  حللوحزم  اشرحء  ببر   -
امعدحت حملكألب.

مسسلزمأت حلطبأعة  ببر اشرحء   -
)اعق، مرسأة، ملحقأت...(.

حملبأشر  غي2  حا  حملبأشر  حلتسي2   -
لنشأط  م أثل  حعلبأط  مأله  لكل 

حلشركة.
 - يعس28  حلسبد علي مجأط   حملسي2 
ينأ برحنت ش.ذ.م.م.   حلوحبد لشركة  

ملدة غي2 محدادة.
من  حبسدحء  سنة   99  - حملدة:  

.22/27/2222

حاليدحع حلقأنوني : لقد لم حإليدحع 
لدى حملحك ة  حلسجأعية حكأدير بسأعيخ 
عقم 112229      لحت     26/29/2222
احلسجل حلسجأعي لحت عقم52731  .
278 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

  BEST FRESH TRANSPORTS
S.A.R.L

لأسيس شركة
بأكأدير  مؤعخ  عقد  ب قس�سى 
إنشأء  لم   ،2222 يولبو   27 بسأعيخ  
اإقأمة نظأم قأنون شركة ، بأملعأيي2 

حلسألبة               
 BEST FRESH حلتس بة 

   TRANSPORTS  S.A.R.L
حلشكل : شركة محدادة حملسؤالبة
عقم  مكسب  حالجس أعي:  حملقر 
شأعع  حلنسبم  ع أعة   3 حلطأبق   12

حلحسن 1حي  حملسي2ة أكأدير
حملدة: 99 سنة

دعهم   100.000 حلرأس أف 
بقب ة   حصة   1000 على  مقس ة 

100دعهم  للحصة 
يونس  حلسبد  لفأئدة  حلتسبي2 

بوسسة 
حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
هبئة  لدى  حلضبط  بكسأبة  حلقأنوني 
حملحك ة حلسجأعية بأكأدير لحت عقم 

118195  بسأعيخ 31/22/2222 .
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VILLAGE ELEC فيالج إليك
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

)ذحت حلشريك حلوحبد(
إعالن قأنوني عن لأسيس شركة

 05 بسأعيخ  حلعرفي  للعقد  لبعأ 
شركة  لأسيس  لقرع   2222 غشت 

ذحت حمل يزحت حلسألبة:       
إلبك   فبالج  شركة   : حالسم   -
ش.م.م.  )ذحت حلشريك حلوحبد(                                                                                     
ا ج أعة سبدي  داحع    : حملقر   -
بومو�سى أاالد لأي ة.                                                    
- حملدة : 99 سنة حبسدحء من لأ عيخ 

حلسأسيس.

في  مقأاف   : حلشركة  موضوع   -
في  مقأاف   – حلكهريأئبة  حلت2كببأت 

حتشغأف حملخسلفة أا حلبنأء.
دعهم   100.000  : حملأف  عأس   -
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقس ة 
100 دعهم للحصة حلوححدة، مقس ة 

كألسألي:
- حلسبد  مرحبت فضل هللا : 1.000 

حصة حجس أعبة
- حلتسي2 :عين حلسبد مرحبت فضل 
غي2  ملدة  للشركة  احبد  هللا ك سي2 

محدادة.
بكسأبة  لم  حلقأنوني  حإليدحع 
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 
  2222 شتن28   01 يوم  بسأعادحنت 

لحت عقم 7ف5  
حلسجل حلسجأعي عقم 8959.
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  AL-KUBAISI FARM شركة
ش.م.م 

عأس ألهأ 100.000 دعهم
حملقر حالجس أعي : أبوحب مرحكش، 
منطقة 25، ع أعة 96 أ، عقم 9، 

مرحكش
ICE 223132363222214

لأسيس حلشركة ذحت مسؤالبة 
محدادة 

1. حلسأسيس :
مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
خلق  لم   17/22/2222 في  بأكأدير 
نظأم لأسيس حلشركة ذحت حمل يزحت 

حلسألبة:
مسؤالبة  ذحت  شركة    : حلشكل 

محدادة
 AL-KUBAISI شركة     : حلتس بة 

FARM
حلهدف : تهدف حلشركة إلى :

حالسسغالف  لدبي2  في  مقأاف   •
حلفالحي.

:  أبوحب مرحكش،  حملقر حالجس أعي 
 ،9 عقم  أ،   96 ع أعة   ،25 منطقة 

مرحكش
مدة  حددت   : حالجس أعبة  حملدة 

حلشركة في 99 سنة
حملغأعي  حلسبد  تعبين   : حلتسبي2 

حلحأصل على   ، موالي عبد حللطبف 
 ،  Eعقم1877فف حلوطنبة  حلبطأقة 

مسي2 للشركة ملدة غي2 محدادة.
حلسوقبر : سسلتزم حلشركة بألسوقبر 
عبد  موالي  حملغأعي  للسبد  حملشت2ك 

حللطبف ا حلسبد حلكبي�سي ج عه .
عأس أف  حدد  حلشركة:   عأس أف 
مجزأة  دعهم   100.000 في  حلشركة 
على 1000 حصة من فئة 100 دعهم 
للحصة حلوححدة موزعة على حلشكل 

حلسألي:
90ف   : ج عه  حلكبي�سي  حلسبد 

حصة ، أي: 9.000ف  دعهم
عبد  موالي  حملغأعي  للسبد 
 51.000 أي:  حصة،   :510 حللطبف 

دعهم.
حإليدحع حلقأنوني:

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ   ب رحكش  حلسجأعية 

27/29/2222 لحت عقم 139187
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  AL MOUKAOUAMA AUTO
     S.A.R.L

حلــــــ ـــقـــــأامـــــــة أاطــــــــو ش.م.م
حنشأء شركة محدادة حملسؤالبة

بأكـأدير  عرفـــي  عــقد  ب قس�سى 
لم لأسيس   2222 غشت   11 بسأعيخ 

شركة محدادة حملسؤالبة 
أاطــــــــو  حلــــــ ـــقـــــأامـــــــة    : حالسم 

ش.م.م 
سبأعحت  لأجر   : حلشركة  هدف 
حكسسوعحت  لأجر   / مسسع لة 

حلسبأعحت / حسسي2حد ا 
- لصدير )لأجر أا اسبط(.                                
ع أعة    - ف0   عقم   : مقر حلشركة 
حلحي   - حملقأامة  شأعع    - أفرحح  

حلصنأعي - أكـــأدير.
حملدة : محدادة في 99 سنة .

مبلغ     في  محدد   : حلرأس أف 
 1000 حلى  مقس ة  دعهم   100.000
100 دعهم للوححدة  حصة من فئة   

مقس ة كألسألي :
حالخي2 عبد حملجبد 500 حصة .

قرطبي حنأن 500 حصة .
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عبد  حالخي2  حلسبد   : حلتسبي2 
غي2  ملدة  ا  للشركة  حملسي2  حملجبد  

محدادة 
حالعيأح : لوزع حالعيأح حلصأفبة بعد 
حالقسطأعأت حلقأنونبة على حلشركأء.

بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
 2222 سبس 28   08 بسأعيخ  بأكأدير 

لحت عقم 112326.
حلخالصة ا حلسذكي2 
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 SOINS AGADIR شركة
CENTER ش.م.م

حلسأسيس
حلعأم  ب وجب عقد عرفي للج ر  
حملنعقد يوم 29/27/2222 احملسجل 
لحديد  لم   23/22/2222 بأكأدير 
ذحت  لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون 

مسؤالبة محدادة .
ذحت حملوحصفأت حلسألبة :

يهدف نشأط حلشركة  حلهدف:   .1
إلى:

• حلرعأية حلس ريضبة بشكل عأم
• حملسأبعة قبل حلوالدة ابعدهأ.
• حملسأعدة في حلعيش في حملنزف.

حلقبأم  في  حملسأعدة  لقديم   •
بأتع أف حتسأسبة للحبأة.

• حلسأهبل حلحركي احلجسدي.
• حلنظأفة حلعأمة.

• طب حلشبخوخة.
• ععأية حتطفأف.

حلطببة  حملعدحت  ببر   •
حلسج بل  امسسحضرحت 

امسسحضرحت حلصبدالنبة
• عالجأت حلسج بل احلسدلبك.

• نقل حملر�سى )سبأعحت حإلسعأف 
حملسأعدة(

• خدمأت مسنوعة.
مكرع  ف9  :عقم  .2حملقر حالجس أعي 
E8  زنقة حلفرحبي حي حلدحخلة  بلوك  

أكأدير
.3حملدة: 99 سنة

في  محدد   : حلشركة  .فعأس أف 
50.000 دعهم ي لكهأ :

 500 نأدية حلبوزكرحاي حلعلوي   •

حصة.

من فألا   : حلسنة حالجس أعبة   5.

ينأير إلى 31 دجن28.

حلشركة  يسي2   : .6حلتسبي2 

نأدية  حلسبدة.  محدادة  غي2  املدة 

حلبوزكرحاي حلعلوي.

لدى كسأبة  حلقأنوني   لم حإليدحع 

بأكأدير  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   12/29/2222 يوم 

.112322
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 NAT FABRICA SARL شــركة 
 شركة ذحت مسؤالبة محدادة، 

عأس ـــألهأ 100.000 دعهم

مقرهأ حإلجس أعي : قبو بنأية 

أنوع، شأعع 29 ف28حير، لألبوعجت 

حلجديدة، أكأدير

لـأسـيـس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة

بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
لم اضر حلقأنون   2222 غشت   22  

حلسأسي�سي لشركة محدادة حملسؤالبة 

لح ل حلخصأئص حلسألبة :

 NAT شركة   : حلـتـسـ بــــــــــــــة 

  FABRICA   SARL

شركة ذحت حملسؤالبة    : حلـشـكـل 

حملحدادة.

:   -  إسسخالص زيوت  حلـ ـوضـــــوع 

أعكأن بوحسطة حلضغط حملبكأنبكي.

لزيوت  بألسقسبط  حملسأجرة     -

أعكأن ا موحد حلسج بل.

-  ا بصفة عأمة ج بر حلع لبأت 

غي2  أا  مبأشرة  بصفة  لرلبط  حلتي 

مبأشرة بهدف حلشركة.

قبو بنأية     : حلـ قـر حإلجـسـ أعي    

لألبوعجت  ف28حير،   29 شأعع  أنوع، 

حلجديدة، أكأدير.

99  سنة حبسدحء   : مــدة حلـشـركـــــة   

من لأعيخ لأسيسهأ. 
 100.000  : حلشركـــة  عأس ـــأف 

حصة من   1.000 دعهم مقسم على 

فئة 100 دعهم.

حلشركأء امسأه تهم : 
حلرحبم   عبد  حمنصوع  حلسبد   -

00ف.33 دعهم مقأبل ف33 حصة.
 33.300 حلسبد شسأاي مبأعك    -

دعهم مقأبل 333 حصة.
حلرحبم   عبد  حلصلوح  حلسبد   -

33.300 دعهم مقأبل333  حصة.
 5 يسم حقسطأع نسبة %   : حتعيـــــــــأح 
من حتعيأح لإلحسبأط حلقأنوني احلبأقي 
يوزع حا  سوحء  حسب لقرير حلشركأء 

ينقل.
حلشركة  تسي2     : حلـتسـبـبــــــــــــــــــر  
حمنصوع  حلسبد  من  كل  طرف  من 
عبد حلرحبم ا حلسبد شسأاي مبأعك 

احلسبد حلصلوح عبد حلرحبم.
لم منا ج بر      : حق حإلمضأء 
حإلجس أعي  حلسوقبر  صالحبأت 
حملشت2ك ملسي2ين من أصل ثالثة، إمأ 
للسبد حمنصوع عبد حلرحبم ا حلسبد 
شسأاي مبأعك أا للسبد حمنصوع عبد 
حلرحبم احلسبد حلصلوح عبد حلرحبم 
حلسبد  ا  مبأعك  شسأاي  للسبد  أا 

حلصلوح عبد حلرحبم.
فألا  من    : حالجس ـأعبـة  حلسنـــة 

ينأير إلى 31 دجن28.
بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

29/29/2222 لحت عقم 9ف1183.
للخالصة حلببأن

حلـ ــســبـــران
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لوميس
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة
في   حملؤعخ  للعقد  طبقأ 
شركة  لأسيس  لم   23/26/2222
بألخصأئص  محدادة  حملسؤالبة 

حلسألبة :  
حالسم : لوميس 

دعسأت  مكسب   : حلهدف 
لل علومبأت 

     100.000    : حملج وعة  عأس أف 
دعهم

حلتسبي2: حلنأاي مهدي .

عقم2   838 زنقة  حملقر حالجس أعي: 
حلطأبق 3 عقم 12 ل ديد حملسي2ة    

حملدة :  99 سنة
لل ج وعة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
بألسجل حلسجأعي بأملحك ة حلسجأعية 
لحت   26/27/2222 بسأعيخ  بأكأدير  

عقم ف1136
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 QUANTA  شركة
 INTERNATIONAL «S.A.R.L»

  A.U
شركة محدادة حملسؤالبة
 ذحت حلشخص حلوحبد

حملقر حإلجس أعي : عقم 50،حلطأبق 
حالاف، زنقة817،حي حملسي2ة،حكأدير 

لـأسـيـس شــركة
 23 بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  اضر  لم   2222 غشت 
حلسأسي�سي لشركة محدادة حملسؤالبة 
لح ل  حلوحبد  حلشخص  ذحت 

حلخصأئص حلسألبة :  
 QUANTA  : شركة   : حلـتـسـ بـــــــــــــــة 
 INTERNATIONAL «S.A.R.L» A.U

شركة ذحت حملسؤالبة    : حلشكل 
حملحدادة  ذحت حلشخص حلوحبد 

حلسوظبف  مكسب   -  : حلـ ـوضـــــوع 
احالستشأعحت.

-  ا بصفة عأمة ج بر حلع لبأت 
غي2  أا  مبأشرة  بصفة  لرلبط  حلتي 

مبأشرة بهدف حلشركة.
حملحل حلكأئن    : حلـ ـقر حالجـسـ أعــي 
برقم 50،حلطأبق حالاف، زنقة817،حي 

حملسي2ة،حكأدير. 
سنة حبسدحء    99  : مــــــدة حلشركــــــة 

من يوم لأسيسهأ. 
 100.000  : حلشركـــة  عأس ـــأف 
حصة من   1.000 دعهم مقسم على 

فئة 100 دعهم.
حلشريك   : امسأه تهم  حلشركأء 
حلوحبد حلسبد بركأن حنوحع 100.000 

دعهم  مقأبل 1.000 حصة.
حتعيـــــــــأح :   يسم حقسطأع نسبة % 5 
من حتعيأح  لالحسبأط حلقأنوني احلبأقي 

سوحء يوزع حا ينقل.
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من  حلشركة  تسي2   : حلـتسـبـبــــــــــــــــــر 
طرف حلسبد بركأن حنوحع.

حق حإلمضأء : أعطي حق حإلمضأء 
للسبد بركأن حنوحع.

فألا  من   : حالجس ـأعبـة  حلسنـــة 
ينأير إلى 31 دجن28.

لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم  لقد 
بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية  حملحك ة 

29/29/2222 لحت عقم : 118350.
للخالصة حلببأن
حملسبــــــــر حلوحبد  
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SHOES  TREND ش.ذ.م.م  
بشريك وحيد

 عأس ألهـأ 100.000 دعهم
حملقر حالجس أعي:  إنزكأن، محل عقم 2 
لجزئة حلرح ة بقعة عقم 92 حلدشي2ة 

حلجهأدية
لأسيس شركة

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  لـم اضر    2222 يونبو   07
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

محدادة لهأ حمل يزحت حلسألبة .
  SHOES  TREND  : حلتس بة   •

ش.ذ.م.م بشريك احبد . 
• حلرأس أف حالجس أعي :  100.000 

دعهم.
• حملقر حالجس أعي : : إنزكأن، محل 
 92 لجزئة حلرح ة بقعة عقم   2 عقم 

حلدشي2ة حلجهأدية
حتحذية،  إسسي2حد   : حلهدف   •
إسسي2حد  حملوضة،  لوحزم   ا  حلحقأئب 
حتشغأف  لوحزم  ا  أداحت  أجهزة، 

حإلشهأعية.
حلوحبد  حلشريك   : حلشركأء   •
 1.000   : ج أف بن أمغأع   حلسبد  

حصة
حلسبد   حلشركة  يدير   : حلتسبي2   •

ج أف بن أمغأع  ملدة غي2 محدادة. 
سنة حبسدحء   99  : مدة حلشركة   •

من لأعيخ لأسيسهأ حتالي.
:لبسدئ  حإلجس أعبة  حلسنة   •
ينأير ا  حلسنة حإلجس أعبة من فألا 

لنسهي في31   دجن28.

حلصأفبة  حتعيأح  من   : حتعيأح   •

لؤخذ %5 لسكوين حالحسبأط حلقأنوني 

احلبأقي يأخذه حلشريك حلوحبد.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حنزكأن  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

عقم   لحت    2222 يولبوز   05 يوم 

ف131 .

بألسجل  حلشركة  تسجبل  لم 

عقم   لحت  حنزكأن  ملدينة  حلسجأعي 

26477  بسأعيخ  05 يولبوز 2222.

من أجل حإلسسخالص احلببأن : حملسبي2.
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  LEOPARD PRODUCTION

     S.A.R.L
لــــبـــويــــأع بـــرادكــــــســـبـــون ش.م.م

حنشأء شركة محدادة حملسؤالبة
بأكـأدير  عرفـــي  عــقد  ب قس�سى 

لم لأسيس   2219 شتن28   22 بسأعيخ 

شركة محدادة حملسؤالبة 
بـــرادكــــــســـبـــون  لــــبـــويــــأع    : حالسم 

ش.م. 

حالنسأج حلس عي   : هدف حلشركة 

حلبصري ا حالفالم . 

مقر حلشركة : شأعع حلخوحعزمي  -  

عقم 61  -  حي حملسي2ة - أكأدير.

حملدة : محدادة في 99 سنة . 

مبلغ     في  محدد   : حلرأس أف 

 900 حلى  مقس ة  دعهم   90.000

للوححدة  دعهم   100 حصة من فئة 

مقس ة كألسألي :

مح د حلخلبفي 50ف حصة .

يوسف مفدف 50ف حصة .

حلسبد مح د حلخلبفي   : حلتسبي2 

حملسي2 للشركة ا ملدة غي2محدادة 

حالعيأح : لوزع حالعيأح حلصأفبة بعد 

حالقسطأعأت حلقأنونبة على حلشركأء.

بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 

بأكأدير بسأعيخ  30 شتن28 2219 لحت 

عقم 88075 .     
حلخالصة ا حلسذكي2: 
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 SOCIETE  TAGHAZOUT
PARC  S.A.R.L

  AU CAPITAL DE 122.222
.DIRHAMS

 MAISON IDDOUCH, HAY
 TAMRAGHT AOURIR –

AGADIR
لـأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
ب قس�سى عقد عرفي بين حلشركأء 
حملؤعخ بسأعيخ 22/22/2222 لأسست 
حملحدادة.  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

اعنأصرهأ كألسألي :
حسم   لح ل  حلشركة   : حلتس بة 

تغأزات بأعك    ش.م.م. 
حلغرض حالجس أعي : إنشأء اتسبي2 
موحقف حلسبأعحت اموحقف لأللعأب.

: منزف إداش, حي  حملقر حالجس أعي 
ل رحغت أاعير أكأدير 

في  حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 
 1000 حلى  مقسم  دعهم   100.000
دعهم   100 بقب ة  حجس أعبة  حصة 

للحصة .
لخويل  لم  احإلمضأء:  حلتسبي2 

حلتسبي2 احإلمضأء إلى حلسأدة :
 IDDOUCH HASSAN &-
OUTMANE ABOUFERAS بصفتهم 
إمضأء  مرحعأة  مر  حلشركة,  مسي2ي 

ج أعي لل سي2ين.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 
حلضبط لدى هبئة حملحك ة حلسجأعية 
بسأعيخ    ف0ف118   بأكأدير لحث عقم   

.13/29/2222
من أجل حلنسخة احلببأن 

عـن حلـ سـبـرين
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 SPRINGBOK  شركة
 LOGISTIQUE

شركة محدادة حملسؤالبة 
ذحت شريك احبد

إعالن عن حلسأسيس
بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
بأكأدير حرعت   2222 شتن28    10   
حملسؤالبة  محدادة  شركة  قوحنين 
ذحت شريك احبد خصأئصهأ كألسألي:

 SPRINGBOK شركة    : حالسم 
  LOGISTIQUE  SARL AU

على  حلبضأئر  نقل   : حلهدف 
حلصعبد حلوطني احلدالي.

: مكسب 2 ق عقم  حملقر حالجس أعي 
ب 906 حملنطقة حلصنأعبة أيت ملوف.
من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.
في  حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 
إلى  مقسم  دعهم   1.000.000 مبلغ 
دعهم   100 فئة  حصة من   10.000

للوححدة موزعة كألسألي :
 10.000 حلسبد حلحسين دحوم   -

حصة ب بلغ 1.000.000 دعهم.
فألا  من  لبسدئ   : حملألبة  حلسنة 
كل  من  دجن28   31 في  لنسهي  ا  ينأير 
سنة مأ عدح حلسنة حملألبة حالالى حلتي 
حلى غأية  حلسأسيس  لأعيخ  لبسدئ من 

31 دجن28. 
حلشركة  بتسبي2  يقوم   : حلتسبي2 
حلحسين  حلسبد  ا ملدة غي2 محدادة 

دحوم.  
حتعيأح :  يسم حقسطأع 5 % لسكوين 
علبه  حملنصوص  حالحسبأطي  حلرصبد 
يخصص  حا  يوزع  حلصأفي  ا  قأنونبأ 
جديد  من  مرحل  مبلغ  حا  ححسبأطأ 

برمسه حاجزئبأ.
حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حاليدحع 
بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة  حلقأنوني 
بسأعيخ     بإنزكأن  حالبسدحئبة  حملحك ة 
13 سبس 28 2222  عقم 1762/2222

للخالصة ا حلسذكي2 

290 P

STE DALAIPRO SARL AU
ب قس�سى  عقد  عرفي  مؤعخ  يوم 
12/22/2222 لم إنشأء شركة  ذحت 

حلخصأئص حلسألبة :
 STE DALAIPRO  : حلتس بة 

 SARL AU
حلهدف : - حشغأف مسنوعة.

قيسأعية  حلعبون  شأعع    : حملقر 
بوطألبي عقم 38 حيت ملوف.

دعهم   100.000 حلرأس أف:  
مقس ة كأآلتي :
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  1000 حلشفر  لحسن   : حلسبد 
حصة )100 دعهم للحصة(.

حلتسبي2: حلسبد لحسن حلشفر
حإليدحع حلقأنوني اضر في حملحك ة 
حالبسدحئبة بأنزكأن يوم 22/29/2222 

لحت عقم 3ف17
حلسجل حلسجأعي:  26239

291 P

 «R.R PRODUCE»
 Société à responsabilité limitée

d’associé unique
.Au capital de 122.222 DH

 Siège social: N°74 IMM 17
 AVENUE MOHAMED 5 BLOC
 3 HAY ALJADID AZROU AIT

.MELLOUL
لأسيس شركة

ب وجب عقد عرفي محرع بسأعيخ 
شركة  لأسيس  لم   26/27/2222
محدادة حملسؤالبة ذحت شريك اححد 

ذحت حمل يزحت حلسألبة :
   R.R PRODUCE حلتس بة  

ش.م.م ذحت شريك اححد
حلهدف: حسسي2حد ا لصدير حلخضر 

ا حلفوحكه
ع أعة  ف7  عقم   : حالجس أعي  حملقر 
17 شأعع مح د حلخأمس جنأح 3 حي 

حلجديد حزعا حيت ملوف.
عأس حملأف حالجس أعي  :  100.000   
من  حصة   1000 إلى  مجزأ  دعهم 
حلوححدة  للحصة  دعهم   100 فئة 
لرجر كلهأ للسبد عبداف عحبم عحنأ 

(ABDUL RAHIM RANA(
حلسبد  حلشركة  يسي2  حلتسبي2: 
 ABDUL RAHIM( عبداف عحبم عحنأ
حملنفرد  حإلمضأء  الخويله   )RANA

ملدة غي2 محدادة.
حلسنة حالجس أعبة  : لبسدئ حلسنة 
حالجس أعبة من فألا ينأير النسهي في 

آخر دجن28 من كل سنة.
الم حإليدحع حلقأنوني لهذح حلعقد 
حملحك ة  هبئة  لدى  حلضبط  بكسأبة 
6ف17  عقم   لحت  حنزكأن  حلسجأعية 
احلسجل حلسجأعي عقم26243  بسأعيخ 

29/29/2222
من حجل حلنسخة احلببأن

حرع بأيت ملوف بسأعيخ 12/29/2222

292 P

STE PROXINOV   SARL
ICE : 223125222222271

إعالن عن لأسيس شركة محدادة 
حملسؤالبة

محدادة  شركة  لأسيس  لم 

عقد  ب قس�سى  ذحت  حملسؤالبة 

    29/27/2222 بسأعيخ  محرع  عرفي 

حلخصأئص حلسألبة :

   STE PROXINOV  : حلتس بة 

   Sarl

مكسب  سطا  حالجس أعي:  حملقر 
حلطأبق حالاف شأعع حلحسن   01 عقم 
ف9  عقم   1 بلوك  حلثأني حي لوه و1 

حيت ملوف.

ا حالشغأف  حشغأف حلبنأء  حلهدف: 

حملسنوعة.

 100000 حالجس أعي:  حلرأس أف 

دعهم.
حلتسبي2 : عشبد حلشنأق..

حملدة: 99 سنة.

حتى ينأير  فألا    : حملألبة   حلسنة 

31 دجن28.

بألسجل  حلشركة  تسجبل  لم 

7ف17  عقم  لحت  بإنزكأن  حلسجأعي 
حلسجل  عقم   2222/29/29 بسأعيخ 

حلسجأعي 26245.

293 P

  STE ELFAIH IMMO 

SARL AU
إعالن عن لأسيس شركة محدادة 

حملسؤالبة 
ICE : 223114771222226

ب قس�سى عقد عرفي محرع بسأعيخ  

شركة  لأسيس  لم   2222/27/26

محدادة حملسؤالبة ذحت شريك احبد 

ذحت حلخصأئص حلسألبة :   

  STE ELFAIH  IMMO : حلتس بة

Sarl.au
زنقة   22 عقم  حالجس أعي:  حملقر 

01 بلوك ب شأعع حلحسن حلثأني حي 

حلعرب  حيت ملوف .

حلهدف: منعش عقأعي .

 100.000  : حالجس أعي  حلرأس أف 
دعهم.

:حلسبد حلحسين سبدي  -حلتسبي2 
عي�سى احلسبد عبد حلعزيز حلفأئا.

-حملدة : 99 سنة.
فألا ينأير حتى   :  -حلسنة حملألبة 

31 دجن28 .
بألسجل  حلشركة  تسجبل  لم 
 1726 عقم  لحت  بأنزكأن  حلسجأعي 
حلسجل  عقم    2222/29/27 بسأعيخ 

حلسجأعي 26233.
294 P

م.ه ديزاين
لـأسـيـس شــركة

بسأعيخ  عرفي   عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  اضر  لم   .26/22/2222
حلسأسي�سي لشركة محدادة حملسؤالبة 
حلخصأئص  لح ل  حلوحبد  حلشريك 

حلسألبة:
-حلـتـسـ بـــــــــــــــة : م.ه ديزحين.

-حلشكل  :  شركة دحت حملسؤالبة 
حملحدادة حلشريك حلوحبد.

زخرفة  ا  حلتزيين   : -حلـ ـوضـــــوع 
حلشقق )حفرشة ا ديكوعحت(. 

 ،11 عقم  حالجـسـ أعــي:  -حلـ ـقر 
شأعع  ع أعة65،  حلثألث،  حلطأبق 
حلقأ�سي عبأض، حمسرنأت،   حكأدير 

-مــــــدة حلشركــــــة   : 99  سنة حبسدحء 
من يوم لأسيسهأ.  

 100.000   : حلشركـــة  -عأس ـــأف 
حصة من   1000 دعهم مقسم على 
فئة 100 دعهم  كلهأ  للسبد محراك 

هشأم.   
-حتعيــــــــــــــــــأح : يسم حقسطأع نسبة % 5 
من حتعيأح  لالحسبأط حلقأنوني احلبأقي 

حسب لقرير حلشريك حلوحبد. 
من  حلشركة  تسي2   : -حلـتسـبـبـــــــــــــر   
طرف حلسبد: محراك هشأم. مر كل 

صالحبأت حالمضأء.  
فألا  من   : حالجس ـأعبـة  -حلسنـــة 

ينأير إلى 31 دجنبـــــر.
لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم  لقد   
يـوم  بأكأدير  حلسجأعية  حملحك ة 

09/08/ 2222 لحت عقم 112329.
295 P

 STE WIWOURGH 
TECHNOLOGIES SARL
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة
بسأعيخ    عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  اضر  لم   22/22/2222
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حلسأسي�سي 
محدادة لح ل حلخصأئص  حلسألبة :

 STE WIWOURGH  : حلتس بة  
TECHNOLOGIES SARL

حدد   : حالجس أعي   حلرأس أف 
دعهم   100.000 عأس أف حلشركة في 
 100 حصة بقب ة   1000 مقسم إلى 
مقس ة على حلشكل  دعهم للحصة  

حلسألي  :
- يأسين حزيكي   500 حصة 

- عبد هللا بطأيبي  500 حصة
حتهدحف : ل أعس في ج بر حلت2حب 

حلوطني حملغرب 
لطوير   - حاللكت2انبة  حلسجأعة   

لكنولوجبأ حملعلومأت. 
سنة   99 حددت حملدة في   : حملدة  

حبسدحء من لأعيخ حلسأسيس. 
حمهأيش  بداحع   : حملقر حالجس أعي  

حلصفأء شسوكة حيت بأهأ    
حلتسبي2 :  يأسين حزيكي   

مسأعد مسي2 عبد هللا بطأيبي  
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة   بأملحك ة  حلضبط 
بسأعيخ  5ف17  عقم  لحت  بأنزكأن 

29/29/2222
296 P

STE ZRAIAA TRANS  SARL 
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة
بسأعيخ    عرفي  عقد  ب قس�سى   
حلقأنون  اضر  لم   27/25/2222
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حلسأسي�سي 
محدادة لح ل حلخصأئص  حلسألبة :

  STE ZRAIAA TRANS :  حلتس بة
.SARL

حدد   : حالجس أعي   حلرأس أف 
دعهم   100.000 عأس أف حلشركة في 

مقسم إلى 1000 حصة.
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بقب ة 100 دعهم للحصة  مقس ة 

على حلشكل حلسألي 

  CIN JB 412221  حح د حزعيعة -

500  حصة 

   CIN JB352614   حح د حزعيعة -

500   حصة

حتهدحف : ل أعس في ج بر حلت2حب 

حلوطني حملغرب 

- نقل حملسسخدمين لحسأب حلغي2 

سنة   99 حددت حملدة في   : حملدة  

حبسدحء من لأعيخ حلسأسيس 

: داحع حكرحم حيت  حملقر حالجس أعي  

ع ي2ة حشسوكة حيت بأهأ     

 CIN JB حح د زعيعة    : حلتسبي2 

  412221

 CIN زعيعة  حح د  مسأعد مسي2 

 JB352614

بكسأبة   : حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة   بأملحك ة  حلضبط 
بسأعيخ   1229 عقم  لحت   بأنزكأن 

21/27/2222

297 P

FINI WORKS   SARL AU 
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة بشريك احبد 
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بأكأدير 

لم لأسيس شركة   11/22/2222 في 

بشريك  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

احبد خصأئصهأ:

      FINI WORKS حلتس بة

حا  حملخسلفة  حالشغأف   : حلنشأط 

حلبنأء. 

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

مسؤالبة احبدة بشريك اححد.

دعهم   100.000  : حلرأس أف 

فئة  من  حصة   1000 حلى  مقس ة 

100 دعهم

حصة   1000 مأزغي  )مح د   -

100.000 دعهم(. 

حملسي2 : مح د مأزغي..

حلشبكأت  ج بر   : حلسوقبر 

بألسوقبر  سأعية  لكون  احلك ببأالت 

حلفريد للسبد مح د مأزغي.

حلسجأعي  حملحل   : حملقر حالجس أعي 
حمسكراض  لوعحع  بداحع  حلكأئن 

حكأدير.
حملدة: 99 سنة.

حلسنة  لبدأ  أالجس أعبة:  حلسنة 
حالجس أعبة في حتاف من ينأير النسهي 
حلسنة  استش ل  ديس 28،   31 في 
حلنهأئي  لأسيس  اقت  حتالى  حملألبة 

للشركة حتى 31 ديس 28 2222
ب صلحة  لم  حلقأنوني  حإليدحع 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 
بأكأدير.في 26/29/2222 عقم حإليدحع 

.118303
298 P

 STE CITE MEDICALE PRIVE
-SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 
اشريك احبد

عأس ألهأ : 1.000.000  دعهــم
مقرهأ :  حملكسب حملسوحجد بسجزئة 
عقم ف3 حملنطقة حلصنأعبة لأسبال 

حلدشي2ة حلجهأدية - إنزكأن
س.ت: 26219

حلج ر  ملشأاعحت  طبقأ 
بسأعيخ  حملنعقد  حلسأسي�سي  حلعأم 
لأسيس  لم   ،12/22/2222
مر  محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 

حلخصأئص حلسألبة :
 STE CITE  : حلشركة  حسم   .1

MEDICALE PRIVE SARL AU
2. عأس حملأف : 1.000.000 دعهــم

 LA SOCIETE.: 3. حلشريك حلوحبد
CO-CAPITAL

حملكسب   : حتسأ�سي  مقرهأ  ف. 
حملنطقة   ف3  عقم  بسجزئة   حملسوحجد 
حلصنأعبة لأسبال-حلدشي2ة حلجهأدية 

- إنزكأن
إنشأء  حالجس أعي:  حلنشأط   .5
حلتي  حملبأني  احسسغالف  الأجي2اإدحعة 
مؤسسة  قبل  من  حسسغاللهأ  سيسم 
حلعلوم  جأمعة  تسمى  جأمعبة 

  UPSSAحلصحبة حلخأصة  بأكأدير
6. حملدة  : 99 عأمأ مند تسجبلهأ في 

سجل حلسجأعة احلشركأت.

7. حملسي2: حلسبد ح بد اهبي

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ  بإنزكأن  حالبسدحئبة 

26/29/2222 لحت عقم 1715.

299 P

 STE UNIVERSITE PRIVEE

 DES SCIENCES DE LA

SANTE -SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

اشريك احبد

عأس ألهأ : 1.000.000  دعهــم

مقرهأ : حملكسب حملسوحجد بسجزئة 

عقم ف3 حملنطقة حلصنأعبة لأسبال 

حلدشي2ة حلجهأدية - إنزكأن

س.ت: 26225

حلج ر  ملشأاعحت  طبقأ 

بسأعيخ  حملنعقد  حلسأسي�سي  حلعأم 

لأسيس  لم   ،  12/22/2222

مر  محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 

حلخصأئص حلسألبة  :

 STE  : حلشركة  حسم   .1

 UNIVERSITE PRIVEE DES

 SCIENCES DE LA SANTE– SARL

AU

2. عأس حملأف : 1.000.000 دعهــم

 LA SOCIETE.: 3. حلشريك حلوحبد

CO-CAPITAL

حملكسب  حتسأ�سي:  مقرهأ  ف. 

حملنطقة  ف3  عقم  بسجزئة   حملسوحجد 

حلدشي2ة    - لأسبال  حلصنأعبة  

حلجهأدية- إنزكأن

داعحت   : حالجس أعي   حلنشأط   .5

لعلوم  حلعألي  احلسعلبم  حلسكوين 

حلصحة

6. حملدة: 99 عأمأ مند تسجبلهأ في 

سجل حلسجأعة احلشركأت

7. حملسي2: حلسبد ح بد اهبي

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ  بإنزكأن  حالبسدحئبة 

26/29/2222 لحت عقم 1719.

300 P

 STE AMI-ROM CENTRE DE

PNEUS AUTOS ET SERVICES

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

عأس ألهأ 1.000.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : شأعع حلرشبدية 

بلوك 11 عقم 2-3612حي حملح دي 

حكأدير

RC حكأدير52279

حي  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2222 يونبو    29 حملح دي حكأديرفي 

حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  ثم 

حملحدادة ذحت حلخصأئص حآللبة.

 STEAMI-ROM  : حلتس بة 

 CENTRE DE PNEUS AUTOS ET

SERVICES

حلهدف:  - 

-Vente & distribution de tout les 

accessoires automobile.

-Travaux d’entretien et services 

rendu aux automobilistes.

حملقر حالجس أعي  :   شأعع حلرشبدية 

عقم 3612-2 حي حملح دي   11 بلوك 

حكأدير

99 سنة حبسدحء من لأعيخ     : حملدة  

لأسيس حلشركة 

دعهم    1.000.000   : حلرأس أف  

فئة  من  حصة   10.000 إلى  مقسم 

100 دعهم 

لبسدئ من    : حلسنة حالجس أعبة  

01 ينأير إلى 31 دجن28 من كل سنة .

ب قس�سى حلفصل 16 من حلقأنون 

 : حلسبد  حتسأ�سي للشركة لم تعبين  

حلعسري ج أف ك سي2 للشركة  ملدة 

غي2 محدادة.

حلتسجبل  ا  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألسجل حلسجأعي بأملحك ة حلسجأعية 

الكأدير، في 22 يولبوز 2222 .

301 P
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 STE  IMOU-PRODUCTIONS
& EVENTS

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
عأس ألهأ 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي  :ع أعة حلحأجب 
شأعع ف1حي حلنهضة حلحأجب لكوين

حكأدير
RC 52251

مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلحأجب لكوين في  08 يولبوز 2222 
حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  ثم 

حملحدادة ذحت حلخصأئص حآللبة.
 STE IMOU  : حلتس بة 

PRODUCTIONS & EVENTS
حلهدف: 

 -Studio d’enregistrement 
sonore et artistique.
-Agence de communication 
media et photos.
حملقر حالجس أعي  :   ع أعة حلحأجب 
شأعع ف1 حي حلنهضة حلحأجب لكوين

99 سنة حبسدحء من لأعيخ      : حملدة  
لأسيس حلشركة. 

دعهم    100.000 حلرأس أف:  
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دعهم 
حلسنة حالجس أعبة:  لبسدئ من 01 

ينأير إلى 31 دجن28 من كل سنة .
ب قس�سى حلفصل 16 من حلقأنون 
حلسبد  تعبين  لم  للشركة  حتسأ�سي 
ملدة  للشركة   ك سي2  مح د   :حايال 

غي2 محدادة.
حلتسجبل  ا  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بألسجل حلسجأعي بأملحك ة حلسجأعية 

الكأدير, في 29 يولبوز 2222 .
302 P

  STEHNWA GLOBAL
 DISTRIBUTION& TRADING

SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

عأس ألهأ 800.000 دعهم
مقرهأ حالجس أعي :  عقم 6 ع أعة 

دحعان ب بنسركأا حكأدير
حكأدير

RC 49535
مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 2221 شتن28  حكأديرفي05  بنسركأا 
حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  ثم 

حملحدادة ذحت حلخصأئص حآللبة.
  STEHNWA GLOBAL  :  حلتس بة
 DISTRIBUTION & TRADING

SARL
حلهدف  : 

-Réception ou manifestation 
d’événement. 
-Large gamme de services 
de grande tradition destinés 
à l’Exploitation de Café/
Restaurant/Salon de 
Thé/ Glacier/Pâtisserie & 
Boulangerie Fabrication de 
Vasque et Meuble de salle de 
bain
ع أعة   6 عقم    : حالجس أعي  حملقر 

دحعان ب بنسركأا حكأدير
99 سنة حبسدحء من لأعيخ    : حملدة  

لأسيس حلشركة 
دعهم   800.000   : حلرأس أف  
مقسم إلى 8.000 حصة من فئة 100 

دعهم 
من لبسدئ  حالجس أعبة:    حلسنة 
 01 ينأير إلى 31 دجن28 من كل سنة .

ب قس�سى حلفصل 16 من حلقأنون 
حتسأ�سي للشركة لم تعبين حلسبد:

للشركة  ك سي2  هنود  حلحسين 
ملدة غي2 محدادة.

حلتسجبل  ا  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بألسجل حلسجأعي بأملحك ة حلسجأعية 

الكأدير.
303 P

 STE  NOUVELLES
IMMOBILIA LAKHMAÏS DE

 CONSTRUCTION &
 TRAVAUX DIVERS

S.N.I.L.C.T.D
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

عأس ألهأ 500.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي:ع أعة حبن سينأ 
حلطأبق ف شقة 55 شأعع حملستشفى, 

حيت ملوف
RC حنزكأن 26627

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بأيت 
ملوف  في   09ف28حير 2222 ثم لأسيس 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلخصأئص حآللبة.
 STE NOUVELLES حلتس بة: 

IMMOBILIA LAKHMAÏS DE
 CONSTRUCTION &
.TRAVAUX DIVERS S.N.I.L.C.T.D

 Entrepreneur, Promoteur-
.immobilier

حلهدف:
-Promoteur de travaux publics.
 Prestation de services sous-
traitance en bâtiment et 
terrassement et lotissements 
divers..
حملقر حالجس أعي  :  ع أعة حبن سينأ 
55 شأعع حملستشفى,  ف شقة  حلطأبق 

حيت ملوف
من  حبسدحء  سنة   99   : حملدة  

لأعيخسأسيس حلشركة 
دعهم    500.000   : حلرأس أف  
مقسم إلى 5.000 حصة من فئة 100 

دعهم 
حلسنة حالجس أعبة:  لبسدئ من 01 

ينأير إلى 31 دجن28 من كل سنة .
ب قس�سى حلفصل 16 من حلقأنون 
حلسبد  تعبين  لم  للشركة  حتسأ�سي 
:حلحوزي عشبد  ك سي2 للشركة  ملدة 

غي2 محدادة.
حلتسجبل  ا  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بألسجل حلسجأعي بأملحك ة حالبسدحئبة 

إلنزكأن  يوم  : 22  يولبوز 2222.
304 P

 OUFELLA CASH    
ذحت حملسؤالبة حملحدادة
 ذحت شريك احبـد شركة

لأسيس شركــة
بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  لأسيس  لم   ،23/22/2222
ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت شريك 

احبـد خصأئصهأ كألسألــــي:

 OUFELLA CASH   حلتس بة
حلهدف حالجس أعي : 
1 - لحويل حالموحف.

بأخشأن  حي   : حالجس أعي  حملقر   
حغراض بن سركأا حكأدير، 

حملدة 99   سنة. 
دعهم   100.000 حلرأس أف 
حصة إجس أعبة   1000 مقس ة إلى 
من فئة 100  دعهم للحصة حلوححدة،  
حلسبد  حلوحبـد  للشريك   منتسبة  
حصة   1000 حلحجأجي   مصطفى 

إجس أعبة.
حلشركة  بتسبي2  يعهد  حلتسبي2: 
ملدة  مصطفى حلحجأجي   إلى حلسبد  
غي2 محددة،  أمأ حلسوقبر فبنسب له 

كذلك. 
لم حإليدحع حلقأنوني بكسأبة  اقد  
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
لحت    29/29/2222 بسأعيخ  بأكأدير 

عقم  118357،
للخالصة ا حلببأن

عن حملسي2،

305 P

سونيار
لـأسـيـس شــركة 

بسأعيخ  عرفي   عقد  ب قس�سى   
حلقأنون  اضر  لم   .25/22/2222
حلسأسي�سي لشركة محدادة حملسؤالبة 

لح ل حلخصأئص حلسألبة:
حلـتـسـ بـــــــــــــــة : سونبأع

:  شركة ذحت حملسؤالبة  حلشكل  
حملحدادة

حلـ ـوضـــــوع : - ل وين حملستشفبأت
 - حلس وين حلج أعي

- م ون
حلـ ـقر حالجـسـ أعــي :  لجزئة حلرححة 

عقم 03ف، حلعبون.
مــــــدة حلشركــــــة   : 99  سنة حبسدحء 

من يوم لأسيسهأ. 
 100.000   : حلشركـــة  عأس ـــأف 
حصة من   1000 دعهم مقسم على 
500 حصة  100 دعهم للحصة   فئة 
حصة   500 ا  بشرى  ببأز  للسبدة  

للسبد حلغوحص عبد حلكبي2.
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حتعيــــــــــــــــــأح   : يسم حقسطأع نسبة % 5 

من حتعيأح  لالحسبأط حلقأنوني احلبأقي 

حسب لقرير حلشركأء.

من  حلشركة  تسي2  حلـتسـبـبـــــــــــــر: 

طرف حلسبد  ببأز يوسف 

صالحبأت حالمضأء  :  للسبدة  ببأز 

بشرى احلسبد حلغوحص عبد حلكبي2.

فألا  من   : حالجس ـأعبـة  حلسنـــة 

ينأير إلى 31 دجن28. 

لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم  لقد 

للعبون:  حالبسدحئبة  حملحك ة  

عقم   لحت   12/29/2222 يـوم 

 2726/2222

306 P

شــركة اكروكاد كونسيلتينك
لـأسـيـس

بسأعيخ  عرفي   عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  اضر  لم   .25/22/2222

حلسأسي�سي لشركة محدادة حملسؤالبة 

لح ل حلخصأئص حلسألبة:

حلـتـسـ بـــــــــــــــة : حكراكأد كونسبلسينك

شركة دحت مسؤالبة    : حلشكل  

محدادة بشريك اححد

عبنأت  ج ر   -  : حلـ ـوضـــــوع 

عبنأت  ج ر   - حلغدحئبة  حملنسجأت 

حلسطا ا حملأء

حملبكرايبوالجبة  حلعبنأت  حخد   -  

لل أء

مدينة    : حالجـسـ أعــي  حلـ ـقر 
حلوحدة بلوك C عقم 711 ، حلعبون.

مــــــدة حلشركــــــة   : 99  سنة حبسدحء 

من يوم لأسيسهأ. 
 100.000   : حلشركـــة  عأس ـــأف 

حصة من   1000 دعهم مقسم على 

فئة 100 دعهم للحصة .

حتعيــــــــــــــــــأح   : يسم حقسطأع نسبة % 5 

من حتعيأح  لالحسبأط حلقأنوني احلبأقي 

حسب لقرير حلشركأء.

من  حلشركة  تسي2  حلـتسـبـبـــــــــــــر: 

طرف حلسبد  قأديمي حح د مر كأمل 

صالحبأت حالمضأء 

حلسنـــة حالجس ـأعبـة : من فألا ينأير 

إلى 31 دجن28. 

لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم  لقد 

للعبون:  حالبسدحئبة  حملحك ة  

عقم   لحت   12/29/2222 يـوم 

 2725/2222

307 P

 SOCIÉTÉ ANSSIF

 EQUIPEMENT AUTO

MOTO
شركة محدادة حملسؤالبة
عأس ألهأ 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : داحع تسوقت حملهأعة 

ع ألة لأعادحنت.

بسأعيخ  عرفي،  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  اضر  2222لم  غشت    30

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

 ANSSIF EQUIPEMENT حملحدادة 

AUTO MOTO   بأمل يزحت حلسألبة:

حلشركأء :

حنصبف,مغربي,   ج أف  حلسبد   -

حلحأمل   ،22.24.2221 سنة  مزدحد 

عقم                            حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 

JC626272 حلسأكن بداحع حيت يحيى 

لنزعت- لأعادحنت.

حملوضوع :.

- ببر قطر غبأع حلدعحجأت.

- لأجي2 حلدعحجأت حلنأعية

حلتس بة :

 ANSSIF م.م   .ذ.  شركة    -

  EQUIPEMENT AUTO MOTO

.S.A.R.L

تسوقت   داحع  حالجس أعي:  حملقر 

حملهأعة  أاالد برحبل ع ألة لأعادحنت.

حملدة: تسعة ا تسعون سنة حبسدحء 

من لأعيخ تسجبل حلشركة في حلسجل 

حلسجأعي.
عأس أف  حدد   : حلشركة  عأس أف 

100.000  دعهم مقس ة  حلشركة ب 

دعهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

موزعة كسألي:

 500 حنصبف  ج أف  حلسبد   -

حصة حجس أعبة

حملج وع 1000 حصة حجس أعبة.

حنصبف  حلسبد ج أف    : حلتسبي2 

عين مسي2 للشركة ا يلزمه بسوقبعه 

حملنفرد ملدة غي2 محددة.

من  لبسدئ   : حالجس أعبة  حلسنة 

دجن28 من   31 فألا ينأير ا لنسهي في 

كل سنة.

حتعيأح : لوزع حتعيأح حلصأفبة بعد 

خصم  5 في حملأئة لالحسبأط حلقأنوني 

في  حصتهم  حسب  حلشركأء  على 

حلشركة أا لنقل من جديد إلى حلسنة 

حملوحلبة.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

لدى  حلضبط  بكسأبة  حلقأنوني 

حملحك ة حالبسدحئبة بسأع ادحنت بسأعيخ 

08  شتن28  2222 لحث عقم حلسجل 

حلسجأعي 8985.
مقسطف من أجل حإلشهأع

308 P

Société H.B.D TENZART

شركة محدادة حملسؤالبة

عأس ألهأ 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي :  أاالد بلعبد أاالد 

برحبل ع ألة لأعادحنت.

بسأعيخ  عرفي،  عقد  ب قس�سى 

حلقأنون  لم اضر   ,2222 غشت   08

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة

« H.B.D TENZART »  بأمل يزحت 

حلسألبة:

حلشركأء:

,مغربي,   حلسبد عبد هللا بندحاد   -

حلحأمل   ،01.01.1999 سنة  مزدحد 

عقم   حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 

حيت  بداحع  حلسأكن    JC529252

صألح لنزعت -لأعادحنت.

مغربي   , بندحاد  ح بد  حلسبد   -

حلحأمل   ،01.01.1976 سنة  مزدحد 

عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 

JC152123 حلسأكن  بداحع حيت صألح 

لنزعت -  لأعادحنت.

حملوضوع :

- نقل  حلبضأئر لحسأب حلغي2.

حلبأعدة  بألغرف  حشغأف خأصة   -

احملج دحت

- ببر اشرحء حالجهزة حملنزلبة

حلتس بة:

   H.B.D  TENZART  شركة  .ذ.م.م

.S.A.R.L

حملقر حالجس أعي:

برحبل ع ألة  أاالد  بلعبد  أاالد  

لأعادحنت.

حملدة: تسعة ا تسعون سنة حبسدحء 

من لأعيخ تسجبل حلشركة في حلسجل 

حلسجأعي.

عأس أف  حدد   : حلشركة  عأس أف 

دعهم    100.000 ب  حلشركة 

مقس ةإلى 1000 حصة من فئة 100 

دعهم كسألي:

بندحاد  هللا  عبد  حلسبد   -

500حصة حجس أعبة

500 حصة  - حلسبدح بد بندحاد 

حجس أعبة

حملج وع 1000 حصة حجس أعبة

حلسبد عبد هللا بندحاد   : حلتسبي2 

عين مسي2 للشركة احلسوقبر يلزم كل 

من عبد هللا بندحاد حا ح بد بندحاد 

ملدة غي2 محددة

من  لبسدئ  حالجس أعبة:  حلسنة 

دجن28 من   31 فألا ينأير ا لنسهي في 

كل سنة.

حتعيأح : لوزع حتعيأح حلصأفبة بعد 

خصم  5 في حملأئة لالحسبأط حلقأنوني 

في  حصتهم  حسب  حلشركأء  على 

حلشركة أا لنقل من جديد إلى حلسنة 

حملوحلبة.

حإليدحع  لم  حلقأنوني:  حإليدحع 

لدى  حلضبط  بكسأبة  حلقأنوني 

حملحك ة حالبسدحئبة بسأع ادحنت بسأعيخ 

12  شتن28   2222 لحت عقم حلسجل 

حلسجأعي 8993.
مقسطف من أجل حإلشهأع

309 P
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 STE SUB BOIS ET
   ALUMINIUM

 Société à Responsabilité
LimitéeA.U

Au Capital de 122.222 Dhs
 Siège Social est fixé à :RUE ASSA

ZAG ZAG M
ICE : 223127162222242

لـــأسيــس شركة
لأعيخ  ب  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  لأسيس  لم   ،2222/22/26
بشريك  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 

احبد بأمل يزحت حلسألبة  :
 STE SUB BOIS ET  : حلتس بة 

   ALUMINIUM
حملقر حالجس أعي :  زنقة أسأ حلزحك

دعهم   100.000  : حلرأس ـــــــــــــأف 
فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100 دعهم.
حلخشب  نجأعة   : حلهـــــــــــــــــدف 

احتملنبوم
حلشــــــــــــــريك حلوحبد  حلسبد : موالي 

حلحسن سلب أني 1000 حصة
:  موالي حلحسن  حملسي2 حلقأنوني  

سلب أني
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ  كل بم  حالبسدحئبة 
27/29/2222 لحت عقم 347/2222  
310 P

   STE WALID FISH SARL AU
     ICE 223242154222274

لأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بتزنيت 
اضر  لم   2222 مأعس    25 بسأعيخ 
محدادة  لشركة  أسأ�سي  قأنون 
حلخصأئص  لح ل  احلتي  حملسؤالبة 

حلسألبة:
 STE WALID FISH    : حلتس بة 

 SARL AU
حلهدف حالجس أعي:

ع28   حلبضأئر  نقل  مقأاف   
طن   15 حلسبأعحت ح ولتهأ حقل من 
/*حلصبد حلبحري /*لأجر حالسسي2حد حا 

حلسصدير.

عأس حملأف:
دعهم مقس ة   100.000 حدد في 
100 دعهم  1000 حصة من فئة  إلى 

موزعة كألسألي:
99 سنة حبسدءح  - حلسبد البد بلي 

من لأعيخ لأسيسهأ.
حملقر حالجس أعي:

 GARAGE EXTRAIT DE LA
 MAISON SISE A DE ZAOUITE

 AGLOU TIZNIT
حملسي2ان :

للشركة  بلي مسي2  البد  حلسبد   -
املدة غي2 محدادة.

بكسأبة  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة ليزنيت 
بسأعيخ   122/2222 عقم  لحت 

14/26/2222
311 P

 STE CAUCHEMAR TRANS
 S.A.R.L

     ICE 003088000065ف7ف
لأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بتزنيت 
اضر  لم   2222 يونبو    23 بسأعيخ 

قأنون أسأ�سي 
لشركة محدادة حملسؤالبة احلتي 

لح ل حلخصأئص حلسألبة:
 STE   CAUCHEMAR   :حلتس بة

 TRANS  SARL
نقل  *مقأاف  حالجس أعي:  حلهدف 
/*مقأاف نقل حلسبأحي   حالشخأص  

/*لأجر 
 100.000 في  حدد  حملأف:  عأس 
حصة من   1000 إلى  دعهم مقس ة 

فئة 100 دعهم موزعة كألسألي:
- حلسبدة عقبة عحي 650 حصة .

 350 لعرا�سي  حح د  حلسبد   -
حصة.

سنة حبسدءح من لأعيخ   99  : حملدة 
لأسيسهأ.

حملقر حالجس أعي:
 GARAGE SISE A CENTRE

. ARBAA SAHEL TIZNIT

حملسي2ان:

- حلسبدة عقبة عحي مسي2ة  للشركة 

املدة غي2 محدادة.

بكسأبة  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

لزنيت  حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

بسأعيخ   255/2222 عقم  لحت 

19/22/2222

312 P

 LA SOCIETE SAHARIENNE

 DE L’INGENIERIE ET DE

 MODELISATION SARL

لأسيس شركة
حلج ر  محضر  ب قس�سى 

بسأعيخ  حملؤعخ  حلسأسي�سي  حلعأم 

شركة  لأسيس  لم   16/22/2222

محدادة  حملسؤالبة ذحت حلخصأئص 

حلسألبة : 

حلهدف : هدف حلشركة في حملغرب 

ك أ في حلخأعج هو:

- مكسب للدعحسأت ا حتبحأث

 3 عقم  شقة  حالجس أعي:   حملقر 

بن  عالف  شأعع  حلسعأدة  ع أعة 

عبدهللا كل بم.

حملدة :  99 سنة

  100.000 في  حدد   : حلرأس أف 

حصة   1000 على   مقسم  دعهم 

حجس أعبة بقب ة 100 دعهم للوححدة 

اهي في نصيب : 

حلسبد حلعزحاي حهدح مح د حمين 

500 حصة حجس أعبة.

حصة   500 خألد  نأنة  حلسبد 

حجس أعبة.

: تسي2 حلشركة املدة غي2  حلتسبي2 

محدادة من طرف حلسبد نأنة خألد 

احلسبد حلعزحاي حهدح مح د حمين

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ  بكل بم  حالبسدحئبة 

29/22/2222 لحت عقم 2222/339.  

313 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

 STE « EL HAIROUCHE
 SERVICE » SARL

CONSTITUTION DE SOCIETE
لأسيس شركة

بسأعيخ  عرفي  عقد  على  بنأءح 
حلقوحنين  اضر  لم   ,12/26/2221
حتسأسبة لشركة محدادة حملسؤالبة:

 EL HAIROUCHE SERVICE  
ذحت حلخصأئص حلسألبة : 

حلهدف : هدف حلشركة في حملغرب 
ك أ في حلخأعج هو

- خدمأت حاللصأالت.
- حلبنأء ا أع أف مخسلفة.

لكأنت  داحع   : حالجس أعي  حملقر 
كل بم.

حملدة :  99 سنة
 100.000 في  حدد   : حلرأس أف 
حصة   1000 على  مقسم  دعهم 
حجس أعبة بقب ة 100 دعهم للوححدة 

اهي في نصيب حلسبد  : 
حصة    1000 أح د   حلهي2اش 

حجس أعبة.
: تسي2 حلشركة املدة غي2  حلتسبي2 
محدادة من طرف حلسبد حلهي2اش 

أح د.
لم حلتسجبل في حلسجل حلسجأعي 
بسأعيخ  بكل بم   حالبسدحئبة  بأملحك ة 

2222/23/24 لحت عقم 067ف.  
314 P

 SOCIETE TSG TRAVAUX
DIVERS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
حلرأس أف حالجس أعي : 222.222 

دعهم
حملقر حالجس أعي  : داحع عين صدحق 

سبدي بومو�سى أاالد لأي ة
حلسأسيس

بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلنظأم  اضر  ثم   23/22/2222
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
م يزحتهأ  حلوحبد  للشريك  حملحدادة 

كألسألي  :
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مسؤالبة  ذحت  شركة   : حلشكل  
محدادة للشريك حلوحبد

TSG  travaux divers :  حلتس بة
حلغرض  : أشغأف مخسلفة، أشغأف 

حلبنأء ا حتع أف حملرلبطة بهأ
حملقر حالجس أعي  : داحع عين صدحق 

سبدي بومو�سى أاالد لأي ة.
 222.222  : حلرأس أف حالجس أعي  
دعهم مقسم إلى 2222 حصة من فئة 
100 دعهم للحصة على حلشكل حلسألي:

 2222 حلخنأتي  لوفبق  حلسبد   -
حصة.

: تسي2 حلشركة من طرف  حلتسبي2 
حلسبد لوفبق حلخنأتي.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة  
حلسأسيس حلنهأئي.

كسأبة حلضبط   : حإليدحع حلقأنوني 
لدى حملحك ة حالبسدحئبة بسأعادحنت في 

27/29/2222 لحت عقم 560.
315 P

حملركز حلجهــوي للخدمـــأت ش م م

CREMAVERA
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة من شريك اححد
حلج ر  محضر  على  بنأء   
بسأعيخ  حملنعقد  حلسأسي�سي  حلعأم 
ذحت  لأسست شركة   23/22/2222
بأالعسبأعحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلسألبة: 
 «CREMAVERA» حالسم: شركة -
ذحت حملسؤالبة حملحدادة من شريك 

اححد.
-  حلعنوحن: عقم 01 زنقة سوس حي 

حلبوسفبة  ليزنيت.
حملشرايأت  بأئر  -حلهدف: 

بألسقسبط.  
 99( -حملدة: تسعة ا تسعون سنة 

سنة(.
- عأس حملــأف : عأس أف حلشركة هو 
دعهم   100.000( دعهم  ألف  مأئة 
حصة   )1000( ألف  إلى  مقس ة   )

بقب ة مأئة )100( دعهم لكل حصة.
عشبد   حايريك  حلسبد  حلتسبي2:   -

مسي2ح للشركة.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع   -

حلقأنوني بأملحك ة حالبسدحئبة بتزنيت 

عقم  لحت   27/29/2222  : بسأعيخ 

.277

316 P

 STE LOUJDI ELHABIB

MATERIAUX  SARL
عأس مألهأ 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي :  داحع حلحومر ج أعة 
حح ر حلكاللشة لأعادحنت

 إعالن عن لأسيس شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة 

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ  
حلقأنون  إحدحث  لم   32/22/2222
حملسؤالبة  ذحت  للشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة، خصأئصهأ كألسألي :
 LOUJDI ELHABIB حلتس بة: 

 MATERIAUX
حلحومر  داحع   : حإلجس أعي  حملقر 

ج أعة حح ر حلكاللشة لأعادحنت  
حلهدف حإلجس أعي : 

- ببر موحد حلبنأء
حتشغأف  ا  حلبنأء  في  مقأاف   -

حملخسلفة.
- نقل حلبضأئر لحسأب حلغي2.

  : في  حدد  حلشركة  مأف  عأس 
 1000 على  مجزء  دعهم   100.000
100  دعهم  للحصة      حصة من فئة  

لوححدة كلهأ مكستبة  كألسألي :
   500   : لوجدي  ع ر  حلسبد    -

حصة، أي 50.000  دعهم
- حلسبد  موالي حلحبيب حلسكرحتي: 

500   حصة ، أي 50.000  دعهم
أي   ، حصة     1000    : حملج وع 

100.000 دعهم
ع ر  حلسبد    تعبين   : حلتسبي2 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  لوجدي  

محدادة.
إلى  ينأير  فألا  من  حملألبة:  حلسنة 

31 دجن28 .
حملدة : 99 سنة.

لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم  لقد 
حملحك ة حالبسدحئبة  بسأعادحنت بسأعيخ 

 -  570 م لحت عقم    22/29/2222

حلسجل حلسجأعي: 8989.

317 P

 STE MARIELLE MANON

 SARL
عأس مألهأ 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي :  شأعع عبد حلكريم 

حلخطأبي حقأمة جوحد ع أعة 109

 حلطأبق 3 حلشقة 3ف كليز مرحكش

 إعالن عن لأسيس شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة 

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ  
حلقأنون  إحدحث  لم   24/21/2222

حملسؤالبة  ذحت  للشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة، خصأئصهأ كألسألي :

MARIELLE  MANON :حلتس بة

عبد  شأعع    : حإلجس أعي  حملقر 

حقأمة جوحد ع أعة  حلخطأبي  حلكريم 

كليز  3ف  حلشقة   3 حلطأبق   109

مرحكش

حلهدف حإلجس أعي : 

- حسسغالف حلريأض.
في:   حدد  حلشركة  مأف  عأس 

 222 على  مجزء  دعهم   22.222

100  دعهم  للحصة      حصة من فئة  

لوححدة كلهأ مكستبة  كألسألي :

حليسأبيت  مأعيل  بوك  حلسبد    -

 10.000 أي   ، حصة   100   : جأكويأ 

دعهم
مأنون  احنراحج  فأن  حلسبد  

جوهأنأ    100   حصة ، أي 10.000 

دعهم

أي    ، حصة    222   : حملج وع 

22.222  دعهم

بوك  حلسبدة    تعبين   : حلتسبي2 

حلسبدة   ا  جأكويأ  حليسأبيت  مأعيل 

جوهأنأ   مأنون  احنراحج  فأن 

ك سي2لأن للشركة ملدة غي2 محدادة.

إلى  ينأير  فألا  من  حملألبة:  حلسنة 

31 دجن28 .

حملدة : 99 سنة.

لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم  لقد 

بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية   حملحك ة 

14/21/2222  م لحت عقم 131769 

- حلسجل حلسجأعي: 121235.

318 P

STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

 STE DOMAINE KF4 شركة

SARL ش. م. م
لأسيس شركة م م

 : في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  لأسيس  لم   26/29/2222

محدادة حملسؤالبة لح ل حلخصأئص 

حلسألبة 

حسم  حلشركة  لح ل   : حلتس بة 

شركة

STE DOMAINE KF4 SARL
: لحدد عأس أف  عأس أف حلشركة  

 1000 100.000 دعه أي  حلشركة في 

دعهم لكل حصة   100 حصة بقب ة 

للسبد  حصة   500 كسألى:  مقس ة 

 500 ا   J365626 كفأح  مصطفى 

J427142 حصة للسبد مح د كفأح

حملقر  لحدد   : حالجس أعي  حملقر 

:حي  حلعنوحن  حالجس أعي للشركة في  

حيت  حشسوكة  ع ي2ة  أيت  حلسوي�سي 

بأهأ

حالسسغالف   : حالجس أعي  حلهدف 

حلفالحي

حلتسبي2: لحدد تسبي2 حلشركة من 

طرف حلسبد مصطفى كفأح

لم حيدحع حمللف حلقأنوني للشركة 

لدى حملحك ة حالبسدحئبة إلنزكأن لحت 
عقم ف176  بسأعيخ 13/29/2222

319 P

 VEKMAT
إعالن عن لأسيس

بسأعيخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 

حرعت  بببوكرى    2222/25/12

قوحنين شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

خصأئصهأ كألسألي :

             VEKMAT حالسـم

مسنوعة  أع أف   -  1  : حتهدحف 

احلبنأء.

2 - مسعدد حلخدمأت.                           

3 - ببر موحد حلبنأء.

:ج أعة حيمي  حملقر حالجس أعي     

حي قوعن ببوكرى. حشسوكة حيت بأهأ.
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 حلرأس أف حالجس أعي  : 100.000 
من  سهم   1000 إلى  مقس ة  دعهم 
حلسبد  ي لكهأ  حلتي  دعهم،   100

مصطفى حرزي.      
حلتسبي2 : مصطفى حرزي.

حإليدحع حلقأنوني   : لم حإليدحع لدى 
بسأعيخ  بأنزكأن   حالبسدحئبة  حملحك ة 

2222/25/13 لحت عقم 908 .
320 P

STE  NEDOT SARL
لـأسـيـس شــركة

بسأعيخ  عرفي   عقد  ب قس�سى   
حلقأنون  اضر  لم   21/292222
حلسأسي�سي لشركة محدادة حملسؤالبة 

لح ل حلخصأئص حلسألبة:
 STE  NEDOT»  : حلـتـسـ بـــــــــــــــة 

 «SARL
شركة ذحت حملسؤالبة    : حلشكل 

حملحدادة.
نقل حلبضأئر لفأئدة   : حلـ ـوضـــــوع 
/ نقل حتشخأص لفأئدة حلغي2   حلغي2 

/مقأاف في حشغأف حلبنأء
 707 لجزئة   : حالجـسـ أعــي  حلـ ـقر 

عقم 36ف حلعبون.
مــــــدة حلشركــــــة  :  99  سنة. 

عأس ـــأف حلشركـــة : 100.000دعهم.
دا�سي  :حيت  حلسبد   : حلـتسـبـبــــــــــــــــــر 
حلوطنبة     بطأقة  عقم  حلعزيز    عبد 

. JC62717
ا حلسبد داينيي عبد حلرزحق  عقم 

.JC162612  بطأقة حلوطنبة
فألا  من   : حالجس ـأعبـة   حلسنة  

ينأير إلى 31 دجن28 من نفس حلسنة..
لدى  حلقأنوني  حلتسجبل  لم  لقد 
في  بألعبون  حالبسدحئبة  حملحك ة 
حلسجل حلسجأعي لحت عقم  42225   

بسأعيخ 25-29-2222.
321 P

 AJI AU SOLEIL  SARL 
RC : 2997

لـأسـيـس شــركة
بسأعيخ  عرفي   عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  اضر  لم    25/29/2222
محدادة  لشركة  حلـسأسي�سي 
حملسؤالبة لح ل حلخصأئص حلسألبة:

 AJI AU SOLEIL  : حلـتـسـ بـــــــــــــــة   
 SARL

شركة ذحت حملسؤالبة    : حلشكل 
حملحدادة.    

حلعقأعحت  لأجي2   : حلـ ـوضـــــوع 
مكسب   / حلغي2  لحسأب  أا  لحسأبه 

حإلسشأعة للببر أا لأجي2 حلعقأعحت.
حلطأبق   : حالجـسـ أعــي  حلـ ـقر 
سبدي  ح بدة  حيت  داحع  حلسفلي 

مو�سى لح ري أاالد لأي ة.
مــــــدة حلشركــــــة :  99  سنة. 

 100  000.00  : عأس ـــأف حلشركـــة 
دعهم، 000 1 حصة ب 100 دعهم.

حزاع  عأدف  حلسبد:   : حلـتسـبـبــــــــــــــــــر 
احلسبدة ادحد حلعسري.

لقد لم حإليدحع حلقأنوني للسجل 
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلسجأعي 

بسأعادحنت لحت حلرقم حلت2لببي 579 
عقم    13/29/2222 بسأعيخ:  
سجلهأ حلسجأعي هو: 8997.                                                  
322 P

 MISS BEAUTIFULLY شركة
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة
في   حملؤعخ  للعقد  طبقأ 
لأسيس  لم     23/23/2221
محدادة     حملسؤالبة   ذحت  شركة 

بألخصأئص حلسألبة :  
MISS BEAUTIFULLY  : ححلتس بة
موحد  ببر  ا  حالقة  حلهدف: 

حلسج بل       
       100.000  : حملج وعة   عأس أف 

دعهم
اهأجر  حقلي   شب أء  حملسي2: 

حملراحني
عبد  شأعع  حالجس أعي:    حملقر 
حملخسأع  ع أعة  بوعببد  حلرحبم 

حلسو�سي لجزئة ب عقم 2
حملدة :  99 سنة

لل ج وعة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بأملحك ة  حلسجأعي  بألسجل 
بسأعيخ      47323 عقم  لحت  حكأدير  

     25/23/2221
323 P

STE BASRI PRO COMPANY 
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة لشريك حلوححد
 ICE 223122259222226

بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
ثم  لأي ة  بأ االد   2222 غشت   12  
حملسؤالبة  ذحت   شركة  لأسيس 
ذحت  حلوححد  لشريك  حملحدادة 

حلخصأئص حلسألبة :
 BASRI PRO  : حلتس بة 

COMPANY
حملقر : حلطأبق سفلي شأعع حلحسن 

حلسأني حي حملويسأت أاالد لأي ة.
 - حلعأمة  آلسجأعة    : حملوضوع 

حإلست2حد احلسصدير.
في  حلرأس أف  حدد  حلرأس أف: 
 1000 على  موزعة  دعهم   100.000
لكل  دعهم   100 قب ة  من  حصة 
ة  حلسبد  بأسم  مسجلة  اححدة 

حلبصري س ي2ة:
س ي2ة  حلبصري  حلسبدة 

1000حصة  100.000  دعهم
: تسي2 حلشركة من طرف  حلتسبي2 
حلبصري س ي2ة ملدة غي2 محدادة.                                           
حإليدحع  لم    : حلقأنوني  حإليدحع 
حلضبط  كسأبة  لدى  حلقأنوني 
بأملحك ة حإلبسدحئبة لأعادحنت بسأعيخ   

26/29/2222 لحت عدد 569
324 P

HMGSS   SARL
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة 
ب قس�سى عقد عرفي حرع في أكأدير 
لأسيس  لم    14/26/2222 بسأعيخ 
لهأ  محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 

حمل يزحت حلسألبة:
    HMGSS   SARL حلتس بة  

ش.م.م
حلهدف – أع أف حلبنأء

حملقر حالجس أعي –لوطين في مكسب 
معرض حملأمونبة  ف  حلطأبق   53 عقم 
 500 شأعع حلحسن بونع أني ف ش 

حي حلدحخلة حكأدير
سأملون  لبلي  –حلسبد  حلتسبي2 

كوالن ملدة غي2 محدادة.

عأس أف حلشركة 100.000 دعهم 
لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية  حملحك ة 
 113622 عقم  لحت   27/27/2222

سجل لجأعي عقم 52191. 
حلخالصة لإلشهأع 

325 P

 TRAITEUR RIAD شركة
   TAOUIL

كرحج 01 عقم 8 بلوك E6  لجزئة 
E.H  590  دحخلة حكأدير

لـــأسـيــس
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ حكأدير 
لأسيس  لم   ،25/22/2222 بسأعيخ 
صفأتهأ    حملسؤالبة   محدادة  شركة 

ك أ يلي : 
               TRAITEUR RIAD TAOUIL

حلتس بة       
تهدف حلشركة أسأسأ  حلهــدف:    •

إلى:
مطعم   -  2 حلحفالت  م ون   -  1

ج أعي.
اع ومأ ج بر حلع لبأت حلسجأعية 
حلصنأعبة حملألبة ا حلعقأعية حملسعلقة 
حتنشطة  اكل  حملذكوعة  بأالنشطة 
شأنه  من  طأبر  ذحت  أا  حملشأبهة 

لوسبر الن بة حلهدف حالجس أعي.
عقم   01 كرحج   : حالجس أعي  حملقر 
8 بلوك E6  لجزئة E.H  590  دحخلة 

حكأدير
من لأعيخ  99 سنة حبسدحء    : حملدة 
حلتسجبل بألسجل حلسجأعي بأسسثنأء 

حألة حلس ديد أا حلفسخ حملسبق.
 حلرأس أف :  حدد عأس أف حلشركة  
في 100.000 دعهم  مقسم  إلى 1000 

حصة 
قرحش                                  لبنى  حلسبدة   -

1000 حصة
قرحش  لبنى  حلسبدة   : حلتسبي2 
غي2  ملدة  اذلك  للشركة  مسي2ة 

محدادة 
بأملحك ة   حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 26/29/2222 يوم  بأكأدير  حلسجأعية 

لحت عقم 118307.
326 P
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 STE A5 EXPORT SARL
شركة أ 5 للسصدير ش.م.م

لأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 

شركة  لأسيس  لم   21/29/2222

ذحت حمل يزحت حلسألبة:

للسصدير   5 شركة أ     : حلتس بة 

ش.م.م

حسسي2حد  حالجس أعي:  حلهدف 

الصدير.

حكأدير  شركة  عند  حلعنوحن:    

 01 زنقة   22 برقم  داميسبلبأسبون 

حيت  حلثأني  حلحسن  شأعع  ب  يلوك 

ملوف.

حملدة:    99 سنة

دعهم   100.000 حلرأس أف: 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دعهم.

فألا  من   : حالجس أعبة  حلسنة 

حلسنة  من  غشت   31 إلى  شتن28 

حملوحلبة.

يسي2 حلشركة حلسبدة  حلتسبي2:    

حلشغوحني فرداس ملدة غي2 محدادة. 

حإليدحع  لم   : حلسجأعي  حلسجل 

بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة  حلقأنوني 

بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

12/29/2222 لحت عدد 1752  

327 P

 STE TIMOUMA

 IMMOBILIER SARL
إنشأء شركة ذحت مسؤالبة محدادة  
 24 عقم   223 زنقة   : حلعنوحن 

حلجرف حنزكأن

 حملهأم :  -  منعش عقأعي

 100.000   : حلشركة  مأف  عحس 

دعهم

ع ر  زعأف  حلسبد    -  : حلتسبي2 

مشأعك ا مسي2  للشركة

حلعألي  عبد  حلطو�سي  حلسبد   -

مشأعك  

 - حلسبدة حلبهاللي نأدية  مشأعكة.

 لم حإليدحع حلقأنون حتسأ�سي لدى 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  كسأبة 
حنزكأن بسأعيخ   22/22/2222  لحت 
7393  احلسجل حلسجأعي لحت  عقم  

عقم  26659 
328 P

  ESSABIRI DE TRANSPORT 
 SARL A.U

ذحت شريك احبد 
  إنشأء شركة محدادة حملسؤالبة

شركة   : حلقأنونبة  حلصفة   -
 Forme حملسؤالبة  محدادة 

 juridique
في:  حلعرفي  حلعقد  تسجبل  لأعيخ 

13/11/2222 بـ لأعادحنت
ا حلتي لح ل حلخصأئص حلسألبة :                                  
نقل   : حالجس أعي  حلهدف 
حتشخأص لحسأب حلغي2 ع28 حلطرق 

حلوطنبة
عأس أف حلشركـة : 100.000 دعهم  
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100دعهم للحصة حلوححدة
من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 
حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.
من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 
31 ديس 28 من كل سنة مأ عدح حلسنة 

حتالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.
أاالد  في  محل   : حإلجس أعي  حملقر 

حلغزحف بسأعادحنت
ك سي2  حلصأبري   ع ر   : حملسي2 

ملدة غي2محدادة
 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

7251
329 P

WI FREELANCER    شركة
إقأمة أهل سوس حلشقة 212 بلوك 

06 حي حلدحخلة حكأدير 
لـــصفبة 

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بأكأدير 
حملوحفقة  لم    ،23/22/2222 بسأعيخ  

على مأ يلي  :

- لصفبة ااقف نشأط حلشركة

مح د  حلببأ�سي  حلسبد  تعبين   -

حمين  مصفي قأنوني للشركة

بأملقر  حلسصفبة  مقر  لحديد   -

حلرئي�سي للشركة 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

26/29/2222  لحت عقم 118301.

330 P

STE TILILA SOUSS SARL AU
ب قس�سى  حلج ر حلعأم حإلسثنأئي 

 STE TILILA SOUSS SARL لشركة 

AU  حملنعقد بسأعيخ 11/22/2222

ذحت  حملسؤالبة  محدادة  شركة 

 100.000 حلشريك حلوحبد عأس ألهأ 

دعهم

مقرهأ حالجس أعي : حلشأعع حلرئي�سي 

حلبأس ين حملزحع حيت ملوف .

قرع مأ يلي  :              

 - حملوحفقة على حلحسأبأت لسصفبة 

حلشركة اإبرحء حلذمة لل صفي.

  حإليدحع حلقأنوني اضر بأملحك ة 

 1756 عقم  لحت  بإنزكأن  حالبسدحئبة 

بسأعيخ 12/29/2222 .

331 P

 LILY HOUSE
 SARL

للج ر  حلعرفي  حلعقد  ب قس�سى 

بسأعيخ  حملؤعخ  حلعأدي  حلعأم 

25/27/2222. قرع حلشركأء مأيلي؛

- لصفبة مسبقة للشركة

أبسأف.  س ي2ة  حلسبدة  تعبين   -

للقبأم بإجرحءحت حلسصفبة

- لحديد مقر حلسصفبة في حلعنوحن 
حي سالم  ف96  زنقة   90 :عقم  حلسألي 

أكأدير

 لم حاليدحع حلقأنوني لدى حملحك ة 

ف1831  عقم  لحت  بأكأدير  حلسجأعية 

بسأعيخ 25/29/2222

332 P

     VISAPROCESS   شركة
ش.م.م

حلرأس أف حالجس أعي :  10.000 دعهم
  حملقر حالجس أعي :    شأعع يعقوب 
حملنصوع عقم  10حي للبوعجت 

حكأدير.
حل حلشركة

بسأعيخ  حلشركأء  محضر  ب وجب 
22/26/2222 , لقرع مأ يلي:

-1  حل حلشركة حعسبأعح من لأعيخ 
. 22/26/2222

مح د  حعيش  حلسبد  تعبين    2-
ك صف للشركة.

من  حلخأمس  حلبند  تغبي2    3-
احملسعلق  للشركة  حتسأ�سي  حلقأنون 

ب دة حلشركة.
لحديد مقر لصفبة حلشركة    4-
شأعع   : للشركة  حالجس أعي  حملقر  في 
يعقوب حملنصوع عقم 10 حي للبوعجت 

حكأدير  .
لم حإليدحع حلقأنوني لدى مصلحة 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط  كسأبة 
لحت    21/27/2222 بأكأديريسأعيخ  

عقم  112242 .
333 P

   شركة    س.ك بريمور  ش.م.م
حملقر حالجس أعي عند شركة سأفي 

حاعا لرحنس حي حتمل عقم 150 إقأمة 
01

 حلطأبق حلسفلي لبكوين حكأدير 
إقفأف ع لبة حلسصفبة.

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
حملؤعخ بسأعيخ 14/29/2222   لشركة   

س.ك بري وع  لقرع مأ يلي:
حسأبأت  على  حملصأدقة   -

حلسصفبة.
- إقفأف ع لبة حلسصفبة.

حلسصفبة  عن  حملسؤاف  ل28ئة   -
حلسبد حلغزحلي مح د.

حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 
بسأعيخ  حلسجأعية  حملحك ة  لدى 

22/27/2222، لحت عقم 118337 
334 P
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شركة: فيزا اميكغاسيون كروب
 ش م م

حلسجل حلسجأعي 7533ف/حكأدير  
حلج ر  محضر  ب قس�سى 
بسأعيخ    حملنعقد  حالسسثنأئي  حلعأم 
قرع حملسأهم حلوحبد   2222/29/21

للشركة مأ يلي :
حلسجأعي  حلنشأط  لوقبف   -
حلسبد  إعفأء   - للشركة من ثأعيخه.  
جدا سبد مح د من مهأمه ك سي2 
للشركة.  - لحديد مقر حلشركة ك قر 
حلسبد جدا سبد  تعبين  للسصفبة.  

مح د ك صفي للشركة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ  بأكأدير   حلسجأعية 

27/29/2222 لحت عقم 118319 
335 P

  SIKASSO TRANS شركة
حــــــل مسبق للشركة

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
 SIKASSO لشركة  حالسسثنأئي 
 23/22/2222 حملنعقد يوم   TRANS

لقرع مأ يلي: 
  SIKASSO TRANS   ا لم  لحديد 

حلحل حملسبق لشركة
مقرحلسصفبة هو حملقر حالجس أعي: 
بلوك   5 عقم  شقة  حلثألث  حلطأبق 
لجزئة حعكأنة حيت حملوف  9ف  س عقم 
عضوحن  حلنعأئم  حبو  حلسبد  عين  ا 

ك صف للشركة.    
كسأبة  لدى  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة النزكأن 

لحت عقم 1722 يوم 27/29/2222 
336 P

حئس أنبأن أيت ملوف فـبكـأم كونسبلسنك

 STE. ESPACE TLIL SERVICE- 
S .A.R.L-AU

شركة فضأء للبل للخدمأت * 
ش.ذ.م.م. ش.ا.

كرحج حلكأئن بحي حلجريدة بولأع 
حلقلبعة حيت ملوف

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
   23/22/2222 بسأعيخ    حالسسثنأئي 
للخدمأت  للبل  فضأء  شركة 
حملصأدقة على  ل ت  ش.ا  ش.ذ.م.م. 

مأ يلي :

حلسأم  بأالنحالف  حلسصريا   -

 * للخدمأت  للبل  فضأء  لشركة* 

ش.ذ.م.م.

 MR. MHAMED   تعبين حلسبد-

BIZAلستبر أع أف حلسصريا بأنحالف 

حلشركة احلتشطبب عليهأ من حلسجل 

حلسجأعي امصألح حلضرحئب ا غي2هأ.

كرحج   : حالنحالف  مقر  -تعبين 

حلقلبعة  بولأع  حلجريدة  بحي  حلكأئن 

حيت ملوف

ب-حإليدحع حلقأنوني

حملحك ة  لدى  حإليدحع  لم  لقد 

بسأعيخ    بأنزكأن  حالبسدحئبة 

32/22/2222 لحت عقم 1675.

عقم  لحت  حلسجأعي  احلسجل 

12925، بأملحك ة حالبسدحئبة بأنزكأن.
حلـسـوقـبر

337 P

 ELMANSSOURI 

COMMERCE  SARL AU

 Siège social : HAY ELWIDADIYA

 COMMUNE TAGANTE

BOUIZAKARNE GUELMIM

CLOTURE DE LIQUIDATION
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

 22/22/2222 بسأعيخ  حالسسثنأئي 

لقرع  أعاله،  حملدان  حلشركة  ب قر 

مأيلي:

1 -  حل ا لصفبة حلشركة

ع لبأت  كل  على  حملصأدقة   -

حلسصفبة.

حلسبد عبد  حملصفي  ل28ئة ذمة   -

من  اإعفأئه  حملنصوعي  حلرحبم 

مهأمه. 

-  حلسصريا بنهأية حلسصفبة ا حل 

حلشركة.  

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ  بكل بم  حالبسدحئبة 

27/29/2222 لحث عقم 342/2222.

338 P

 STE A.AMRI FOUAD
TRAVAUX SARL AU

RC N°37529
بسأعيخ  عرفي   عقد   ب قس�سى 
 2222-29-26لم اضر محضر حلج ر 

حلعأم يح ل حلخصأئص حلسألبة:
• قفل حلسصفبة للشركة .

حنأن  فؤحد  حلسبد  تس بة   •
مصفي حلشركة.

لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم  لقد 
يـوم    بألعبون  حالبسدحئبة  حملحك ة  
27-29-2222 لحت عقم2222/2692   
339 P

 GUADAZ SERVICE ET FILS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة دحت 
حلشريك حلوحبد )في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي بويفرنة 
حملحأيطة - 83000 لأعادحنت حملغرب

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.7383
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لقرع   2222 مأي  من   24 في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
 GUADAZ حلوحبد  حلشريك  ذحت 
عأس ألهأ  مبلغ    SERVICE ET FILS
مقرهأ  اعنوحن  دعه أ   500.000
 - حملحأيطة   بويفرنة  حالجس أعي 
 : لأعادحنت حملغرب نتبجة ف   83000

حلعجز.
ا حدد مقر حلسصفبة ب  بويفرنة 
حملحأيطة - 83000 لأعادحنت حملغرب. 

ا عين:
حلسبد عبد حللطبف كدز  اعنوحنه  
بويفرنة حملحأيطة لأعادحنت  ك صفي 

للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حلعقود  لبلبغ  محل  ا  حملخأبرة 

احلوثأئق حملسعلقة بألسصفبة : 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ بسأعادحنت   حالبسدحئبة 

 31 غشت 2222 لحت عقم فف5.
340 P

 CARLAGKOM
شركة ذحت مسؤالبة محدادة  

)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي حي حاالد 

حبرحهبم حاالد برحبل لأعادحنت
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.7581

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لقرع  01 من دجن28 2221  حملؤعخ في 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
عأس ألهأ  مبلغ    CARLAGKOM
مقرهأ  اعنوحن  دعه أ   100.000
حاالد  حبرحهبم  حاالد  حي  حالجس أعي 
حملغرب  لأعادحنت   83000  - برحبل 

نتبجة ف : حلعجز.
حاالد  بحي  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 83000  - برحبل  حاالد  حبرحهبم 

لأعادحنت حملغرب. 
ا عين:

حللوزي   إبرحهبم  حلسبد)ة( 
اعنوحنه  حي عين سبدي أاالد برحبل 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حلعقود  لبلبغ  محل  ا  حملخأبرة 

احلوثأئق حملسعلقة بألسصفبة : 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 31 بسأعيخ  بسأعادحنت  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 5ف5.
341 P

 STE AGADIR
  INTERNATIONAL

RECRUTEMENT–SARL AU
حلغي2  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 

حلعأدي لشركة :
 STE  AGADIR INTERNATIONAL

RECRUTEMENT
SARL AU   

ذحت  شركة محدادة حملسؤالبة  
 100.000 حلشريك حلوحبد عأس ألهأ 

دعهم.
مقرهأ حالجس أعي : لجزئة عقمف31  

د عيأض حلسالم أكأدير.
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 2222 غـشت   19 بسأعيخ  حملنعقد 

قرع مأ يلي:

حلنفأت  حلسبدة  ل28ئة حملصفي    -

مريم.

- حنهى لصفبة حلشركة 
- حلتشطبب على حلسجل حلسجأعي

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 يوم  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 112332
مقسطف قصد حإلشهأع   

342 P

STE DEKRA FACTORYSARL
حلغي2  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 

حلعأدي لشركة :

STEDEKRA FACTORY S.A.R.L

حملسؤالبة  محدادة  شركة 

عأس ألهأ 100.000 دعه أ،
مقرهأ حالجس أعي : زنقة 242 عقم 

36 حي جرف حنزكأن .

حملنعقد بسأعيخ05/09 /2222 قرع 

مأ يلي:

مكأن  لحديد  ا  حلشركة  -حل 

حلسصفبة

-  حلغأء عقد حلشركة

- تعين حلسبدة مبنة بردةك صفي 

للشركة

- حإليدحع حلقأنوني اضر بأملحك ة 

ف175  عقم  لحت  حالبسدحئبةحنزكأن 

يوم 12/29/2222 
مقسطف قصد حإلشهأع

343 P

  DBBE 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك احبد. 

بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لشركة   شركأء  قرع   24/25/2221

حملسؤالبة  ذحت  شركة    DBBE

حملحدادة ذحت حلشريك احبد حلكأئن 

C 22A ح   لألبوعجت  حكأدير  مقرهأ 

حأج  زنقة  حلسعدي  حلشبخ  شأعع  ح 

مدني  مأ يلي:

 252 لفويت  على  حملوحفقة   -

حصة حجس أعبة من طرف بولحسن 
حلحسن لفأئدة حلسبد.  عشبد حلغوع

حصة   252 حملوحفقة على لفويت 

بولحسن  طرف  من  حجس أعبة 
عبدحلقأدع لفأئدة  عشبد حلغوع

حصة   252 حملوحفقة على لفويت 

حجس أعبة من طرف بسوعاط ديأعح 

لفأئدة حلسبد عشبد حلغوع

حملوحفقة على حقرحع عشبد حلغوع   -

شريك احبد بألشركــة.

مسبـر  حلغوع  عشبد  تعبين   -

للشركــة ملدة غي2 محددة٫ أمأ حلسوقبر 

فبنسب إلى حلسبد عشبد حلغوع

- لنقبا حلقأنــون حتسأ�سي للشركة 

لبعأ لهذه حلسغبي2حت.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية  حلضبط 

12/29/2222 لحت عقم 112362
من أجل حإليدحع احلنشر

عن حملسي2،

344 P

شركة اتالنتيك شيمي   
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة  

عأس ألهأ 100.000  دعهم 

حملقر حالجس أعي : كلم 6 حلقلبعة حيت 

ملوف حكأدير.

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

احلذي   26/26/2222 بأنزكأن بسأعيخ 

لرلب عنه مأ يلي :

حلحصص  لفويت  لفعبل 

حالجس أعبة على شكل هبة  :

بسأعيخ  حملنجز  حلهبة  لعقد  لبعأ 

حلسبد  طرف  من   26/26/2222

بنجأمر جأمر حخ حلسبد بنجأمر علي 

حلذي اهب الخبه بنجأمر علي 2475 

حصة حجس أعبة حلتي ي سلكهأ بشركة 

حلالنتبك شبمي.

بأملحك ة   : حلقأنوني  حإليدحع 

فف17  عقم  لحت  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

بسأعيخ 22/29/2222 .

345 P

شركة اتوال دي سوس 
اكيبومون   

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة  
عأس ألهأ 100.000.00  دعهم 

حملقر حالجس أعي : عقم 9 زنقة عبد 
حلرحبم بوعببد حي حلوفأء حكأدير.

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
احلذي   26/26/2222 بسأعيخ  بأكأدير 

لرلب عنه مأ يلي :
حلحصص  لفويت  لفعبل 

حالجس أعبة على شكل هبة  :
بسأعيخ  حملنجز  حلهبة  لعقد  لبعأ 
بنجأمر  حالخوة  بين   26/26/2222
علي اينجأمر حلعربي اينجأمر حلحسن 
اهبوح  حلذين  جأمر  بنجأمر  حخوة 
حصة  80ف  جأمر  بنجأمر  الخيهم 
حلوحف دي سوس  بشركة  حجس أعبة 

حكببومون. 
بأملحك ة   : حلقأنوني  حإليدحع 
 117006 حلسجأعية بأكأدير لحت عقم 

بسأعيخ 24/22/2222 .
346 P

شركة ب ج ف ميلتي سيرفيس  
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة  

عأس ألهأ 100.000.00  دعهم 
حملقر حالجس أعي : عقم 10 حلطأبق 
حالاف زنقة فرحأت حشأد حي 

حلدحخلة حكأدير.
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
احلذي   26/26/2222 بسأعيخ  بأكأدير 

لرلب عنه مأ يلي :
حلحصص  لفويت  لفعبل 

حالجس أعبة على شكل هبة  :
بسأعيخ  حملنجز  حلهبة  لعقد  لبعأ 
بنجأمر  حالخوة  بين   26/26/2222
حلحسن  بنجأمر  من  كل  حخ  جأمر 
علي  جأمر  اين  حلعربي  اينجأمر 
ب وجبه  احلذي  حبرحهبم  اينجأمر 
حجس أعبة  حصة   170 لفويت  لم 
بألشركة على شكل هبة مجأنبة ك أ 

يلي :
 30 اهب حلسبد بنجأمر جأمر   -
حصة حجس أعبة للسبد بنجأمر علي.

جأمر  بنجأمر  حلسبد  ااهب   -  
حصة حجس أعبة للسبد بنجأمر   80

حلحسن 
جأمر  بنجأمر  حلسبد  ااهب   -
حصة حجس أعبة للسبد بنجأمر   30

حلعربي
جأمر  بنجأمر  حلسبد  ااهب   -
حصة حجس أعبة للسبد بنجأمر   30

حبرحهبم
بأملحك ة   : حلقأنوني  حإليدحع 
حلسجأعية بأكأدير لحت عقم 115322 

بسأعيخ 21/22/2222 .
347 P

شركة البيل ديستريبيسيون دي 
ليتورال  

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة  
عأس ألهأ 100.000.00  دعهم 

حملقر حالجس أعي : حلطأبق حلسفلي 
عقم 59 شأعع 11 ينأير حي حلدحخلة 

حكأدير.
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
احلذي   26/26/2222 بسأعيخ  بأكأدير 

لرلب عنه مأ يلي :
حلحصص  لفويت  لفعبل 

حالجس أعبة على شكل هبة  :
بسأعيخ  حملنجز  حلهبة  لعقد  لبعأ 
بنجأمر  حالخوة  بين   26/26/2222
بنجأمر  حخوة  جأمر  اينجأمر  علي 
احلذي  حلعربي  اينجأمر  حلحسن 
حصة  0ف3  لفويت  لم  ب وجبه 
هبة  شكل  على  بألشركة  حجس أعبة 

مجأنبة ك أ يلي :
 170 - اهب حلسبد بن جأمر علي 
بنجأمر  للسبد  حجس أعبة  حصة 

حلحسن
جأمر  جأمر  بن  حلسبد  ااهب   -
حصة حجس أعبة للسبد بنجأمر   81

حلحسن 
جأمر  بنجأمر  حلسبد  ااهب   -
حصة حجس أعبة للسبد بنجأمر   89

حلحسن  
بأملحك ة   : حلقأنوني  حإليدحع 
5ف1183  حلسجأعية بأكأدير لحت عقم 

بسأعيخ 29/29/2222 .
348 P
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شركة بين ايليك 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة  
عأس ألهأ 2.522.222.22  دعهم 

حملقر حالجس أعي : عقم 10 مكرع شأعع 
فرحأت حشأد حي حلدحخلة حكأدير.

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
احلذي   26/26/2222 بسأعيخ  بأكأدير 

لرلب عنه مأ يلي :
حلحصص  لفويت  لفعبل 

حالجس أعبة على شكل هبة  :
بسأعيخ  حملنجز  حلهبة  لعقد  لبعأ 
بنجأمر  حالخوة  بين   26/26/2222
علي اينجأمر جأمر اينجأمر حلحسن 
لم  ب وجبه  احلذي  حلعربي  اينجأمر 
لفويت 10860 حصة حجس أعبة على 

شكل هبة مجأنبة ك أ يلي :
- اهب حلسبد بن جأمر علي 30ف5 
بنجأمر  للسبد  حجس أعبة  حصة 

حلحسن
جأمر  جأمر  بن  حلسبد  ااهب   -
للسبد  حجس أعبة  حصة   2627

بنجأمر حلحسن 
جأمر  بنجأمر  حلسبد  ااهب   -
للسبد  حجس أعبة  حصة   2223

بنجأمر حلعربي  
بأملحك ة   : حلقأنوني  حإليدحع 
فف1183  حلسجأعية بأكأدير لحت عقم 

بسأعيخ 29/29/2222 .
349 P

 SOCIETE  CHEMS
EXPOSITION   S.A.R.L

AU CAPITAL DE 122.222 Dhs
 SIEGE SOCIAL : Bloc.2 N°4 Hay

    .Hassani AGADIR
بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

11/23/2222، لقرع مأيلي :
حملوحفقة على لفويت حلحصص   -

حالجس أعبة.
لرأس أف  حلجديد  حلسقسبم   -

حلشركة. 
- تغبي2 حلشكل حلقأنوني للشركة.

- حلتسي2 احإلمضأء.
- لحويل مقر حلشركة إلى حلعنوحن 

حلجديد .

شأعع   118 ع أعة   19 عقم  شقة 

حلحسن حتاف حلدحخلة حكأدير.

- لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة 

بعد عدة تغبي2حت قأنونبة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 

حلضبط لدى هبئة حملحك ة حلسجأعية 

بسأعيخ  ف9609    عقم  لحت  الكأدير 

 21/29/2222

350 P

 AGADIR PLAISANCE شــركة

  SARL
عأس ـــألهأ 100.000 دعهم 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

مقرهأ حالجس أعي : حملحل حلكأئن

 برقم 335، زنقة حلوحدي

 شأعع بئ2 أنزعحن، حلدشي2ة

 إنزكأن

حنض أم شريك جديد، ببر حتسهم 
ا لحديث حلقأنون حتسأ�سي للشركة

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

بسأعيخ  حملنعقد  للشركة  حالسسثنأئي 

22/22/2222 لقرع مأيلي :

1 - حنض أم شريك جديد

حلسبد  إنض أم  قبوف  لم 

في  يونس كشريك جديد  حلح دحاي 

حلشركة.

2 - ببر حتسهم : 

لم ببر 500 حصة حلتي هي في حوزة 

حلسبد جرموني مح د لفأئدة حلسبد 

حلح دحاي يونس.

حتسأ�سي  حلقأنون  لحديث   -  3

للشركة 

لحديث  لقرع  سبق  ملأ  لبعأ  ا 

اذلك  للشركة،  حتسأ�سي  حلقأنون 

لدى  حلقأنونبة  حملسطلبأت  لسلببة 

حملحك ة حالبسدحئبة بإنزكأن.

لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ  بإنزكأن  حالبسدحئبة  حملحك ة 

27/29/2222 لحت عقم 1721.
للخالصة حلببأن

حملسي2ة حلوحبدة

351 P

حسأبأت حدمبم ش.م.م

 NADIPA SARL شركة
ببر حـــصص حجــس أعبة ا لحويل 

حملقر حالجس أعي  
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى   
 NADIPA SARL    حالسسثنأئي لشركة
لقرع   22/29/2222 يوم  حملنعقد 

مأ يلي:
بين  حجس أعبة  حصص  ببر   -
حلكنأاي عبد حلهأدي ا حلغنبمي عبد 
حلهأدي  حلكنأاي عبد  بين  ا   ، حلحق 
ا حلكنأاي عبد هللا حلسوزير حلجديد 
حلنحو  على  حالجس أعي  حملأف  لرأس 
ف33  حلهأدي  عبد  حلكنأاي   : حلسألي 
 333 حلحق  عبد  حلغنبمي  ا  حصة 
حصة احلكنأاي عبد هللا 333 حصة

لحويل حلشركة من شركة ذحت   -
حلشريك  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 
حملسؤالبة  ذحت  شركة  حلى  حلوحبد 

حملحدادة حلعأدية
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة   -
حلى حملقر حالجس أعي حلجديد:كرحج عقم 
شأعع   1 بلوك   224 حملنزف عقم   222
حملقأامة حي حلعهد حلجديد حيت حملوف
عبد  حلكنأاي  من  كل  تعبين   -
حلهأدي ا حلكنأاي عبد هللا ا  حلغنبمي 

عبد حلحق ك سي2ين للشركة.
ملزمة  حلشركة   : حلسوقبعأت 
حثنين   ملسي2ين  حملشت2ك  بألسوقبر 
 : دان ل بيز من بين حملسي2ين حلثالثة 
حلغنبمي عبد  حلهأدي،  حلكنأاي عبد 

حلحق ا حلكنأاي عبد هللا
حتسأ�سي  حلقأنون  لحديث   -

للشركة افق حلسعديل 
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة النزكأن 
يوم  12/29/2222  لحت عقم  1755
352 P

 SOCIETE SAHARIENNE
 DE TRAVAUX

 D’EXPLOITATION DE
 CARRIERE SARL

حلعأم  حلج ر  مدحالة  ب قس�سى  
10  شتن28 حالسسثنأئي حملؤعخ بسأعيخ  

عأس ألهأ احلتي  لشركة       2221   

 187 دعهم حلكأئنة برقم   100  000  

حتخصأص   2 حلثأني  حلحسن  شأعع 
سبدي حفني.  لقرع 

 لفويت حصص حلسبد مبأعك بن 

حفقي2 حلى حلسبد حلحسن حيت حملهدي 

 تعبين مسي2 جديد حلسبد مح د 

حرات

لم حنجأز حإليدحع حلقأنوني بكسأبة 

حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 

لحت   26/22/2222 بسأعيخ  ليزنيت 
عقم 2222/264

353 P

 NASSIM AGRI SARL » شركة

A.U «  ش.م.م .ش.و
عأس ألهأ  : 100.000 دعهم

حملقر حإلجس أعي : بلوك E عقم 27 

لجزئة أعكأنة أيت ملوف.

لقرحع  عرفي  عقد  ب قس�سى   .1
حرع  حلعأدي  حلغي2  حلوحبد  حلشريك 

بسأعيخ 2222/27/27 قرع مأ يلي :

- لفويت 1000 حصة حلتي  ي لكهأ 

لفأئدة  مصطفى  حعليش  حلسبد 

حلسبد حعضوش ج أف. 

ابهذح حلسفويت للحصص حملذكوعة 

، يصبا حلسقسبم حلجديد ك أ  أعاله 

يلي:

 - حلسبد حعضوش ج أف : 1.000    

حصة  100.000 دعهم

حصة     1.000   : حملج وع 

100.000   دعهم

- إسسقألة حلسبد حعليش مصطفى 

اإبرحء ذمسه من  من منصبه ك سي2  

حلتسبي2.

ج أف  حعضوش  حلسبد  تعبين   -

غي2  ملدة  للشركة  احبدح  مسي2ح 

محدادة.

لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بأنزكأن  حالبسدحئبة  حملحك ة 

عقم  لحت  بسأعيخ2222/29/27، 

.1729

354 P
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 STE FRET SERVICES
RC : 6421/INEZGANE

بسأعيخ  حلعرفي  حلعقد  ب قس�سى 
ب وجبه  ثم  احلدي   12/27/2222
 FRET  » بشركة  تغبي2حت  إحدحث 
شركة ذحت مسؤالبة    «SERVICES
222.222.22 عأس ألهأ   محدادة 

 223 عقم  هو  حالجس أعي  مقرهأ  ا 
لجزئة حملغرب حلعربي حيت ملوف.

  حبت حلفق على مأ يلي:
حلحصص  ج بر  لفويت   •
فرت  حلسبد  طرف  من  حالجس أعبة 
لفأئدة  زينب  حلبأز  احلسبدة  مح د 

حلسبد  لنولمي حسن .
فرت  حلسبد  إسسقألة   •

مح د  من منصب مسي2 حلشركة.
لنولمي  حلسبد   تعين   •
حسن مسي2 احبد للشركة مر ج بر 
في  منفرد  بشكل  حلسوقبر  صالحبأت 

حلحسأبأت حلبنكبة للشركة.
حتسأ�سي   حلقأنون  لحبين   •

للشركة.
بأملحك ة   حلقأنوني  حإليدحع  لم  
في 11/22/2222   حالبسدحئبة بإنزكأن  

لحث   عقم  5ف15 .  
355 P

   SOCIÉTÉ    MEGATIZNIT 
 SARL A.U

au capital de 122.222  DHS
 Siège sociale : DOUAR ADOUZ

TIGHMI– TIZNIT
ببر آلحصص حالجس أعبة للشركة 
ا تعبين مسي2 جديد مر تغبي2حسم 

للشركة          
حلج عبة  حجس أع  على  بنأءح 
للشركة  حلعأدية  غي2  حلع ومبة 
بسأعيخ  احملنعقد  أعاله،  حملذكوعة 
بسأعيخ  احملسجل   ،25/29/2222
عدد  لحت  شتن222228    07

762312221، لقرع مأ يلي:
- ببر ج بر حلحصص حالجس أعبة 
للسبد نوحي عبد هللا حملسأهم حلوحبد 
نوحي  حلسبد  لفأئدة  حصة(   1000(

خألد بقب ة 100.000 دعهم.

تعبين حلسبد نوحي خألد مسي2ح   -

غي2  ملدة  للشركة  ااحبدح   جديدح 

محدادة.

 AKKA » تغبي2 حسم حلشركة من -

حلى   «  FOURNITURE SARL A.U

.« MEGATIZNIT SARL A.U»

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ  بتزنيت  حالبسدحئبة 

29/29/2222  لحت عدد 279.

356 P

 STE CONSTRUCTION

ESCAT  – SARL

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

احلدي    25/22/2222 في  حملنعقد 

ثم ب وجبه ححدحت تغبي2حت بشركة        

 CONSTRUCTION ESCAT  SARL

عأس ألهأ   حملسؤالبة  شركة محدادة 

دعهم ا مقرهأ حالجس أعي    100.000

هو حلكرحج حلوحقر بحي حلشرحعدة شأعع 

حلوئأم بلدية حاالد لأي ة لأعادحنت  .

حبت لقرع مأيلي :

لفويت 500  سهم م لوك للسبد  

حالشكر  مح د  لصألح  حلسبد عشبد 

لوزحلي .

مح د  حالشكر  حلسبد  حسسقألة 

حلسبد  اتعبين  ك سي2  منصبه  من  

جديدح  احبدح  مسي2ح  لوزحلي   عشبد 

للشركة لفت2ة غي2 محدادة .

تغبي2 حلشكل حلقأنوني للشركة من 

شركة محدادة حملسؤالبة حلى شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت شخص 

اححد

*حلحق حملفسوح للسكفل بأملسأطر 

حالدحعية.

* لحديث حلنظأم حتسأ�سي.

بأملحك ة   حلقأنوني  حاليدحع  لم  

في  بسأعادحنت  حالبسدحئبة 

27/29/2222  لحت عقم 562 

357 P

ROYVAND
 شركة ذحت مسؤالبة محدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بداحع حنأمر 
ل ألوكت - 83000 لأعادحنت حملغرب.

لفويت حصص.
حسسقألة مسي2 حلشركة.

 حلسوقبر حالجس أعي.
لحبين حلنظأم حالسأ�سي.

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.6131

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 من غشت   2222 ل ت 

حملصأدقة على:
عبد  بوقدير  حلسبد  *لفويت 
من  حجس أعبة  حصة   500 حلرحبم 
حلسبد  لفأئدة  حصة   500 أصل 
من غشت   22 بسأعيخ  حقديم  زكريأء 

.2222
حلشركة  مسي2ي  حسسقألةححد    *

حلسبد بوقدير عبد حلرحبم.
زكريأء  للسبد  حلفردي  *حلسوقبر 

حقديم.
*لحبين حلنظأم حالسأ�سي.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 06 بسأعيخ  بسأعادحنت  حالبسدحئبة 

شتن222228 لحت عقم565.
358 P

SOCIETE M.L.C
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 122.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : CHARAF
 OPERATION AL HOUDA IMM4

1ER ETAGE APP 4 MARRAKECH
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
حلشركة  ب قر  حملنعقد  حالسسثنأئي 
لقرع  2222 سبس 28  فألا   بسأعيخ 

مأ يلي :
حجس أعبة  حصة   1000 لفويت 
1000 حصة حجس أعبة ل ثل %100 
من عأس حملأف حمل لوك سأبقأ للسبد 
بنع ر عبد هللا لصألح حلسبدة نع أن 
حصة حجس أعبة   750 مريم ب عدف 
احلسبد حنين عبد هللا، ب عدف 252 

حصة حجس أعبة.

حلسبد  حلسأبق  حملسي2  حسسقألة 

بنع ر عبد هللا اتعبين حلسبدة نع أن 

مريم ك سي2 للشركة.

بإضأفة  حلشركة  نشأط  لوسبر 

تسويق حملحراقأت احلزيوت احلشحوم 

اج بر لوحزم حلسبأعحت.

لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 

حلضبط لدى هبئة حملحك ة حلسجأعية 

بسأعيخ 37ف9  عقم  لحت   ب رحكش 

8 سبس 28 2222.
من أجل حلنسخة احلببأن

عن حملسي2

359 P

 NSTITUT OF شركة

  TECHNOLOGY PRIVE

ش.م.م ذات شريك واحد.
عأس ألهأ:   122.222,22 دعهم

مقرهأ حالجس أعي:حلطأبق حلثأني شقة 

152 ع أعة 16 لجزئة حبن زهر 16 

حتمل بنسركأا حي حلسالم أكأدير 

لحويل حملقر حالجس أعي
1 – بـ ـوجـب محضر قرحع حلشريك 

حلوحبد  حملؤعخ في 26/21/2222 لقرع  

مأ يلي :

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة   -

 152 شقة  حلثأني  «حلطأبق  من 

حتمل   16 زهر  حبن  لجزئة  ع أعة16 

بنسركأا حي حلسالم أكأدير «حلى حملقر 

«ع أعة  حلسألي:  بألعنوحن  حلجديد 

ل أعبت  حلعرب  داحع  حالاف  حلطأبق 

حلدعحعكة أكأدير»

من حلقأنون   5 حلفصل  تعديل    -

بأملقر  حملسعلق  للشركة  حالسأ�سي 

حالجس أعي.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 

حلضبط لدى هبئة حملحك ة حلسجأعية 

اذلك   112325 لحت عقم   بأكأدير  

بسأعيخ 22/29/2222.
من حجل حلنسخة  احلببأن

360 P
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شركة كارمل كوسميتيكس 
البس

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
2222 مأي   26 بسأعيخ  حلعأدي   حلغي2 
حملحضر,  قرحءة  ا  حالسس أع  بعد  ا   

لقرع مأ يلي :
حالجس أعي  حملقر  تغبي2  لم    - أ 
هو  ا  حلقديم  حلعنوحن  من  للشركة 
عقم ب 977 حلحي حلصنأعي أيت ملوف 
 1006 ,إلى حلعنوحن حلجديد ا هو ب 

حلحي حلصنأعي أيت ملوف .
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 
بإنزكأن بسأعيخ 15 يولبوز 2222 لحت 

عقم 1372/2222 .
حلخالصة ا حلسذكي2:

361 P

 COSMETIQUE DE شركة
L’ATLANTIQUEش م م ش و

حلعأم  محضرحلج ر  ب قس�سى 
 ،  2222  /01/09 في  حلعأدي  حلغي2 
 COSMETIQUE حملس أة  للشركة 
ش م مش ا    DE L’ATLANTIQUE
برأس أف 0.000ف دعهم لقرع مأيلي :

للشركة  حجس أعي  مقر  تغبي2   )1
حملشأع إليهأ أعاله من :

مريم  ع أعة   : حلسأبق  حلعنوحن   -
شأعع حلحسن حلثأني حلطأبق حلسفلي 

أكأدير .
- حلعنوحن حلحألي : عقم 83 بلوك أا 

13 حي حلدحخلة أكأدير .
بكسأبة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
لحت     27/29/2222 بأكأدير بسأعيخ 

عدد 118315 .
362 P

 كتشن كورنر  ش.م.م.
 KITCHEN CORNER  SARL 

مقرهأ حالجس أعي : إقأمة حلسعأدة 
حلع أعة عقم 32 حلشقة 22 حلحي 

حملح دي حكأدير. 
عرفي  عقد  ب قس�سى 
حنعقد حلج ر   ، بسأعيخ14/27/2222 

حلعأم حالسسثنأئي ا لقرع مأ يلي :

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة   -
11 تعأانبة حملح دية،  إلى حملحل عقم 

حلجديدة.
-  حلتسبي2: يسعهد بتسبي2 حلشركة 
غي2  ملدة  هللا  عبد  صأبر  حلسبد  إلى 

محددة.
للسبد  ينسب  حلبنكي:  حلسوقبر   -

صأبر عبد هللا.
قبوف حلنظأم حتسأ�سي حلجديد   -

للشركة.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
لحت   23/22/2222 بسأعيخ  بأكأدير 

عقم 8ف1168،
للخالصة ا حلببأن

عن حملسي2

363 P

STE LEADHUB SARL AU
عأم  ج ر  محضر  ب قس�سى 

حسسثنأئي يوم 12/22/2222
على  حملصأدقة  حلشركة  ب قر  لم 

مأ يلي:
حلى  حالجس أعي  حملقر  لحويل   -  
حلعنوحن حلكأئن بزنقة كـل بم عقم ف3 

مــكرع حنزكأن
 - لحين حلقأنون حتسأ�سي للشركة 

ملالمة حلسغي2حت حملحدثة
ح إليدحع حلقأنوني اضر بأملحك ة 
حالبسدحئبة بأنزكأن في  09/08/ 2222 

لحت عقم 1ف17
364 P

 شركة النجاحي أوتو إكول  

 ش م م 
 STE ANNAJAHI AUTO ECOLE

 SARL
عقم  5,  بلوك1 , حي بأني 

طأطأ
حلسجل حلسجأعي عقم 225

حلج ر  محضر  ب قس�سى 
بسأعيخ  حملؤعخ  حالسسثنأئي  حلعأم 
شركأء  قرع   ،  2222 يولبوز   29
إكوف أالو  حلنجأحي   شركة 

   ش.م .م مأيلي : 

حلزحطي مح د  حلسبد  حسسقألة   -
من مهأمه ك سي2 احبد للشركة 

أيوب  أاحبدح  حلسبد  -تعبين   
غي2  ملدة  للشركة  احبد  ك سي2 

محددة.
13من  عقم  حلفصل  تعديل   -

حلقأنون حالسأ�سي للشركة 
حتسأ�سي  حلقأنون  تعديل   -

للشركة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لـم 
عدد  لحت  بطأطأ  حإلبسدحئبة 

121/2222 بسأعيخ  17/22/2222 
365 P

MODITRA SARL AU
حإلشهأع حلقأنوني

بسأعيخ    حملحرع  حلعقد  على  بنأء 
بببوكرة   حملسجل  ا   24/22/2222
حلسبد  قرع   25/22/2222 بسأعيخ  
لشركة  حلوحبد  حلشريك  دبو  مح د 
عأس ألهأ    MODITRA SARL AU
دعهم ا مقرهأ حالجس أعي:   500.000
داحع احد حلصفأ ببوكرة   2 محل عقم 

مأيلي :
للرأس أف  حلكأمل  -حلسحرير 

حالجس أعي للشركة:
عأس أف  من    ¼ لحرير  بعد 
حلشريك  قرع  إنشأءهأ  عند  حلشركة 
 MODITRA SARL حلوحبد لشركة  
AU  لحرير ¾  حلبأقبة ا بألسألي يصبا 

عأس أف حلشركة محرعح بألكأمل. 
بكسأبة   حلقأنوني  حإليدحع  لم  
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 
لحت   2222/22/  26 يوم    بأنزكأن  

عقم  1653 .
366 P

TRACTA SUD
شركة محدادة حملسؤالبة

عقم 36 مكرع بلوك ب حي حسأكأ 
حكأدير

حلسجل حلسجأعي 12179
 حملحك ة حلسجأعية بأكأدير
حلزيأدة في عأس أف حلشركة

بسأعيخ  عرفي  عقد   ب قس�سى  
حملسأه ون قرع   2222 غشت   18 

 مأ يلي :

حلشركة  عأس أف  في  حلزيأدة   -

بإصدحع  دعهم   3.000.000 ب بلغ 

 100 30.000 حصة جديدة من فئة 

بأقسطأع  دلك  ا  كلبأ  محرعة  دعهم 

حلحسأب  من  دعهم   3.000.000

حلجأعي للشركأء 

ا موزعة ك أ يلي :   

 15.000 حح د  حلسعدي  حلسبد 

حصة. 

 حلسبد شأاي نوع حلدين 15.000 

حصة.

من حلقأنون   7 ا   6 -تغي2 حلفصل 

حالسأ�سي للشركة.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

بأكأدير  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   21/29/2222 بسأعيخ 

112245
للخالصة ا حلببأن 

367 P

حملكسب حلعأم للحسأبأت احالستشأعحت

 شركة   استسباغ غاز 

  SOCIETE  ISTISBAGH  GAZ

 شركة  ذحت  مسؤالبة  محدادة

عأس ألهأ  1.663.422,22   دعهم

عقم B  677 حملنطقة حلصنأعبة

أيت ملوف أكأدير 

إن  حلج ر  حلعأم  حملنعقد  بسأعيخ  

11 مأي 2222  قرع مأ يلي :  

1. تغبي2 مه أت حلشركة.

بأإلجرحءحت   حلقبأم   صالحبة    .2

حلقأنونبة.

 )2لم حإليدحع حلقأنوني لدى كسأبة 

حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة بأنزكأن 

عدد  لحت    2222 يولبوز   26 بسأعيخ 

31ف1.
مقسطف للنشر ا حلببأن

368 P
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 TIKOUINE  EXPORT  
ش.ذ.م.م.

عأس ألهأ  1.000.000   دعهم 

   C  حملقر  حإلجس أعي: أكأدير، 15 شأعع

بلوك ف أسأيس لكوين

• حإلعالن عن افأة أحد حلشركأء
• لوزير حلت2كة على حلوعثة

•  لقسبم جديد للرأس أف حإلجس أعي
• لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

يونبو  ف1  بسأعيخ  حإلسسثنأئي حملنعقد 

لم حإلعالن عن افأة حملرحوم                    ،2222

ي لك  كأن  حلذي  مبأعك   بن  علي 

2.522  حصة إجس أعبة  من عأس أف 

حلشركة، القرع حلسألي:

- لوزير حلت2كة بين حلوعثة. 

- لقسبم جديد لرأس أف حلشركة

- لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

تكأدير  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

لحت عقم 118330 بسأعيخ 08 شتن28 

.2222
من أجل حإلسسخالص  ا حلببأن: حملسبي2

369 P

 SOCIETE SAFA DE
 CARBURANT SARL

حلعأم  حلج ر  مدحالة  ب قس�سى  

15  غشت  حالسسثنأئي حملؤعخ بسأعيخ  

         2222

 100.000 لشركة احلتي عأس ألهأ 
دعهم حلكأئنة بسوق حنزي لزنيت  لقرع 

بعد افأة حملرحوم حلعربي حبنه و لم 

لقسبم حصصه بين حلوعثة  كألسألي : 

*حمنة حيت حخرحز 1.75ف حصة

*فأض ة حبنه و8.70ف حصة

*خلبج حبنه و8.70ف حصة

*بوج عة حبنه و 97.42 حصة

*مح د حبنه و97.42 حصة

تعبين مسي2ين جديدين حلسبد   -

حلنجبم حزاالي احلسبد مح د حبنه و 

ك سي2ين للشركة مر لح له أ كأمل 

حلصالحبأت حسب حلقأنون حتسأ�سي 

للشركة.

- لم حنجأز حإليدحع حلقأنوني بكسأبة 
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلضبط 
لحت   27/29/2222 بسأعيخ  ليزنيت 

عقم 276 
370 P

 STE DEKRA FACTORY SARL
عأم  ج ر  محضر  ب قس�سى 
لم      23/22/2222 يوم  حسسثنأئي 

ب قر حلشركة
حملصأدقة على مأ يلي:

- لوزير جديد للرأس أف حالجس أعي 
ك أ  حلخبأم  حح د  حلسبد  افأة  بعد 

يلي: 
-  حلسبدة مبنة بردة  125 حصة 

 167 حلخبأم   مح د  حلسبد   -
حصة 

حلخبأم   يأسين  مح د  حلسبد    -
472  حصة

- حلسبدة فرح حلخبأم  236  حصة
حح د  حملرحوم  افأة  حثر  على 
حلشركأء  عين  حلشركة  مسي2  حلخبأم 

حلسبدة مبنة بردة حلحأملة لبطأقة
J 371157   حلسعريف حلوطنبة عقم
- لحين حلقأنون حتسأ�سي للشركة 
  ح إليدحع حلقأنوني اضر بأملحك ة  
  12/29/2222 في  بألزكأن  حالبسدحئبة 

لحت عقم 1753.
371 P

DARIFF SUD SERVICE
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
قأمت   2222 ينأير   24 في  حملؤعخ 

حلشركة ب أ يلي :
 K.R.D م  حلشركة  تس بة  تغبي2 
EVENTS IMPORT EXPORT-

 DARIFF SUD إلى   NEGOCE
أنوحع  حلسبد  قأم  ك أ   SERVICE
كريبض بببر حصصه كأملة للسبد 
هذح  ب لك  ايذلك  ظريف  سفبأن 
 100 بقب ة  حصة   1000 حتخي2 

دعهم.
إلى:  بإيجأز  حلشركة  غرض  تغبي2 
حلخدمأت،  لقديم  حتموحف،  لحويل 

مفوض.

من  للشركة  حالجس أعي  مقر  نقل 
ف  عقم  ف  شأعع موالي عبد هللا زنقة 

حلعبون.

إلى حلعنوحن حلجديد حي حلسعأدة 
عقم   1603 زنقة  حلجهأدية  حلدشي2ة 

29 محل عقم 23.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يولبو   22 بسأعيخ  بألعبون  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 2395/22.

372 P

FIDUCIAIRE AMIZA

STE  DELTAPARAMEDICAL
 RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 122 222,22 DH

RC : 49431

حلحل حملسبق للشركة..
ب قس�سى عقد عرفي بين حلشركأء 
لقرع  2222/22/ بسأعيخ22   حملؤعخ 

 مأ يلي :

لم  لكونهأ  للشركة  حملسبق  حلحل 

مر  ل أعس إي نشأط مند لأسيسهأ، 

تعين حمأان عشبد    ك صفي في نفس 

حلعنوحن.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  ثم  اقد 

حلسجأعية  بأملحك ة  لدى  حلضبط 

بسأعيخ    118186 لحث عقم  بأكأدير  

31/22/2222
من أجل حلنسخة احلببأن 

عـن حلـ سـبـر

373 P

 SOCIETE  SOUSS FIDUCIAL

CONSULTANT SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL SOCIAL : 122.222 DHS

 SIEGE SOCIAL: 39, 3 ETAGE

 IMM IBN SINA AV.HASSAN II

.AIT MELLOUL

RC: 2155 / INEZGANE

حالسسثنأئي  حلعأم  حلج ر  قرع 

 2222 أغسطس   25 بسأعيخ   حملنعقد 

مأ يلي :

حصة   500 ف  لفويت   •
حجس أعبة من طرف حلسبد إس أعبل 
إبرحهبم  حلسبد  لفأئدة  فونأدي 

فونأدي.
اتعين  حملسي2  حسسقألة   •
ك سي2  فونأدي  إبرحهبم  حلسبد 

للشركة.
حلقأنوني  حلشكل  تعديل   •
مسؤالبة  ذحت  شركة  من  للشركة 
مسؤالبة  ذحت  شركة  إلى  محدادة 

محدادة من شريك اححد.
حتسأ�سي  حلقأنون  تعديل   •

للشركة.
لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة  حملحك ة 

2222/29/27 لحت عقم 1727 .
374 

شركة SY BOIS SARLAU ش 
م م

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
 22/27/2222 في  حملؤعخ  حالسسثنأئي 
حلشركة مأ  ب قر حلشركة قرع شركأء 

يلي :
• حلحل حملسبق للشركة احلشراع 

في لصفبتهأ.
سبأدي  خألبد  حلسبد  تعبين   •

ك صفي للشركة .
لم إيدحع حمللف حلقأنوني للشركة 
لدى حملحك ة حالبسدحئبة النزكأن لحت 

عقم 1724 بسأعيخ 27/29/2222
375 P

 TRANS AIT HMMANE شركة
sarl ش م

حلج ر  محضر  ب قس�سى 
يوم  حملنعقدة  حالسسثنأئي  حلعأم 
لقرع  حلشركة  ب قر   21/29/2222 

مأ يلي:
بأع     : بوعكأن  بلقأسم  حلسبد   •
 ، حملذكوعة  حلشركة  من  سهم   500
بقب ة إج ألبة قدعهأ 50.000 دعهم،
عقم  بوزيد  حح د   -  : للسبد 

. BE742139حلبطأقة حلوطنبة
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•  تغبي2 حلقأنون حتسأ�سي للشركة .
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  -2لم 
  1725 عقم  لحت  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

بسأعيخ 27/29/2222
376 P

PHOENIX PATRIMOINE
شركة حتسهم حملبسطة

عأس ألهأ : 100.000 دعهم حملقر 
حالجس أعي : عقم 15 محج حتبطأف

حلشقة عقم ف، حلريأط
س.ت حلريأط 161277

بألريأط  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قر 
لم إنجأز حلنظأم   ،2222 يونبو   7 في 
حملبسطة  حتسهم  لشركة  حتسأ�سي 

م يزحتهأ كألسألي :
إن تس بة حلشركة هي   : حلتس بة 

PHOENIX PATRIMOINE
: شركة حتسهم  حلصفة حلقأنونبة 

حملبسطة.
حلغرض : يهدف غرض حلشركة، في 

حملغرب افي حلخأعج إلى :
حملنقولة،  حلقبم  ج بر  حكسسأب 
احلحصص  احاللتزحمأت،  احتسهم 
حلشركأت  ج بر  في  للشركة  حلسأبعة 

حملؤسسة أا حلوحجب لأسيسهأ.
حملنجزة  حلخدمأت  لقديم 
في  بألخصوص  حملرلبطة  للشركأت 
احإلدحعية  احملألبة  حلحسأبأت  مأدة 
مأدة  في  احالستشأعة  احلقأنونبة 
حلسدبي2 احالست2حلبجبة اإدحعة حتع أف.
أا  حسسغالف  حقسنأء،  حبأزة، 
احل28حءحت  حتسألبب  ج بر  لفويت 
احقوق حمللكبة حملعنوية حملسعلقة بهذه 

حتنشطة.
غي2  أا  حملبأشرة  حملسأه ة، 
حملبأشرة للشركة في ج بر حلع لبأت 
أا  حلعقأعية  أا  حملنقولة  حملألبة، 
حملقأاالت حلسجأعية أا حلصنأعبة حلتي 
قد لرلبط بغرض حلشركة أا بكل غي2 

م أثل أا مقران به.
كأنت  كبف أ  حلع لبأت  ج بر 

حملسأه ة في لحقبق هذح حلغرض.
مقرحلشركة  حدد   : حلشركة  مقر 
ف،  حلشقة   ،15 عقم  حتبطأف  ب حج 

حلريأط.

في حلشركة  مدة  حددت   :  حملدة 

 99 سنة 99 حبسدحء من يوم لقببدهأ 

في حلسجل حلسجأعي.
عأس أف  حدد   : حلشركة  عأس أف 

حلشركة في مبلغ 100.000 دعهم.

1000 سهم من فئة  إنه مجزأ إلى 

كلبأ،  حلقب ة  مدفوعة  دعهم   100

امكستبة بكأملهأ من قبل حلشركأء.
لم تعبين حلرئيس حتاف   : حلرئأسة 

للشركة ب وجب حلنظأم حتسأ�سي في 

حملدة  لحديد  بدان   ،2222 يونبو   7

غي2 محدادة هو :

حلسبد أمين بلقزيز.
حلسأكن برقم 7 زنقة حتكلبسوس، 

حلريأض،  حي   ،23 قطأع  بلوك الم، 

10110، حلريأط.

حملزدحد في 22 أبريل 1968 بألريأطـ، 

لبطأقة  حلحأمل  حلجنسبة،  مغربي 

.A269172 حلسعريف حلوطنبة عقم

لكل سنة   : حلسنة حملألبة للشركة 

اححدة،  سنة  مدة  للشركة  مألبة 

في النسهي  ينأير  فألا  من   لبسدئ 

31 ديس 28 من كل سنة.

بعدحلسخصبصأت   : حلريا 

بألنظأم  حلخأصة  أا  حلقأنونبة 

بألرصبد  حالحسفأظ  يسم  حتسأ�سي، 

عدح  مأ  قرحعهم،  حسب  للشركأء 

من  لرحبلهأ  يقرعان  حلتي  حملبألغ 

 جديد أا لخصبصهأ إلى مأف ححسبأطي

 أا عدة أموحف ححسبأطبة حسسثنأئبة.

لفويت  إن   : حملوحفقة  شرط 

حملنقولة  احلقبم  حلرأس أف  سندحت 

حلتي لؤدي إلى عأس أف حلغي2 أا لفأئدة 

حملسبق  قبوف  إلى  يخضر  شريك، 

لج أعة حلشركأء.

لم إنجأز حإليدحع حلقأنوني بكسأبة 

حلضبط بأملحك ة حلسجأعية بألريأط في 

27 يونبو 2222 لحت عقم 125263.

بألسجل  حلشركة  لقببد  لم 

يونبو 2222  حلسجأعي بألريأط في 27 

لحت عقم 161277.
عن إعالن

حلرئأسة

377 P

REALISTA LIVING- شركة
REALIV

شركة محدادة حملسؤالبة
عأس أف حالجس أعي : 100.000 دعهم

حلسجل حلسجأعي 8177فف
ب قس�سى حلج ر حلعأم غي2 حلعأدي 
لقرع  يونبو 2222   10 حملنعقد بسأعيخ 

مأ يلي :
فضبل  أيوب  حلسبد  حسسقألة 

حلعلمي من منصب حلتسبي2.
حلسبد   : للشركة  مسي2ين  تعبين 
أنوع  حلسبد  حلعلمي،  فضبل  أيوب 

فضبل حلعلمي احلسبد ندير ثيبأاي.
حملشت2ك  بألسوقبر  حلشركة  للتزم 

لل سي2ين.
بألسجل  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بألدحع  حلسجأعية  لل حك ة  حلسجأعي 
بسأعيخ  ف73716  لحت عقم  حلببضأء 

25 يونبو 2222.
378 P

NAMA TRANSFERT شركة
ش.م.م

حي حإلعدحدية احامأنة، خنبفرة
اكألة لحويل حتموحف - مقدم خدمأت

لأسيس
بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
شركة  لأسيس  لم   2222 مأي   27
ذحت مسؤالبة محدادة بأملوحصفأت 

حلسألبة :
 NAMA شركة   : حلتس بة 

.TRANSFERT
مسؤالبة  ذحت  شركة   : حلصفة 

محدادة.
حإلعدحدية  حي   : حالجس أعي  حملقر 

احامأنة، خنبفرة.
 - اكألة لحويل حتموحف   : حلغرض 

مقدم خدمأت.
 100.000 في  حدد   : حلرأس أف 
1000 حصة موزعة  دعهم موزع إلى 

على حلشكل حلسألي :
حلسبد مح د حهنبض 252 حصة.
حلعلوي  حلهأشمي  خألد  حلسبد 

252 حصة.

حلعلوي  حلهأشمي  عشبد  حلسبد 

252 حصة.

 252 حمحزان  عث أن  حلسبد 

حصة.

من  حلشركة  تسبي2   : حلتسبي2 

طرف حلسبد مح د حهنبض ا حلسبد 

خألد حلهأشمي حلعلوي ذلك ملدة غي2 

محددة.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

حلقأنوني للشركة لدى كسأبة حلضبط 

بسأعيخ  بخنبفرة  حالبسدحئبة  بأملحك ة 

2 يونبو 2222 لحت عقم 2222/226 

حلسجل حلسجأعي عقم 399ف.

379 P

STE ATLAS SAIDAZ
SARL

عقم ف1 لجزئة حلقأيد حدعيس طريق 

مكنأس، خنبفرة

غي2  حجس أع  محضر  ب قس�سى 

10 أغسطس 2222 لم  عأدي بسأعيخ 

حلخأذ حلقرحع حلسألي :

على  حلكلي  حلتشطبب   : حلقرحع 

حلشركة.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

حلقأنوني للشركة لدى كسأبة حلضبط 

بخنبفرة  حالبسدحئبة  بأملحك ة 

لحت عقم   2222 سبس 28  ف1  بسأعيخ 

عقم  حلسجأعي  حلسجل   2222/425

197ف.

380 P

LUI7AT AGRO شركة
ش.م.م.ب.ا

لأسيس
بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

لأسيس  لم   2222 أغسطس   11

محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 

بشريك احبد بأملوحصفأت حلسألبة :

.LUI7AT AGRO حلتس بة : شركة

مسؤالبة  ذحت  شركة   : حلصفة 

محدادة بشريك احبد.

لويحأت   : حالجس أعي  حملقر 

حجل وس، خنبفرة.
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حلغرض : لدبي2 حالسسغالف حلفالحي.
 100.000 في  حدد   : حلرأس أف 
1000 حصة موزعة  دعهم موزع إلى 

على حلشكل حلسألي :
حعلي حه يش 1000 حصة.

حلتسبي2 : تسبي2 حلشركة من طرف 
حلسبدة سعبدة ملوك ذلك ملدة غي2 

محددة.
حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حلقأنوني للشركة لدى كسأبة حلضبط 
بسأعيخ بخنبفرة  حالبسدحئبة   بأملحك ة 
عقم  لحت   2222 سبس 28   8
عقم  حلسجأعي  حلسجل   2222/395

.4521
381 P

STE AQUA PUR
SARL

زنقة 2 عقم 16 حي لال زينب خنبفرة
غي2  حجس أع  محضر  ب قس�سى 
عأدي بسأعيخ ف يولبو 2222 لم حلخأذ 

حلقرحع حلسألي :
على  حلكلي  حلتشطبب   :  1 حلقرحع 

حلشركة.
حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حلقأنوني للشركة لدى كسأبة حلضبط 
بخنبفرة  حالبسدحئبة  بأملحك ة 
لحت عقم   2222 سبس 28   12 بسأعيخ 
عقم  حلسجأعي  حلسجل   2222/424

.3739
382 P

 SUICOMPUTER
ش.م.م ش.ا

 لأجر مسسلزمأت حملكألب، أجهزة 
حلك ببولر، حملعدحت حلسقنبة، 

حلشبكأت احل28حمج، أشغأف مخسلفة، 
مفأاضة

 حلدكأن عقم 22، حملركب حلسجأعي 
أم حلريبر، خنبفرة

نص حلسأسيس
بسأعيخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
لأسيس شركة  لم   2222 يولبو   22
بشريك  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

احبد بأملوحصفأت حلسألبة :

شركة   : حلتس بة 

.SUICOMPUTER

مسؤالبة  ذحت  شركة   : حلصفة 

محدادة بشريك احبد.

حملقر حالجس أعي : حلدكأن عقم 22، 

حملركب حلسجأعي أم حلريبر، خنبفرة.

مسسلزمأت  لأجر   : حلغرض 

حملعدحت  أجهزة حلك ببولر،  حملكألب، 

أشغأف  حلشبكأت احل28حمج،  حلسقنبة، 

مخسلفة، مفأاضة.

 حلرأس أف : حدد في 100.000 دعهم 

حصة موزعة على   1000 إلى  موزع 

حلشكل حلسألي :

أمين سويبة 1000 حصة.

حلتسبي2 : تسبي2 حلشركة من طرف 

غي2  ملدة  ذلك  سويبة  أمين  حلسبد 

محددة.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

حلقأنوني للشركة لدى كسأبة حلضبط 

بسأعيخ  بخنبفرة  حالبسدحئبة   بأملحك ة 

12 سبس 28 2222 لحت عقم 2222/422 

حلسجل حلسجأعي عقم 4527.

383 P

SOPHIA INGENERY

إشعأع بألسغبي2
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

بسأعيخ ف1 يولبو 2222 لقرع مأ يلي :

حالجس أعي  حلنشأط  لوسبر   -  1

للشركة.

من  حلشركة  عأس أف  عفر   -  2

1.000.000 دعهم إلى 3.000.000 دعهم.

من   27.26.22 لحديث حملأدة   -  3

حلقأنون حلدحخلي للشركة.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

لحت عقم   2222 سبس 28  ف1  بسأعيخ 

.122722

384 P

عبد حلرحبم اسطأفي

محأسب معس د من طرف حلدالة

 حملقر حالجس أعي : زنقة قبد حدعيس شرحدي، 

عقم 3 شقة 3، خريبكة

حلهألف : 77 96 7ف 2652/ 18 1ف 56 2523

 STE MERILYA
SARL

  شركة محدادة حملسؤالبة

لأسيس شركة 
بسأعيخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

لأسيس  لم   ،2222 أغسطس   25

شركة محدادة حملسؤالبة بأملوحصفأت 

حلسألبة : 

 STE MERILYA : حلتس بة حلقأنونبة

.SARL

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

مبلغ   : حالجس أعي  حلرأس أف 

100.000 دعهم مقس ة ك أ يلي :

500 حصة  حلسبد مح د غزحدي 

ب 100 دعهم للحصة ؛

 500 غزحدي  حملصطفى  حلسبد 

حصة ب 100 دعهم للحصة.

حملوضوع حالجس أعي :

منعش عقأعي ؛

حتشغأف حملخسلفة.

من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

لأسيسهأ.

لجزئة أمل،   12  : حملقر حالجس أعي 

سوق حي حلسعأدة، خريبكة.

للشركة  ك سي2  عبنت   : حلتسبي2 

هللا  عبد  حلسبد  محدادة  غي2  ملدة 

حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  غزحدي، 

.J2261422 حلوطنبة عقم

لسكوين   %5 بعد خصم   : حتعيأح 

حالحسبأطي حلقأنوني يسم لوزير حلفأئض 

حسب مأ يقرعه حلشريك.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

بأملحك ة  حلضبط   بكسأبة  حلقأنوني 

فألا  بسأعيخ  بخريبكة  حالبسدحئبة 

 652 عقم  لحت   2222 سبس 28 

امسجلة بألسجل حلسجأعي بخريبكة 

لحت عقم 7755.

385 P

SEY ENERGY

 �سي إين2جي

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت شريك احبد

لأسيس 
محرع  عرفي  عقد  ب وجب   -  1

بسأعيخ 17 أغسطس 2222 لم لأسيس 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

شريك احبد م يزحتهأ ك أ يلي  :

.SEY ENERGY : حلتس بة

حلشركة  غرض  يك ن   : حلغرض 

فب أ يلي :

اغي2هأ  حلسلوث  مكأفحة  خدمأت 

معألجة  في  حلسصرف  خدمأت  من 

حلنفأيأت ؛

حلع لبأت  ج بر  عأمة  ايصفة 

حملسعلقة بألغرض حملذكوع أعاله.

شأعع  ف،   : حالجس أعي  حملقر 

يعقوب  حلصنأعي  حلحي  حلفضبلة، 

حملنصوع، حلريأط.

عأس أف حلشركة : 300.000 دعهم 

مقس ة إلى 3000 حصة من فئة 100 

حكسسأبهأ  لم  حلوححدة  للحصة  دعهم 

من طرف حلسبدة سلمى حلب ني الم 

دفر قب تهأ بألكأمل.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.

تسي2 حلشركة من طرف   : حإلدحعة 

حملغريبة  حلب ني،  سلمى  حلسبدة   :

حلجنسبة اذلك ملدة غي2 محدادة.

حتعيأح حلصأفبة ي كنهأ،   : حتعيأح 

ابعد قرحع  بعد كل حقسطأع قأنوني، 

حلسنوية  حلعأدية  حلعأمة  حلج عبة 

حالحسبأطي  أموحف  لكون  أا  لوزع  أن 

حملنصوص علبه قأنونأ.

لم تسجبل حلشركة بألسجل   -  2

حلسجأعي بألريأط لحت عقم 162613.
لإلشأعة احلنص
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COOPER MANAGEMENT

 N°42 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél : 2661 22 22 99/ 2537 37 27 21

Fax : 2537 92 12 22

KENITRA

EL FERRI-CASH
حملقر حالجس أعي : سبدي عالف 

حلسأزي، حملركز 

 EL شركة  لأسيس  لعقد  لبعأ 

أغسطس   26 بسأعيخ   FERRI-CASH

ذحت  شركة  لأسيس  لقرع   ،2222

حلشريك  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلوحبد، م يزحتهأ هي كألسألي  :

شركة   : حلشكل حلقأنوني للشركة 

ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 

حلشريك حلوحبد.

.EL FERRI-CASH : حلتس بة

حملوضوع حلرئي�سي : لحويل حتموحف 

ااكألة تدحء حلفوحلي2.

عالف  سبدي   : حالجس أعي  حملقر 

حلسأزي، حملركز.

حملدة : 99 سنة.

حلسنة حملألبة : لبدئ حلسنة حملألبة 

ديس 28   31 في فألا ينأير النسهي في 

من كل سنة.
عأس أف  حدد   : حلشركة  عأس أف 

دعهم   100.000 مبلغ  في  حلشركة 

حصة حجس أعبة   1000 مقس ة إلى 

من فئة 100 دعهم للوححدة.

حلشكل  على  حلحصص  لخصص 

حلسألي :
 ،12 عقم  بلوك ن،  حلفري ح بد، 

حصة   1000 حلقنبطرة  حلحوزية، 

حجس أعبة ؛

حملج وع 1000 حصة حجس أعبة.

ح بد،  حلفري  حلسبد   : حإلدحعة 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 
عقم GB23226، حلقأطن بألقنبطرة، 

بلوك ن عقم 12، حلحوزية.

اقد لم حإليدحع حلقأنوني لقوحنين 
بسوق  حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلشركة 

 أعبعأء حلغرب بسأعيخ 9 أغسطس 2222 

لحت عقم 2222/559.

387 P

GROUPE BPI
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد   ب قـس�سى 

إنشأء  لم   2222 أغسطس   29

مؤسسة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

شريك احبد بألخصأئص حلسألبة :

 GROUPE BPI SARL  : حلتس بة 

.AU
عأس أف : 500.000 دعهم مقس ة 

على 5000 حصة.

 5 1 قم  6 طأبق   : عنوحن حلشركة 
زنقة ضأية عوح، أكدحف.

حلبنأء،  أع أف   : حملؤسسة  هدف 

أع أف مسنوعة، أع أف لطوير.

حملسي2 : عبد حلوححد بطو.

حلضريبة حملهنبة : 25712124.

حلسجل حلسجأعي عقم : 162769.

بأملحك ة  حلـقأنونـي  حإليدحع 

حلسجأعية بألريأط لحت عقم 122232 

بسأعيخ 15 سبس 28 2222. 

388 P

TRANS KANTTARI
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

بشريك احبد

حملقر حالجس أعي : 59، شأعع موالي 

عبد حلعزيز، عقم ف، إقأمة موالي 

عبد حلعزيز، حلقنبطرة

حلسجل حلسجأعي عقم 61337 

حلقنبطرة

لفويت حصص حجس أعبة
اتعبين مسي2 جديد

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

 TRANS لشركة  حلعأدي  حلغي2 

حملسؤالبة  ذحت  شركة   KANTTARI

حملحدادة بشريك احبد لقرع مأ يلي :

 1000 لفويت  على  حملصأدقة 

دعهم   100 بقب ة  حجس أعبة  حصة 

للحصة في ملك حلسبد أنوحع حلزعاحلي 

لفأئدة حلسبدة سلوى سلبلم.

قبوف حسسقألة حلسبد أنوحع حلزعاحلي 

اتعبين حلسبدة سلوى سلبلم مسي2ة 

احبدة للشركة ملدة غي2 محدادة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألقنبطرة لحت عقم 92546.

389 P

ELITE TRANSFERT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

بشريك احبد

عأس ألهأ : 100.000 دعهم

 حملقر حالجس أعي : كرحج ع أعة 

عقم 87، حي حلوعاد، بوزنبقة

حذف نشأط
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

 ELITE TRANSFERT حلعأدي  حلغي2 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

بشريك احبد لقرع مأ يلي :

حذف حلنشأط حلسألي :

لحويل حتموحف احلعقود.

إضأفة حتنشطة :

حملقأالة في نقل حتشخأص احلنقل 

حملدع�سي.

حملخسلفة حتشغأف  في   حملقأالة 

 أا حلبنأء.

حملقأالة في نقل حلبضأئر.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 حالبسدحئبة بأبن سلب أن لحت عقم ف63 

بسأعيخ 12 سبس 28 2222.

390 P

MRC VISION PLUS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

بشريك احبد

 حملقر حالجس أعي : شأعع حملسنبي، 

عقم 26، حملكسب عقم 7، حلقنبطرة

لأسيس شركة
مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

ب صألح   2222 أغسطس   25 بسأعيخ 

لصحبا حإلمضأءحت ملدينة حلقنبطرة 

لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون  إعدحد  لم 

بشريك  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 

احبد بأملوحصفأت حلسألبة :

 MRC VISION  : تس بة حلشركة 

.PLUS

: شركة  حلشكل حلقأنوني للشركة 

بشريك  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 

احبد.

شأعع   : للشركة  حالجس أعي  حملقر 

 ،7 عقم  حملكسب   ،26 عقم  حملسنبي، 

حلقنبطرة.

في  : حلغرض من حلشركة  حلهدف 

أا  أا خأعجه، بشكل مبأشر  حملغرب 

غي2 مبأشر، سوحء لنفسهأ أا لغي2هأ 

أا مسأه ة في :

مقأاف في أع أف مسنوعة أا حلبنأء ؛

إعالنأت  اكألة  مألك  أا  مقأاف 

لوظف عأمل اححد على حتقل ؛

لأجر بألسجزئة ملسسلزمأت حملكألب ؛

حلع لبأت  ج بر  عأم،  ابشكل 

حلصنأعبة،  حملألبة،  حلسجأعية، 

احلخدمألبة،  حلحرفبة،  حلعقأعية، 

احملرلبط  حلشركة،  لحسأب  ج بعهأ 

بشكل مبأشر أا غي2 مبأشر بألهدف 

حالجس أعي لسطوير حلشركة.

حملدة : حددت مدة حلشركةفي 99 

سنة منذ لأعيخ حلسأسيس.

عأس أف  : حدد  حلشركة  عأس أف 

حلشركة في 100.000 دعهم مقس ة 

على 1000 حصة من فئة 100 دعهم 

للحصة حلوححدة موزعة كألسألي :

حلسبد موالي أح د حلغرحبي 100.000 

دعهم 1000 حصة حجس أعبة.

حلوحبد  حلشريك   : حلرأس أف 

حلسبد موالي أح د حلغرحبي :

ي سلك مأ مج وعه 100.000 دعهم 

مأ يعأدف 1000 حصة حجس أعبة.

: حلشركة يسي2هأ حلسبد  حلتسبي2 

موالي أح د حلغرحبي اذلك ملدة غي2 

محددة.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلقأنوني 

ملدينة  حلسجأعية  حلسجالت  ب صلحة 

حلقنبطرة بسأعيخ فألا سبس 28 2222 

لحت عقم 66429.
لإليدحع احلببأن

391 P
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STE VIVO PRO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : أكدحف، حلريأط

Av Fal Ould Oumeir, Appt 8ف 

N°1

لأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم اضر حلقأنون حتسأ�سي  بألريأط، 

لشركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حملوحصفأت حلسألبة :

.VIVO PRO SARL : حلتس بة

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

موضوع حلشركة :

ج ر حلنفأيأت انقلهأ ؛

حملقأالة في أع أف حلبنأء.
عأس أف  حدد   : حلشركة  عأس أف 

دعهم   100.000 مبلغ  في  حلشركة 

حجس أعبة  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقب ة 100 دعهم للوححدة.

حملدة : 99 سنة.

عبد  حلسبد  إلى  أسند   : حلتسبي2 

حلعزيز حلقأشمي.

من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  لم 

ب حك ة حلريأط لحت عقم 162715.

392 P

YASIMACO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

بشريك احبد
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : بقعة 10، شأعع 

سعبد حلدحادي، مكسب 3، إقأمة 

أمنبة، حلقنبطرة

لأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بألقنبطرة، لم اضر حلقأنون حتسأ�سي 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  لشركة 

بشريك احبد ذحت حملوحصفأت حلسألبة :

.YASIMACO SARL AU : حلتس بة

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

حملسؤالبة حملحدادة بشريك احبد.

حملقر حالجس أعي : بقعة 10، شأعع 

إقأمة   ،3 مكسب  حلدحادي،  سعبد 

أمنبة، حلقنبطرة.

موضوع حلشركة :

لوحزم حملكسب ؛

لوزير حملنسجأت حلغذحئبة.
عأس أف  حدد   : حلشركة  عأس أف 

دعهم   100.000 مبلغ  في  حلشركة 

حجس أعبة  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقب ة 100 دعهم للوححدة.

حملدة : 99 سنة.

حلسبد  إلى  أسند   : حلتسبي2 

احلسبدة   YASSIN AALLAM

.IMANE AALLAM

من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  لم 

بأملحك ة حالبسدحئبة بألقنبطرة لحت 
عقم 66305.

393 P

REDA CUISINE
SARL AU

عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم

حلشكل حلقأنوني للشركة : شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد

حملقر حالجس أعي : عقم 7ف، شأعع ع ر 

حبن حلعأص، إقأمة حس أعبل، مكسب 
عقم ف، حلقنبطرة

عقم حلسجل حلسجأعي : 58867

حل شركة
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لقرع   2222 أغسطس   29 حملؤعخ في 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ عأس ألهأ 

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

حبن  ع ر  شأعع  7ف  عقم  حالجس أعي 

مكسب  حس أعبل،  إقأمة   حلعأص، 
عقم ف، حلقنبطرة، نتبجة عدم لحقبق 

حلهدف.

7ف،  برقم  حلسصفبة  مقر  احدد 

إقأمة  حلعأص،  حبن  ع ر  شأعع 

حلقنبطرة  ف  عقم  مكسب  حس أعبل، 

حملغرب اعبنت حلسبدة فرحح نعب ة 

حي حملسي2ة  بلوك أ،  7ف  عنوحنهأ عقم 

حيت ملوف ك صفبة للشركة.

حلحدادة  حالقسضأء  اعند 

حملخولة  حلصالحبأت  على  حملفراضة 

لبلبغ  امحل  حملخأبرة  محل  لهم 

حلعقود احلوثأئق حملسعلقة بألسصفبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 2222 سبس 28   5 بسأعيخ  حالبسدحئبة 

لحت عقم 3412.

394 P

 WAGNER TRONICS
SARL AU

مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بألقنبطرة بسأعيخ 9 سبس 28 2222، لم 

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

احلتي لح ل حلخصأئص حلسألبة : 

حلتس بة : شركة احكن2 طرانبك.

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

مسؤالبة محدادة بشريك احبد.
ع ر  زنقة  7ف   : حالجس أعي  حملقر 
حبن حلعأص، إقأمة حس أعبل، عقم ف 

حلقنبطرة.

حتثأث  ببر   : حالجس أعي  حلهدف 

احتداحت حإللكت2انبة ؛

حلع لبأت  كل  عأمة  ايصفة 

لهأ  حلتي  احملألبة  احلعقأعية  حلسجأعية 

من  احلتي  حلشركة  بنشأط  عالقة 

شأنهأ حملسأه ة في لن بة حلشركة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.

حلتسبي2 : أسند إلى حلسبد حلزيسوني 

مر�سي.

فألا  من  لبسدئ   : حملألبة  حلسنة 

سنة  كل  من  ديس 28   31 إلى   ينأير 

مأ عدح حلسنة حتالى لبسدئ من لأعيخ 

حلتسجبل.
عأس حملأف : حدد في مبلغ 100.000 

دعهم مقس ة إلى 1000 حصة بقب ة 

100 دعهم للوححدة.

بألسجل  حلسقببد  لم   : حلسقببد 

حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلسجأعي 

 2222 سبس 28   13 بألقنبطرة بسأعيخ 

لحت عقم 7ف665.

395 P

FERME AVICOLE FMW
شركة محدادة حملسؤالبة 

ذحت شريك احبد
عأس ألهأ : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : بألقنبطرة، 

26 زنقة أبي زعع، ع أعة ح، إقأمة 

حلرضوحن، مكسب عقم 7

لأسيس شركة
محرع  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1

اضر  لم   2222 سبس 28   12 بسأعيخ 

محدادة  لشركة  حتسأ�سي  حلنظأم 

ذحت  احبد  شريك  ذحت  حملسؤالبة 

حمل يزحت حلسألبة  :

شركة  تسمى  حلشركة   : حلتس بة 

شركة   FERME AVICOLE FMW

محدادة حملسؤالبة ذحت شريك احبد.

حملوضوع : غرض حلشركة :

لريبة حلطبوع ؛

لريبة حلداحجن ؛

حسسي2حد الصدير ؛

ج بر حتع أف حملسنوعة ؛

حلع لبأت  ج بر  عأمة  ايصفة 

حلسجأعية، حملألبة، حلصنأعبة، منقولة 

مبأشرة  احملرلبطة  منقولة   اغي2 

بأتغرحض  مبأشر  غي2  بشكل  أا 

حملشأعة أعاله ايإمكأنهأ تسهبل لوسر 

الطوير حلشركة.
: زنقة أبي زعع،  مقرهأ حالجس أعي 

مكسب  حلرضوحن،  إقأمة  ح،   ع أعة 
عقم 7، حلقنبطرة.

في  حلشركة محدادة   : مدة حبأة 

99 سنة حبسدحء من لقببدهأ بألسجل 

حلسجأعي.
عأس حملأف : حدد عأس أف حلشركة 

مقس ة  دعهم   100.000 مبلغ  في 

1000 حصة حجس أعبة من فئة  على 

100 دعهم في ملكبة حلشريك حلوحبد 

حلسبد البد ل ألوت.
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ل ألوت،  البد  حلسبد   : حلتسبي2 

عقم  حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل 

G495595 لم لنصيبه مسي2 للشركة 

لفت2ة غي2 محددة.

لم حلسقببد بألسجل حلسجأعي   -  2

في  بألقنبطرة  حالبسدحئبة   لل حك ة 

ف1 سبس 28 2222 لحت عقم 66571.

396 P

JERADA PARK

ش.م.م ش.ا

عأس أف : 22.222 دعهم

حملقر حالجس أعي : شأعع حلحسن 

حلثأني، حي حبن عشد، جرحدة 

بسأعيخ  عرفي  عقد   ب وجب 

لأسيس  لقرع   2221 أغسطس   18

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد بألخصأئص حآللبة  :

 JERADA شركة   : حلتس بة   -  1

PARK ش.م.م ش.ا.

- حلشكل حلقأنوني : شركة ذحت   2

حلشريك  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلوحبد.

3 - حملقر حالجس أعي : شأعع حلحسن 

حلثأني، حي حبن عشد، جرحدة.

ف - حلهدف حالجس أعي : 

فندق ؛

حلع ألة )مقأاف لوعيد( ؛

فضأء لجأعي.

محدد   : حلرأس أف حالجس أعي   -  5

 100 بقب ة  دعهم   22.222 مبلغ  في 

دعهم للحصة.

حلسبد  تعبين  لم   : حلتسبي2   -  6

لبطأقة  حلحأمل  مح د،  حملحب 

 PT227352 عقم  حلوطنبة  حلسعريف 

ك سي2 للشركة ملدة غي2 محدادة.

لم تسجبل حلشركة لدى حملحك ة 

 39909 عقم  لحت  بوجدة  حلسجأعية 

بسأعيخ 8 سبس 28 2222.
حملسي2

397 P

AUTO ECOLE EL HIDAYA

ش.م.م ش.ا

عأس أف : 10.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : كنفودة حملركز، 

حلطأبق حتاف احلثأني، ححوحز جرحدة، 

كنفودة

حلشريك  قرحع  محضر  ب وجب 

لقرع   2222 مأي   18 بسأعيخ  حلوحبد 

مأ يلي :

1 - تعديل عنوحن حملقر حالجس أعي 

من حلعنوحن حلقديم : كنفودة حملركز، 

حلعنوحن  إلى  جرحدة،  حتاف،  حلطأبق 

حلطأبق  حملركز،  كنفودة   : حلجديد 

حتاف احلثأني، ححوحز جرحدة، كنفودة.

لم حإليدحع حلـقأنونـي لدى حملحك ة 

حلسجأعية بوجدة بسأعيخ 25 مأي 2222 

لحت عقم 738. 

398 P

STE J.K PROMO

SARL

على إثر قرحع حلج ر حلعأم حملنعقد 

لشركة   2222 أغسطس   9 يوم 

شركة   STE J.K PROMO SARL

عأس ألهأ  محدادة،  مسؤالبة  ذحت 

امقرهأ حالجس أعي  دعهم،   100.000

حلجزيرة،  شبه  لجزئة  0ف3،  عقم 

سبدي عالف حلبحرحاي، لقرع مأ يلي :

للشركة  حالجس أعي  حملقر  تغبي2 

لجزئة شبه حلجزيرة،  0ف3  عقم   : من 

سبدي عالف حلبحرحاي.

 2 مسجر   : حلسألي  حلعنوحن  إلى 

لجزئة   A96 عقم  حتع�سي،  بألطأبق 

حملنزه، سبدي عالف حلبحرحاي، لبفلت.

تغبي2 في حلقأنون حملؤسس للشركة.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

 2222 سبس 28   8 بألخ يسأت بسأعيخ 

لحت عقم 336.

399 P

STE H2A TECHNOLOGY
SARL

على إثر قرحع حلج ر حلعأم حملنعقد 

 STE لشركة   2222 يولبو   21 يوم 

H2A TECHNOLOGY SARL شركة 
عأس ألهأ  محدادة،  مسؤالبة  ذحت 

امقرهأ حالجس أعي  دعهم،   100.000
سبدي عالف  حلنهضة،  حي   ،32 عقم 

حلبحرحاي، لقرع مأ يلي :

ببر حلحصص : بأع حلسبد يأي وت 

للسبد  حصة   500 حللطبف  عبد 

حلغأزحاي مح د.

تغبي2 حصص حلشركة :

حلسبد يأي وت عبد حللطبف 500 

حصة ؛

 500 مح د  حلغأزحاي  حلسبد 

حصة ؛

حملج وع 1000 حصة.

تغبي2 حلشكل حلقأنوني للشركة من 

من  محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 

شريك اححد إلى شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة.

حلنحو  حلشركة على  تغبي2 نشأط 

حلعأمة  حلسجأعة  نشأط  إلغأء   : حلسألي 

اإضأفة نشأط : حلدعحسأت حلعأمة.

تعبين مسي2 جديد : حلسبد مح د 

حلغأزحاي للشركة لفت2ة غي2 محددة.

لحبين حلنظأم حتسأ�سي للشركة.
حلسجأعي  حلسجل  إيدحع  لم 

ب كسب حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة 

 2222 يولبو   22 بألخ يسأت بسأعيخ 

لحت عقم 305.

400 P

AGGLOS MAGIQUE
SARL AU

على إثر قرحع حلج ر حلعأم حملنعقد 

لشركة   2222 أغسطس   31 يوم 

 AGGLOS MAGIQUE SARL AU

محدادة،  مسؤالبة  ذحت  شركة 
امقرهأ  دعهم،   100.000 عأس ألهأ 
حالجس أعي : عأس حلحأمة عين حلجوهرة 

سبدي بوخلخأف لبفلت لقرع مأيلي :

عبد  حلسبد  بر   : حلحصص  ببر 
إلى  حصة   500 احلزحايت  حلح بد 

حلسبد علي بندحااد.
حلسبد   : حلشركة  حصص  تغبي2 

عبد حملجبد احلزحايت : 500 حصة.
حلسبد علي بندحااد : 500 حصة.

تغبي2 حلشكل حلقأنوني للشركة من 
من  محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 
شريك اححد إلى شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة.
حملنظم  حلقأنون  في  تغي2  إحدحث 

للشركة.
كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة بتبفلت 
لحت عقم   2222 سبس 28   12 بسأعيخ 

83ف.
401 P

STE LINK IN A BLINK
SARL AU

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة شريك احبد

بسأعيخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
حلقأنون  إنشأء  لم   2222 سبس 28   2
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
م يزحتهأ احبد  شريك   محدادة 

ك أ يلي :
 STE LINK IN A  : حلتس بة 

.BLINK SARL AU
حلهدف : ببر حملنسجأت حلفالحبة.

ببر حلسجهيزحت حملنزلبة.
ببر أداحت امعدحت صحبة.

دان  مخسلفة  موحد  مسجر 
لخصص.

حالسسي2حد احلسصدير.
ج بر حملعأمالت حلسجأعية احملألبة 
حملنقولة  اغي2  احملنقولة  احلصنأعبة 
حملسعلقة بشكل مبأشر أا غي2 مبأشر 
تعزيز  أا  حلشركة  لطوير  بغرض 

لطويرهأ.
 100.000 عأس ألهأ   : حلرأس أف 

دعهم.
حلسبد  حلشركة  يسي2   : حلتسبي2 

إيهأب مصطفى ملدة غي2 محدادة.
حبن  59، شأعع   : حملقر حالجس أعي 

سينأ شقة 11 أكدحف حلريأط.
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بألسجل  حلشركة  تسجبل  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلسجأعي 
بسأعيخ   162761 عقم  لحت  بألريأط 

15 سبس 28 2222.
402 P

مح د حلبغدحدي محأسب معس د
 من طرف حلدالة

213 شأعع مح د حلخأمس قيسأعية حلهدى
حلطأبق حتاف حلشقة 8 سبدي سلب أن

حلهألف : 673ف053750

شركة سنيطير مسكاني محمد
ذحت حملسؤالبة حملحدادة
 ذحت حلشريك حلوحبد

 SOCIETE SANITAIRE MESKANI
MOHAMED

SARL AU
لأسيس

ب قس�سى عقد عرفي للقأه مح د 
حلبغدحدي محأسب معس د من طرف 
حلدالة بسبدي سلب أن بسأعيخ فألا 
حلقأنون  اضر  لم   2222 أغسطس 
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حالسأ�سي 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد، ذحت 

حلخصأئص حلسألبة :
حلتس بة : شركة سنبطي2 مسكأني 
حلشريك  ذحت  ش.ذ.م.م.  مح د 
 SOCIETE SANITAIRE حلوحبد. 
 MESKANI MOHAMED SARL

.AU
حلهدف : ببر ج بر حملوحد حملسعلقة 

بألعقأقي2 حملنزلبة بألسقسبط.
عأس مأف حلشركة : حدد عأس مأف 
اقسم  دعهم   222.222 في  حلشركة 
إلى 2222 حصة حجس أعبة قب ة كل 
لم  اقد  دعهم   100 تسأاي  حصة 

لوزير حلحصص كألسألي :
 2222  : مح د  مسكأني  حلسبد 

حصة.
يوم  من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس.
حلحسن  شأعع   : حالجس أعي  حملقر 
حلثأني لجزئة 533 جلبل حلسأزي عقم 2 

سبدي سلب أن.
من  مسي2ة  حلشركة   : حلتسبي2 
طرف حلسبد مسكأني مح د ملدة غي2 

محدادة.

 : حلفت2ة حملع وف بهأ خالف حلسنة 
لبسدئ من فألا ينأير إلى 31 ديس 28.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة بسبدي 
في حلسجأعي  حلسجل  قسم   سلب أن 
12 أغسطس 2222 لحت عقم 158.

403 P

DIGITAL FOR BROTHERS
SARL AU

برأس أف : 10.000 دعهم
6 مكرع حلطأبق حلسفلي، بلوك د 

شأعع 21 أغسطس خريبكة
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
 : حملس أة  للشركة  حالسسثنأئي 
 DIGITAL BROTHERS SARL AU
عأم  سبس 28   7 في  بخريبكة  حملؤعخ 
2222 على حلسأعة حلسأسعة صبأحأ، 

قرع شركأئهأ :
 100 ف  حملألك  حلبوهألي  لحسن 
امسي2(  )شريك  حجس أعبة  حصة 

مأيلي :
 : حملس أة  حلشركة  لصفبة 
 DIGITAL FOR BROTHERS SARL

.AU
دعهم   10.000 عأس أف  ذحت 
احلوحقر مقرهأ حالجس أعي ب : 6مكرع، 
 21 شأعع  «د»  حلطأبق حلسفلي بلوك 

أغسطس خريبكة.
كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة بخريبكة 
ف1 سبس 28 2222 لحت عقم :  بسأعيخ 
 : ايألسجل حلسجأعي لحت عقم  18ف 

.6621
404 P

LEET IMMO
SARL

برأس أف : 10.000 دعهم
6 مكرع حلطأبق حلسفلي، بلوك د 

شأعع 21 أغسطس خريبكة
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
 LEET  : حملس أة  للشركة  حالسسثنأئي 
في  بخريبكة  حملؤعخ   IMMO SARL
حلسأعة  على   2222 عأم  سبس 28   7
حلسأسعة صبأحأ، قرع شركأئهأ مأ يلي :

 60 ف  حملألك  حلبوهألي  لحسن 

حصة حجس أعبة )شريك(

 22 ف  حملألك  صأبر  حلدين  نوع 

حصة حجس أعبة )شريك امسي2(

 22 ف  حملألك  دح أن  بعي2يس 

حصة حجس أعبة )شريك امسي2(

 LEET  : حملس أة  حلشركة  لصفبة 

.IMMO SARL

دعهم   100.000 عأس أف  ذحت 

احلوحقر مقرهأ حالجس أعي ب : 6مكرع، 

 21 شأعع  «د»  حلطأبق حلسفلي بلوك 

أغسطس خريبكة.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة بخريبكة 

ف1 سبس 28 2222 لحت عقم :  بسأعيخ 

 : ايألسجل حلسجأعي لحت عقم  16ف 

.6313

405 P

GLOBALIND
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

يقدع عأس ألهأ ب : 50.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : حلرقم 15، شأعع 

حتبطأف، حلشقة عقم ف، حكدحف، 

حلريأط

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ في فألا 

 21 بسأعيخ  امسجل   ،2221 ف28حير 

حلشركة  شركأء  قرع   2221 ديس 28 

مأيلي :

تغبي2 حملقر حالجس أعي للشركة من 

حلعنوحن  إلى  أعاله  حملذكوع  حلعنوحن 

حلسألي :

 ،I عقم  ع أعة  ف،  مراة  إقأمة 

حلشقة عقم ف، سال حلجديدة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسال  حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   2222 سبس 28   8 بسأعيخ 

 : عقم  حلسجأعي  )حلسجل   39532

.(36669

406 P

IDOUAGRI
ش.م.م.

عأس أف حلشركة 100.000 دعهم
لأسيس

في حملؤعخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
لأسيس  لم   2222 أغسطس   19
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة حلتي 

لح ل حلخصأئص حلسألبة :
.IDOUAGRI : حلتس بة

حلهدف حالجس أعي : إدحعة حملزععة.
حملقر حالجس أعي : شأعع عبد حملومن 
شهرزحد،  إقأمة   3 س بة،  ازنقة 
حلطأبق حلرحبر عقم 22، أشجأع حلنخبل 

حلدحع حلببضأء.
حملدة حالجس أعبة : 99 سنة.

حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 
مبلغ  في  حالجس أعي  حلرأس أف 
 1000 إلى  مقس ة  دعهم   100.000
100 دعهم  حصة حجس أعبة من فئة 
للوححدة موزعة بألكأمل للسبد كريم 

حلعرحقي.
ك دير  ع ر  قأعح  حلسبد  تس بة 

احبد للشركة ملدة غي2 محدادة.
لم حإليدحع حلقأنوني احلتسجبل في 
حلسجل حلسجأعي بكسأبة حلضبط لدى 
حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية  حملحك ة 
237237 حلخأصة  حتعقأم   لحت 
ا 555065 بسأعيخ 12 سبس 28 2222.

حملسي2 حلوحبد

407 P

شركة بن تهامي للتوزيع
شركة محدادة حملسؤالبة

حلرأس أف حالجس أعي : 00.000ف.1 
دعهم

حملقر حالجس أعي : 12، حلحي حلصنأعي 
حلوفأء بنسودة فأس

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
 2222 أغسطس   10 بسأعيخ  حملنعقد 
بأملقر حالجس أعي للشركة لقرع مأيلي :

تعديل حملأدة حلسأبعة من حلنظأم 
حتسهم  لببر  لبعأ  للشركة  حتسأ�سي 
من طرف حلسبد أبق�سي ع ر حلحأمل 
 CD81050ف عقم  حلوطنبة  للبطأقة 
لفأئدة حلسأدة أبق�سي حلتهأمي حلحأمل 
 C692512 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 

للبطأقة  حلحأمل  يوسف  أبق�سي  ا 

.CD223624 حلوطنبة عقم
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عأس أف  لقسبم  فإن  ايألسألي 
حلشركة سبكون كأآلتي :

 600.000  : حلسبد أبق�سي مح د 
دعهم.

00.000ف   : حلسبد أبق�سي حلتهأمي 
دعهم.

حلسبد أبق�سي يوسف : 00.000ف 
دعهم.

حملج وع : 00.000ف.1 دعهم.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بفأس  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   2222 سبس 28   2 بسأعيخ 
578ف حلسجل حلسجأعي عقم 7ف655.
408 P

شركة مختبر عبدالوي
شركة محدادة حملسؤالبة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حلرأس أف حالجس أعي : 100.000 

دعهم
حملقر حالجس أعي : لجزئة زهرة ع أعة 
ب 1 حلطأبق 2 شقة عقم 10 دحئرة 

زاحغة فأس
لأسيس

لم   2222 أغسطس   8 بسأعيخ 
حملسؤالبة  محدادة  شركة  لأسيس 
ذحت  حلوحبد  حلشريك  ذحت 

حلخصأئص حآللبة :
: شركة مخس28 عبدالاي  حلتس بة 

ش.م.م.ش.ا.
حا  بأملغرب  حلشركة  موضوع 

حلخأعج
خأصة  اقطر  أجهزة  صأنر 

بأتسنأن.
حلصنأعبة  حتطرحف  فني  مخس28 

لألسنأن.
اأداحت  أجهزة  منسجأت  لأجر 

حتسنأن
حالسسي2حد احلسصدير

حلسجأعية  حلع لبأت  كل  اع ومأ 
حلصنأعبة احملألبة حملسصلة ب وضوع 

حلشركة.
زهرة  لجزئة    : حالجس أعي  حملقر 
 10 شقة عقم   2 حلطأبق   1 ع أعة ب 

دحئرة زاحغة فأس.
مدة حلشركة محددة في 99 سنة.

في  محدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 
 1000 إلى  قس ت  دعهم   100.000
 100 فئة  من  حجس أعبة  حصة 
 دعهم للوححدة كلهأ مكستبة امحرعة

ك أ يلي :
 1000  : حلسبدة حلعبدالاي هأجر 

حصة.
طرف  من  تسبي2  ذحت  حلشركة 
غي2  ملدة  هأجر  حلعبدالاي  حلسبدة 
حلتي  حملهأم  لقبلت  احلتي  محددة 
حلشركة  لصبا  ايألسألي  لهأ  أعطبت 
طرف  من  الوقبر  إلمضأء  حأملة 
بصفتهأ  هأجر  حلعبدالاي  حلسبدة 

مسي2ة للشركة.
من  لبسدئ   : حالجس أعبة  حلسنة 

حلفألا ينأير لسنسهي في 31 ديس 28.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بفأس  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
عقم  لحت   2222 سبس 28   2 بسأعيخ 

ف57ف حلسجل حلسجأعي 1ف736.
409 P

SOCIETE FAST OFFICE
SARL

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 
مسي2  قرع   ،2222 أغسطس   17

حلشركة مأيلي :
لفويت حلحصص : فولت حلسبدة 
زهوي  حلسبد  لفأئدة  زهوي  حأدة 

جوحد 500 حصة.
على  أصبا  حلحصص  لقسبم 

حلشكل حلسألي :
حصة   500 حلسبدة حأدة زهوي 

أي 50.000 دعهم.
حلسبد جوحد زهوي 500 حصة أي 

50.000 دعهم.
تسبي2 حلشركة من طرف حلسبدة 

حأدة زهوي احلسبد جوحد زهوي.
للشركة  حلقأنوني  حلشكل  تغبي2 
ذحت  حملسؤالبة  من شركة محدادا 
حلشريك حلوحبد إلى شركة محدادة 

حملسؤالبة.
حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
لدى  حلضبط  بكسأبة  حلقأنوني 
بسأعيخ بألريأط  حلسجأعية   حملحك ة 
عقم  لحت   2222 أغسطس   15

.122273
410 P

ماجيك لوجيستيك
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ في حلدحع 
 2221 سبس 28   8 بسأعيخ  حلببضأء 
حملسؤلبة  ذحت  شركة  لأسيس  لم 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  حملحدادة 

بأمل يزحت حلسألبة :
لوجيستبك  مأجبك   : تس بة 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد.
حلغرض : حإلنعأش حلعقأعي.

زنقة عبد  5ف،   : حالجس أعي  حملقر 
شقة  حلطأبق حلثأني،  حلقأدع مفسقر، 

عقم ف، حلدحع حلببضأء.
سنة   99 في  حملدة  حددت   : حملدة 
حبسدحء من حلسأسيس حلنهأئي للشركة.

في  حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 
 1000 إلى  قس ت  دعهم   100.000
100 دعهم  حصة حجس أعبة من فئة 

للوححدة مقس ة كألسألي :
 1000  : حلن ري  يوسف  حلسبد 

حصة حجس أعبة.
حملج وع : 1000 حصة حجس أعبة.
حلسنة حالجس أعبة : لبسدئ حلسنة 
ينأير من كل  في أاف  حملألبة للشركة 
نهأية ديس 28 من نفس  عأم النسهي 

حلعأم.
يوسف  حلسبد  عين   : حلتسبي2 
غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  حلن ري 

محدادة.
بكسأبة  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
بألدحع  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
 2221 سبس 28   22 بسأعيخ  حلببضأء 
لقببد  الم  91ف793  عقم  لحت 
حلشركة بألسجل حلسجأعي لحت عقم 

5ف5166.
 ب ثأبة مقسطف ايبأن

411 P

روفلي لبنان
ش.ذ.م.م. ذحت حلشريك حلوحبد

ب قس�سى قرحع حلشريكة حلوحبدة 
لشركة  يونبو 2222   7 حملؤعخ بسأعيخ 
عافلي لبنأن ش.ذ.م.م. ذحت حلشريك 

دعهم   100.000 عأس ألهأ  حلوحبد، 

 ،4-4 احلكأئن مقرهأ ب لكبة حلطبب 

حلطأبق حلسفلي، حي بي2جي، حملعأعيف، 

حلدحع حلببضأء، لقرع مأيلي :

عافلي  لشركة  حملسبق  حالنحالف 

حلشريك  ذحت  ش.ذ.م.م.  لبنأن 

حلوحبد.

حلصأيغ  مهأ  حلسبدة  تعبين 

ك صفبة للشركة.

ب لكبة  حلسصفبة  مقر  لحديد 

حي  حلسفلي،  حلطأبق   4-4 حلطبب 

بي2جي، حملعأعيف، حلدحع حلببضأء.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألدحع  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

حلببضأء بسأعيخ 22 يونبو 2222 لحت 

عقم 229342.
ب ثأبة مقسطف ايبأن

412 P

SOUFIANE PROMO
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ في حلدحع 

 2222 أغسطس   18 بسأعيخ  حلببضأء 

حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس  لم 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  حملحدادة 

بأمل يزحت حلسألبة :

 : برامو  سفبأن   : تس بة 

ذحت  شركة   SOUFIANE PROMO

حلريك  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلوحبد.

حلغرض : حإلنعأش حلعقأعي.

زنقة عبد  5ف،   : حالجس أعي  حملقر 

شقة  حلطأبق حلثأني،  حلقأدع مفسقر، 

عقم ف ، حلدحع حلببضأء.

سنة   99 في  حملدة  حددت   : حملدة 

حبسدحء من حلسأسيس حلنهأئي للشركة.

في  حدد   : حالجس أعي  حلرأس أف 

 1000 إلى  قس ت  دعهم   100.000

100 دعهم  حصة حجس أعبة من فئة 

للوححدة مقس ة كألسألي :

حلسبد حملصطفى حلح دي : 1000 

حصة حجس أعبة.



17845 الجريدة الرسميةعدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222) 

حملج وع : 1000 حصة حجس أعبة.

حلسنة حالجس أعبة : لبسدئ حلسنة 

ينأير من كل  في أاف  حملألبة للشركة 

نهأية ديسك28 من نفس  عأم النسهي 

حلعأم.

حملصطفى  حلسبد  عين   : حلتسبي2 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  حلح دي 

محدادة.

بكسأبة  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 

بألدحع  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

 2222 أغسطس   29 بسأعيخ  حلببضأء 

لقببد  الم   235232 عقم  لحت 

حلشركة بألسجل حلسجأعي لحت عقم 

.553881
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حإلدحعة

413 P

STYLE GARD
SARL AU

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2222 أغسطس   31 بسأعيخ  حلريأط 

قد لم لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد.

.STYLE GARD : حلتس بة

أمن احرحسة   : حلهدف حالجس أعي 

حملبأني حلعأمة أا حلخأصة.

عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 دعهم للحصة حلوححدة.

أح د حلعلمي 1000 حصة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.

من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة مأعدح حلسنة 

حتالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

حملقر : إقأمة حلصفأء ف ع أعة عقم 

42 شقة عقم 10 سال حلجديدة.

حملسي2 : لطبفة حلطألح.

 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

.36705

414 P

STE BIVERVOER
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
برأس أف 90.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : ع أعة عقم 30 شقة 
عقم 8 زنقة موالي أح د لوكبلي 

حسأن حلريأط
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
أغسطس   29 بسأعيخ  حالسسثنأئي 
لم حاللفأق على حلحل حملسبق   2222

للشركة الصفبتهأ.
سدعح  يونس  حلسبد  تعبين  لم 
عقم  حلوطنبة  لبطأقة  حلحأمل 
جنسبة مغريبة مصفي   AB224462

للشركة.
ع أعة   : ب  حدد  حلسصفبة  مقر 
موالي  زنقة   8 عقم  شقة   30 عقم 

أح د لوكبلي حسأن حلريأط.
بألسجل  حملحضر  اضر  لم 
سبس 28   15 حلسجأعي بألريأط بسأعيخ 

2222 لحت عقم 122236.
سجل لجأعي عقم 138087.

415 P

STE MRISE
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
برأس أف 10.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : 15، شأعع حتبطأف 
حلشقة عقم ف أكدحف حلريأط

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
 2222 سبس 28   6 بسأعيخ  حالسسثنأئي 
لم حاللفأق على حلحل حملسبق للشركة 

الصفبتهأ.
أك�سي  أح د  حلسبد  تعبين  لم 
عقم  حلوطنبة  لبطأقة  حلحأمل 
حملزدحد  مغريبة  جنسبة   JK12932
سنة 27 يونبو ف199 مصفي للشركة.
15 شأعع   : مقر حلسصفبة حدد ب 

حتبطأف ع أعة عقم ف أكدحف حلرحبط.
بألسجل  حملحضر  اضر  لم 
سبس 28   15 حلسجأعي بألريأط بسأعيخ 

2222 لحت عقم 122237.
سجل لجأعي عقم 159313.

416 P

2MBA IMMO
SARL

ش.م.م.

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

RE : 2222- بس أعة   2222 يولبو   6
حلقأنون  إنجأز   2212522-2125

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

محدادة م يزحتهأ كألسألي :

.2MBA IMMO SARL : حلتس بة

حتهدحف حالجس أعبة : ببر اشرحء 

اعحء حتعح�سي حلخأصة بألبنأء احلسجأعة 

حلخأصة بألبنأء امبدحن حلعقأع.
عأس مأف حلشركة : 10.000 دعهم 

مقس ة إلى 100 حصة من فئة 100 

دعهم.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي.

حلنصر  لوت   : حالجس أعي  حملقر 

إم عقم ب  زيأد  بن  حملسسقبل طأعق 

ل أعة.

حلتسبي2 : حلسبدحن حلطنجي حملهدي 

 A79199ف حعرحب  ايلله   A90996

ملدة غي2 محددة.

حلسنة حملألبة : من فألا ينأير إلى 

31 ديس 28 من كل سنة.

لأعيخ  من  لبسدئ  حتالى  مأعدح 

حلتسجبل.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

سجلت  حلشركة  بس أعة  حالبسدحئبة 

حملحك ة  لدى  حلسجأعي  حلسجل  في 

حالبسدحئبة بس أعة لحت عقم 137181 

يوم 12 سبس 28 2222.

417 P

حتسسأذ مح د حله �سي

موثق بسال

18، شأعع فأس

حلهألف : 5530/31ف05378

KAMYANIS PHARMA
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

بألسجل  تغبي2حت  إيدحع  لم 

حلسجأعي للشركة ك أ يلي :

محرع  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 

حله �سي  مح د  حتسسأذ  طرف  من 

بسأعيخ ف1 يولبو 2222، قرع حلشريك 
من حلقأنون   2 حلوحبد تعديل حملأدة 

حتسأ�سي للشركة ك أيلي :

في  غرض حلشركة سوحء   : حلهدف 

حملغرب أا في حلخأعج :

احسسي2حد  ال ثبل  اتسويق  إنسأج 

حلسخصصأت  ج بر  الصدير 

حلصبدالنبة، اج بر حتداية حلجلدية 

حالسسغالف  حلسج بل،  امنسجأت 

حلببر،  حملبأشر  غي2  أا  حملبأشر 

برحءحت  ج بر  على  حالسسحوحذ 

حلسجأعية  احتس أء  حالخت2حعأت 

احلت2حخبص احلحصوف عليهأ ال ثبلهأ 

أشكألهأ  بج بر  احسسغاللهأ  انقلهأ 

كأنت  سوحء  حلشركة،  لحسأب 

ع لبأت مغريبة أا أجنببة بأي شكل 

، لطوير  من حتشكأف حملذكوعة أعاله 

نشأط حلشركة.
حلقأنون  من   2 حلفصل  تغبي2 

حتسأ�سي للشركة.

لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

بألسجل  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

سبس 28   7 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعي 

2222 لحت عقم 122516.

418 P

HELICICO
SARL AU

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة بشريك احبد

 30 بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

مأي 2222 بتبفلت لم لأسيس شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة بشريك احبد 

ش.م.م بأملوحصفأت حلسألبة :

.HELICICO SARL AU : حلتس بة

حلهدف حالجس أعي : لريبة حلحلزان.

سبدي  داحع   : حالجس أعي  حملقر 

حلرزحق  عبد  سبدي  قبأدة  بنعي�سى 

دحئرة لبفلت.
عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم 

مقس ة على 1000 حصة لكل اححدة 

100 دعهم.
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شويبكي  حلسبد   : حلشركة  مسي2 
ك أف، لفت2ة غي2 محدادة.

حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى  حلقأنوني 
 2222 سبس 28  ف1  بسأعيخ  بتبفلت 

لحت عقم 9836.
419 P

STE H-TECH
SARL AU

للج ر  عرفي  عقد  ب قس�سى  أ( 
 STE H-TECH» حلعأم حلعأدي، لشركة
 2222 يونبو   23 بسأعيخ   «SARL AU

بألريأط لقرع مأ يلي :
حسس رحع حلنشأط حلسجأعي لشركة 
بألرغم من حلخسأعة حلتي لجأازت عبر 

عأس أف حلشركة.
ب( حإليدحع حلقأنوني لم بأملحك ة 
سبس 28   8 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122535.
420 P

شركة سرفيس ترافو جينيرال إ 
ديفلوبمون
«ست2حجبد»

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
ذحت عأس أف : 10.000.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : عقم 9 إقأمة لين ل 
حلطأبق حتع�سي شأعع حلجيش حمللكي 

حملدينة حلجديدة أكأدير
1 - طبقأ ملقسضبأت حلج ر حلعأم 
حالسسثنأئي حملؤعخ في 12 أبريل 2222، 
إ  جبني2حف  لرحفو  سرفيس  لشركة 
ديفلوي ون، لم حملصأدقة على مأ يلي :
قرع حلج ر حلعأم إضأفة حتنشطة 
حالجس أعي  حملوضوع  ض ن  حلسألبة 

للشركة :
للبضأئر  حلطرقي  حلنقل   -  1

لحسأب حلغي2.
ادالبأ  اطنبأ  حلبضأئر  نقل   -  2
لحسأب  اكذح  حلشخ�سي  لحسأبهأ 

حلغي2.
حلقأنون  من   2 حلبند  تغبي2 

حتسأ�سي.
أسئلة مخسلفة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -  2

بأكأدير  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   2222 أبريل   26 بسأعيخ 

.129542

421 P

SOCIETE AGARD ELEC
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL DE: 122.222.22 DHS

 SIEGE SOCIAL:N ° 221 BAB

-ZORGANE -TAROUDANT

 RC N° 1411 TRIBUNAL DE 1ER

-INSTANCE DE –TAROUDANT

حلعـأم  حلجـ ـر  لـقـرحعحت  لـبعـأ 

بسـأعيـخ  حملنعـقـد  حالسـسـثـنـأئـي 

  SOCIETE لشركــة   16/23/2222

AGARD  ELEC شركـة ذحت مسؤالبـة  

محـدادة.

قرع حلشـركأء مأ يلي :

لفـويت 1000  حصـص حجـسـ أعبـة  

حسن  بال  حيت  حلسبد  طرف  من 

 : لفأئدة  ع ر   اعلي  نأيت  احلسبد 

سكبنة  احلسبدة  هشأم  لنهى  حلسبد 

طلهى احلسبدة لنهى حلبألوف.

حصة   330  : هشأم  لنهى  حلسبد 

حجس أعبة.

0ف3   : طلهى  سكبنة  حلسبدة 

حصة حجس أعبة.

330 حصة   : حلسبدة لنهى حلبألوف 

حجس أعبة.

بال حسن  حيت  حلسبد  حسسقألة  

حلسبد  اتعبين  ك سي2   مهأمه  من 

طلهى  سكبنة  احلسبدة  هشأم  لنهى 

ج بر  مر  للشركة  جدد  مسي2حن 

صالحبة حلسوقبر :
بذلك لـم تـعـديــل فـصـوف حلقـأنــون 

حتسأ�سي للشـركــة.

بكســأبـة  حلقــأنــوني  حإليــدحع  لــم 

حالبسـدحئـبــــة  بأملـحـكـ ـــة  حلضبـط 

 26/29/2222 بســأعيخ  بســـأعادحنت 

لحـت عقـــم 568.

422 P

H RETAIL
SARL AU

RC : 154251 RABAT

ببر أسهم حلشركة
حلعأدي  غي2  حلعأم  للج ر  لبعأ 

 2222 أغسطس   23 بسأعيخ  حملنعقد 

 «H RETAIL» لشركة  حلشركأء  قرع 

عأس ألهأ  احبد  بشريك  ش.م.م 

100.000 دعهم مأ يلي :

ملكبة  نقل  على  حملوحفقة   -  1

أح د  حلصديق  حلسبد  بين  حتسهم 

حلذي قأم بسحويل أسه ه حلعأئدة له 

في حلشركة ب 00ف سهم.

حليزيد  حلسبد  لصألح  سهم  00ف 

حجوي.

حلصديق  حلسبد  حسسقألة   -  2

أح د من منصبه ك دير مشأعك.

لحديث حلنظأم حتسأ�سي للشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

سبس 28   15 حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 

2222 لحت عقم 122257.
من أجل حالسسخالص احلببأن

423 P

EOSNETT
SARL AU

بعد عقد حلج ر حلعأم غي2 حلعأدي 

 2222 أغسطس   3 بسأعيخ  للشركة 

حلطأبق   : حلسألي  بأملقر  حملوجودة 

حلسفلي لجزئة عرصة سال فبال عقم 

737 طريق مهدية سال.

1 - تغبي2 حلعنوحن حلسجأعي :

من  حالجس أعي  حملقر  تغبي2  لم 
عقم  حلشقة  حلعشأعي  زنقة  ف1  عقم 

حكدحف حلريأط إلى حملقر حالجس أعي  ف 

لجزئة  حلسفلي  حلطأبق   : حلجديد 

طريق   737 عقم  فبال  سال  عرصة 

مهدية سال.

لم حيدحع حمللف بأملحك ة حلسجأعية 

بسأعيخ   122672 عقم  لحت  بألريأط 

13 سبس 28 2222.

424 P

HORIZON PROJET
ش.م.م للشريك حلوحبد

مقر حلشركة : 56 زنقة حبرحهبم 

حلرادحني ع أعة عقم 56 حلشقة عقم 2 

حملحبط حلريأط

حلسجل حلسجأعي عقم 157225

حلعأم حالسسثنأئي  حلج ر  ب وجب 

 2222 سبس 28   9 بسأعيخ  حملنعقد 

حلسعديالت  على  حلشركة  صأدقت 

حلسألبة :

   Horizon projet شركة  لصفبة 

ش م م للشريك حلوحبد.

 STE Horizon حلشركة  تعبين 

حلسبد  طرف  من  حمل ثلة   ،projet

قأنوني  ك صفي  مالس  أمين  مح د 

للشركة.

لحديد مقر حلسصفبة في حلعنوحن 

حلرادحني  إبرحهبم  زنقة   56 حلسألي 

56 حلشقة عقم 2 حملحبط  ع أعة عقم 

حلريأط.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألريأط  حلسجأعية  لل حك ة  حلضبط 

بسأعيخ 16 سبس 28 2222 اذلك لحت 

عقم 122229.

425 P

AMIGO FRUITS
S.A.R.L

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عأس ألهأ 100.000
حملقر حالجس أعي :  حي حاالد مب ون 

طريق زغنغأن  حلنأظوع

فسخ حلشركة
حلغي2  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 

بسأعيخ  حملنعقد  للشركأء  حلعأدي 

 AMIGO لشركة   23/22/2222

FRUITS SARL، لقرع مأ يلي :

حلفسخ حملسبق للشركة.

حلضبط  كسأبة  لدى  حإليدحع  لم 

بأملحك ة حالبسدحئبة بألنأظوع بسأعيخ 

15 سبس 28 2222 لحت عقم 373ف.
تجل حلنشر احلسبلبغ

426 P
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AZUR AGRIFOOD
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم
حملقر حالجس أعي : ع أعة 30 شقة 8 
زنقة موالي حح د حلوكبلي حسأن 

حلريأط
عقم حلسجل حلسجأعي : 162755

لأسيس
بسأعيخ عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1 
لأسيس  لم   2222 أغسطس   8  
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلخصأئص حلسألبة :
AZUR AGRIFOOD : حلتس بة

بصفة  حلفالحة   : حلشركة  نشأط 
عأمة - حالسسي2حد احلسصدير.

: ع أعة 30 شقة 8  مقر حلشركة 
حسأن  حلوكبلي  حح د  موالي  زنقة 

حلريأط.
لقد لم لحديد   : عأس أف حلشركة 
دعهم   100.000 عأس أف حلشركة في 
حصة حجس أعبة   1000 مقس ة إلى 
موزعة  دعهم   100 حلوححدة  قب ة 

كألسألي :
حلسبد حأجي عبد حللطبف : 0ف3 

حصة حجس أعبة.
 حلسبد حأجي عي�سى : 330 حصة 

حجس أعبة.
حلسبد حأجي حلحسن : 330 حصة 

حجس أعبة.
حملج وع : 1000 حصة حجس أعبة.
تعبين  لم  لقد   : حلشركة  تسبي2 
حلحأمل  حللطبف  عبد  حلسبد حأجي 
عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 
مسي2 للشركة ملدة غي2   AB123933

محددة.
من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 
بأسسثنأء  سنة  كل  من  ديس 28   31
لأعيخ  من  لبسدئ  حلتي  حتالى  حلسنة 

حلسقببد في حلسجل حلسجأعي.
في حلشركة  مدة  لحديد  لم   لقد 

 99 سنة.
2 - لم حإليدحع حلقأنوني بأملحك ة 
سبس 28  ف1  حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 
حلسجأعي  حلسجل  عقم  لحت   2222

.162755
للنشر احإلعالن

427 P

L.SEHA.T
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

حملقر حالجس أعي : 00ف شأعع حلحسن 
حلثأني، شقة 5 حلطأبق حلثأني، ديوع 

حلجأمر - حلريأط

سجل لجأعي حلريأط عقم : 152127

تعديل
حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

يولبو   22 بسأعيخ  حملنعقد  حالسسثنأئي 

شركة   «L.SEHA.T» لشركة   2222

ذحت مسؤالبة محدادة، لقرع مأ يلي :

إلى  حالجس أعي  حملقر  لحويل 
شأعع  زحاية  ل أعة،   : حلسألي  حلعنوحن 

طأعق حبن زيأد اشأعع حبن سينأ عقم 

حلع أعة 166 حلطأبق حتاف مسي2ة 2.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعي  حلسجل  ملصلحة  حلضبط 

بأملحك ة حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 19 

أغسطس 2222 لحت عقم 127164.
اهذح ب ثأبة مقسطف ايبأن

428 P

NJH SERVICE
SARL AU

RC 66553

حلعنوحن : 59 شأعع موالي 

عبد حلعزيز إقأمة عبد حلعزيز مكسب 
عقم ف حلقنبطرة

لأسيس
 7 لم ب قس�سى عقد عرفي بسأعيخ 

لأسيس شركة ذحت   ،2222 سبس 28 

احبد  لشريك  محدادة  مسؤالبة 

بألخصأئص حلسألبة :

 NJH SERVICE SARL  : حلتس بة 

.AU

سنديك   : حالجس أعي  حلهدف 

حإلقأمأت.

59 شأعع موالي   : حملقر حالجس أعي 

عبد حلعزيز إقأمة عبد حلعزيز مكسب 
عقم ف حلقنبطرة.

 100.000  : حالجس أعي  حلرأس أف 

دعهم.

حلسبد  تعبين  لم   : حلتسبي2 

ح داني جعفر مسي2 قأنوني للشركة.

كسأبة  لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلضبط في حملحك ة حالبسدحئبة ملدينة 

 2222 سبس 28   13 بسأعيخ  حلقنبطرة 

لحت عقم 92554.

429 P

حلشركة حالئس أنبة للتسبي2 احلحسأبأت

 REFERENCE MATERIELS

BUREAUX
SARL

 5BIS AV MOHAMED

ZARKTOUNI KEBIBAT RABAT

R.C N°122227

بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

يومه حملسجل   2222 سبس 28   فألا 

 10 سبس 28 2222 لحت عقم 29225 

لم ب وجبه حلسنأزف عن أسهم حلشركة 

عأس ألهأ  احلتي  حلذكر  حلسألفة 

 1000 دعهم مقس ة على   100.000

100 دعهم للسهم من  سهم من فئة 

حلسبد بو لغنأم عبد هللا ب 500 سهم 

100 دعهم للوححدة احلسبد  من فئة 

بولغنأم حسن ب 500 سهم من فئة 

حلسبد  لفأئدة  للوححدة  دعهم   100

للبطأقة  حلحأمل  حجأج  عي�سى  بن 

.XA51121 حلوطنبة عقم

لم حإليدحع حلقأنوني لدى حملحك ة 

سبس 28   12 يومه  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 7185.

430 P

TOPYNET
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

بشريك احبد

مقرهأ : ع أعة أ، منزف 2 حلطأبق 

حتاف، داحع حلكوعة ح.ي.م - حلريأط

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 

 LIFE IS 22 مأعس 2221 لم لأسيس

DIGITAL

 بشريك احبد :
منزف  : ع أعة أ،  مقرهأ حالجس أعي 

داحع حلكوعة ح.ي.م  حلطأبق حتاف،   2

- حلريأط.

حلتس بة : لويبنت ش.م.م.

علوم   - حملكسب  لوحزم   : حلهدف 

كومببولر، لوعيد حملكألب.

يوم  من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس.

 : للشركة  حالجس أعي  حلرأس أف 

 1000 إلى  مقس ة  دعهم   100.000

حصة من فئة 100 دعهم لكل حصة.

تسبي2 حلشركة : لم تعبين حلسبدة 

مسي2ة  حلحسبني  خديجة  حلعرحقي 

للشركة ملدة غي2 محدادة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

مأعس   22 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 
عقم   111929 عقم  لحت   2221

حلسقببد بألسجل حلسجأعي 9ف1505.

431 P

AHLANE TECHNOLOGIES
إعالن عن لحويل حملقر حالجس أعي

اإلغأء مهأم حملسي2
حلعأم  حلج ر  قرع   -  I

 AHLANE لشركة  حالسسثنأئي 

ذحت  شركة   TECHNOLOGIES

عأس ألهأ  محدادة  مسؤالبة 

150.000 دعهم، مقرهأ بس أعة ع أعة 

حملسجلة   ،7 حلشقة  حلوفأق   2351

 78665 بألسجل حلسجأعي لحت عقم 

بسأعيخ 15 يونبو 2222 مأ يلي :

حلعنوحن  إلى  حلشركة  مقر  لحويل 
زنقة   90/88 حلببضأء  حلدحع  حلسألي 

حلعربي داغمي إقأمة سلمى حلطأبق 1 

حبسدحء من لأعيخ 15 يونبو 2222.

 BRUNO حلسبد  مهأم  إلغأء 

JEAN LOUIS DEMION، من مهأمه 

 15 من لأعيخ  ك سي2 للشركة حبسدحء 

يونبو 2222.

البعأ للقرحعحت حلسأبقة لذلك لم 
من حلقأنون   36 ا  ف  تغبي2 لل أدلين 

حتسأ�سي للشركة.

II - لم حإليدحع حلقأنوني لدى كسأبة 

بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

لحت عقم   2222 سبس 28   12 بسأعيخ 

.D122642
ب قس�سى مقسطف ايبأن - حملسي2

432 P
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LIFE IS DIGITAL
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
حلعأم  حلج ر  ملحضر  طبقأ 
حالسسثنأئي حملنعقد في 22 يولبو 2222 
شركة   LIFE IS DIGITAL لشركة 
ذحت مسؤالبة محدادة عقم حلسقببد 

بألسجل حلسجأعي : 371فف1.
لقرع مأ يلي :

عأس أف  من  حصة   500 نقل 
ملكبة  في   LIFE IS DIGITAL شركة 
لفأئدة  بوجنأن  حالله  عبد  حلسبد 

حلسبد عبد حلسالم حلحضرحمي.
للشركة  حلقأنوني  حلشكل  لحويل 
حبث أصبحت «شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة بشريك اححد».
حالله  عبد  «حلسبد  حسسقألة 

بوجنأن» ك سي2 للشركة.
حلشركة حبث أصبا  تغبي2 مسي2 
حلحضرحمي»  حلسالم  عبد  «حلسبد 

حملسي2 حلوحبد.
لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

لدى  حلقأنوني  حإليدحع  لم  اقد 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط  كألب 
لحت   2222 سبس 28   15 بألريأط في 

عقم 122249.
433 P

KHOUATATI AGRICOLE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

عضو اححد
 25 بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حتسأ�سي  حلنظأم  فإن   ،2222 يولبو 
لشركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلنحو  على  خصأئصهأ  اححد  عضو 

حلسألي :
KHOUATATI AGRICOLE : حسم
ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 
مسؤالبة محدادة ذحت عضو اححد.

حلحبوب احلبذاع   : غرض حلشركة 
حلبطأطس  محأصبل   - حلزيتبة 
 - احلبطبخ  حلخضر  محأصبل   -

محأصبل حلفأكهة احملكسرحت.
حلداحجن  إنسأج   - لريبة حتس أك 

احلببض - لريبة حملأشبة.

إنسأج اتسويق حتعالف حلحبوحنبة.

حسسي2حد الصدير حإلنسأج حلزعحعي.

احلعلو  سنبة   : حلرئي�سي  حملكسب 
حلخأمس  مح د  شأعع   31 عقم 

لأبريكت سال.

لكوينهأ  يوم  من  سنة   99  : حملدة 

حلنهأئي.
لم لحديد عأس حملأف   : عأس حملأف 

دعهم اهي مقس ة   100.000 ب بلغ 

دعهم   100 بقب ة  سهم   1000 إلى 

للسهم.

مألك  حمهبدعة  مح د  حلسبد 

سهم تشكل عأس أف حلشركة   1000

بألكأمل.

لم تعبين حلسبد مح د   : حلتسبي2 
عقم  حلجنسبة،  مغربي  حمهبدعة، 

مديرح   ،AB42275 حلبطأقة حلوطنبة 

للشركة لفت2ة غي2 محددة.

فألا  في  لبسدئ   : حملألبة  حلسنة 

ينأير النسهي في 31 ديس 28.

لم حإليدحع حلقأنوني لدى حملحك ة 

حالبسدحئبة بسال امسجل في حلسجل 

بسأعيخ   36653 عقم  لحت   حلسجأعي 

7 سبس 28 2222.

434 P

TWILIGHT SAGA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

عضو اححد

بسأعيخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

حلنظأم  فإن   ،2222 أغسطس  ف 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

محدادة ذحت عضو اححد خصأئصهأ 

على حلنحو حلسألي :

TWILIGHT SAGA : حسم

ذحت  شركة   : حلقأنوني  حلشكل 

مسؤالبة محدادة ذحت عضو اححد.

 - مشغل حملقهى   : غرض حلشركة 

ببر حلشأي- حلس وين حلعأم.

 88 مسجر   : حلرئي�سي  حملكسب 

سكسوع فسا سبدي عبد هللا سال.

لكوينهأ  يوم  من  سنة   99  : حملدة 

حلنهأئي.

لم لحديد عأس حملأف   : عأس حملأف 

دعهم اهي مقس ة   100.000 ب بلغ 

دعهم   100 بقب ة  سهم   1000 إلى 

للسهم.

 1000 حلسبد عشبد زيالف مألك 

سهم تشكل عأس أف حلشركة بألكأمل.

لم تعبين حلسبد عشبد   : حلتسبي2 

عقم  حلجنسبة،  مغربي  زيالف، 

حلبطأقة حلوطنبة AB252943، مديرح 

للشركة لفت2ة غي2 محددة.

فألا  في  لبسدئ   : حملألبة  حلسنة 

ينأير النسهي في 31 ديس 28.

لم حإليدحع حلقأنوني لدى حملحك ة 

حالبسدحئبة بسال امسجل في حلسجل 

بسأعيخ  36655 عقم  لحت   حلسجأعي 

 7 سبس 28 2222.

435 P

 MIDAS SERVICES

MOROCCO

SARL AU

إعالن لأسيس شركة
 MIDAS  : حلشركة  حسم 

.SERVICES MOROCCO SARL AU

مقأاف   : حالجس أعي  حلهدف 

حلخدمة   - حتع أف  معلومأت  خدمة 

حللوجستبكبة.

حملسي2ة   5 حمأف   : حملقر حالجس أعي 

عقم 669 حي يعقوب حملنصوع حلريأط.

 100.000  : حلشركة  عأس أف 

من  حصة   1000 لـ  مقس ة  دعهم 

 MIDAS للشركة  دعهم   100 فئة 

 COMMERCIAL PRIVATE

.LIMITED

.ZHANG HONG : 2حلتسبي

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  عقم 

حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 

حلسجل حلسجأعي   ،122622 بألريأط 

عقم 162725.

436 P

 NISSA GOURMET
SARL AU

حلعنوحن : ع أعة عقم 39 شقة عقم 8 
إقأمة حلبسسأن، حي حلفسا، ح.ي.م 

حلريأط
تسجبله  لم  محضر  ب قس�سى 
إقرحع  لم   2222 أغسطس   3  بسأعيخ 

مأ يلي :
حلحل حلنهأئي للشركة.

تعبين حلسبد عبد حلهأدي حلوهبي 
ك صفي للشركة دان لحديد حملدة.

مقر حلسصفبة : ع أعة عقم 39، شقة 
حلفسا،  حي  حلبسسأن،  إقأمة   ،8  عقم 

ح.ي.م حلريأط.
اقد لم حإليدحع حلقأنوني بأملحك ة 
سبس 28   15 حلسجأعية بألريأط بسأعيخ 

2222 لحت عقم 122246.
437 P

 STE SMART CHOICE AUTO
PARTS AND ACCESSORIES

SCAPA SARL AU
شأعع حلحرية، عقم 355 مكرع

 حي حالنبعأث، سال 
للشريك  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 2222 أغسطس   25 بسأعيخ  حلوحبد 
حملسجلة في حلريأط بسأعيخ 30 أغسطس 
حتسأ�سي  حلقأنون  اضر  لم   2222
محدادة  مسؤالبة  ذحت  لشركة 

بأمل يزحت حلسألبة :
 SMART شركة   : حلتس بة 
 CHOICE AUTO PARTS AND

.ACCESSORIES SCAPA SARL AU
حملقر حلسجأعي : شأعع حلحرية، عقم 

355 مكرع، حي حالنبعأث، سال.
حملوضوع : 

ببر أجزحء حلسبأعحت ؛
حلخدمأت حملسنوعة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 
حلسأسيس حلفعلي للشركة.

حلتسبي2 : تسبي2 حلشركة من طرف 
حلسبد حجاليلة حبرحهبم.

دعهم   100.000  : حلرأس أف 
موزعة بين حلشركأء ك أ يلي :
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حلسبد حجاليلة حبرحهبم 1000 حصة ؛

حملج وع 1000 حصة.

لم حإليدحع حلقأنوني لدى حملحك ة 

سبس 28   12 بسأعيخ  بسال  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 39538.

438 P

 NBI RESSOURCES
SARL

  عأس أف : 1.000.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : 1، شأعع حيت بهت، 

طريق زعي2، حلسوي�سي، حلريأط

RC N° 125223

إشعأع 
مؤعخة  عرفبة  عقود  ب قس�سى 

بألريأط لقرع مأ يلي : 
قرعت   : حملأف  عأس  زيأدة   -  1

عأس  زيأدة  حلع ومبة  حلج عبة 

لببلغ  دعهم   560.000 ب بلغ  حملأف 

إنشأء  دعهم عن طريق   1.560.000
ديون  بإدمأج  جديد  سهم   5600

جأعية امسسحقة حلدفر على حلشركة.

شركة  إلى  حلشركة  لحوف   -  2

مسأه ة ب جلس إدحعة.

 6 ملدة  إدحعيين  أاف  تعبين   -  3

سنوحت :

 RC312727/ QUANTUM

حلببضأء،  حلدحع   Ressources SA

ي ثلهأ حلسبد لحسين نأسيت، حأمل 

لبطأقة حلسعريف عقم V12339 ؛

 RC161559/ Rabat, FRATERI

أمين  حلسبد  اي ثلهأ   ،SARL AU

حلسعريف  لبطأقة  حأمل  جوحهري، 
عقم A712525 ؛

حلسبد عبد حلسالم عبأبو، حأمل 

لبطأقة حلسعريف عقم G225257 ؛

حأمل  بوطألب،  مح د  حلسبد 

لبطأقة حلسعريف عقم 0فA838 ؛

 RC124653/ Rabat, Asset

اي ثلهأ   ،SARL AU&OJ Advisory

حلسبد ع ر جوحهري، حأمل لبطأقة 

حلسعريف عقم A357718 ؛

حلسبد مح د أمين نجأعي، حأمل 

.A7001لبطأقة حلسعريف عقم 7ف

قأنوني  مدقق  أاف  تعبين   - ف 

للشركة.

حلسبد  حسسقألة  حعس أد   -  5

مح د  احلسبد  عبأبو  حلسالم  عبد 

ك سي2ين  مهأمه أ  من  نجأعي  أمين 

للشركة.

نقل مقر حلشركة إلى حلعنوحن   -  6

بركة  بن  مهدي   BD57  : حلسألي 

حلسوي�سي، حلريأط.

أمين  مح د  حلسبد  تعبين   -  7
عئيسأ   A70017ف عقم   CIN نجأعي 

ملجلس حإلدحعة.

تعبين حلسبد لحسين نأسيت   -  8
CIN عقم V12339 مدير عأم للشركة.

حلقأنون  صبأغة  إعأدة   -  9

.STE Anonyme حتسأ�سي للشركة

بألسجل  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلسجأعي لدى حملحك ة حلسجأعية بألريأط 

في 9 سبس 28 2222 لحت عقم 122622.
ب ثأبة مقسطف ايبأن

حملسي2

439 P

ريف كيلتيغ
شركة مجهولة حالسم

عأس ألهأ : 300.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : 63 شأعع حبن سينأ، 

مكسب عقم 8، أكدحف، حلريأط

لأسيس  شركة
بسأعيخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

شركة  لأسيس  لم   2222 مأي   30

حلخصأئص  ذحت  حالسم  مجهولة 

حلسألبة :
حلتس بة : عيف كبلسبغ.

حبن  شأعع   63  : حالجس أعي  حملقر 

سينأ، مكسب عقم 8، أكدحف، حلريأط.

نشأط حلشركة :

حملسأه ة في ج بر حلشركأت ذحت 
حلنشأط حلصنأعي احلسجأعي احلعقأعي 

احلفالحي احلسبأحي ؛

حلع لبأت  ج بر  عأمة  ايصفة 

مبأشرة  بصفة  حملرلبطة   حلسجأعية 

أا غي2 مبأشرة بأملوضوع أعاله احلتي 

ستسأهم في لن بة حلشركة.

لقد لم لحديد   : عأس أف حلشركة 
دعهم   300.000 عأس أف حلشركة في 

3000 سهم ذحت حلقب ة  مقس ة إلى 

حلوححدة 100 دعهم.

لم تعبين حلسأدة   : تسبي2 حلشركة 

للشركة  عأم  ك دير  ألوف  ضأن 

اني2بلطر كرئيس حملجلس حإلدحعي.

من  لبسدئ   : حالجس أعبة  حلسنة 

فألا ينأير النسهي في 31 ديس 28.

حلسأسيس  اثأئق  اضر  لم 

يوم  بألريأط  حلسجأعية   بأملحك ة 

13 سبس 28 2222 لحت عقم 126676 

اعلبه حصلت حلشركة على حلسجل 

حلسجأعي عقم 162723.
من أجل حلنشر احإلخالص

حملجلس حإلدحعي

440 P

BIR CONSULTING
SARL

 Siège social : 22HAY FADEL

ALLAH LOT SAADA, TEMARA

RC : 112759 TEMARA

حالسسثنأئي  حلج عوي  حلقرحع 

سبس 28   2 لل سأه ين حملؤعخ بس أعة 

2219 لشركة ش.م.م قرع مأ يلي :

لصفبة حلشركة.

عشبد  سعبدي  حلسبد  تعبين 

مسؤاال عن حلسصفبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 11252 حلسجأعية بألريأط لحت عقم 

بسأعيخ 7 ديس 28 2221.

441 P

SALMA EXPERT SERV
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قـس�سى 

لم   2222 يولبو   8 بسأعيخ  بألريأط 

حملسؤالبة  ذحت  شركة  لأسيس 

حملحدادة بشريك احبد احلتي لح ل 

حلخصأئص حلسألبة :

 SALMA EXPERT  : حلتس بة 

.SERV

.SARL AU : حلصفة حلقأنونبة

خدمأت   : حالجس أعي  حلهدف 

حملعلومأت حلسجأعية )مقأاف(.

عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

دعهم للحصة حلوححدة موزعة   100

على حلشكل حلسألي :

حلسبد ع ر حرح�سي 1000 حصة.

من  حبسدحء  سنة   99  : حملدة 

حلسأسيس حلنهأئي أي من لأعيخ اضر 

حلسجل حلسجأعي.

من فألا ينأير إلى   : حلسنة حملألبة 

31 ديس 28 من كل سنة مأ عدح حلسنة 

حتالى لبسدئ من لأعيخ حلتسجبل.

شأعع   ،17 عقم   : حملقر حالجس أعي 

 ،68 حملسجر  عقم  حلحنصألي،  مح د 

حي حلسالم، سال.

حملسي2 : ع ر حرح�سي.

 : حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

 .36691

442 P

STE TANJA INVEST
SUCCURSAL

مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لشركأء   2222 مأعس  ف1  بسأعيخ 

شركة ذحت   TANJA INVEST شركة 

حملسؤالبة حملحدادة.

حلعأم  حلج ر  محضر  اي وجب 

فرع بأمل يزحت  حالسسثنأئي قرع إنشأء 

حلسألبة :

.TANJA INVEST : 1 - حلتس بة

حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر   -  2 
عقم 13، زنقة حلسنغأف، ع أعة 222، 

حملحبط، حلريأط.

تشيبد  أا  أع أف   : حلنشأط   -  3

مسنوعة )مقأاف(.

ف - حلتسبي2 : عين ك سؤاف للفرع 

حلسبد مح د بولعيش حلسجأني.

حلسجأعي  حلسجل  إيدحع  لم 

بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية   بأملحك ة 

12 سبس 28 2222 لحت عقم 162665.

443 P
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 STE CENTRE AL HOKAMA

 POUR LA RECHERCHE SUR

LA PAIX
DISSOLUTION

افق محضر حلج ر حلعأم حملنعقد 

بأملقر   2222 يونبو   10 بسأعيخ 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حالجس أعي 

حملحدادة حلكأئنة ب 18، شأعع سهبل 

حلريأط،  حلسوي�سي،  بن ع ر أاالدية، 

عأس ألهأ 85.000 دعهم قرعح حلشركأء 

مأ يلي :

لصفبة حلشركة.

بأملقر  حلسصفبة  مقر  لحديد 

حالجس أعي.

عحشد  حلسبد  حملصفي،  تعبين 

عبد هللا سعبد بن غلبطة حلقفبلي، 

الحديد مدة هذه حملهأم احلصالحبأت.

أسئلة مخسلفة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 حلسجأعية بألريأط لحت عقم 126952 

حلسجل   2222 أغسطس   3 بسأعيخ 

حلسجأعي عقم 142633.

444 P

HBNC TRAV
SARL AU

لأسيس  على  حاللفأق  لم  لقد 

شركة حسب حملعطبأت حلسألبة :

 HBNC TRAV SARL  : حلتس بة 

.AU

عقم  حلع أعة   : حالجس أعي  حملقر 
حتاف  حلطأبق   5 عقم  شقة  07ف1 

لجزئة حاالد زعي2 عين عودة ل أعة.

حلهدف : نجأعة حتلومنبوم اأشغأف 

مخسلفة.

حملدة : 99 سنة حبسدحء من لأعيخ 

حلسأسيس.

حملأف  عأس  عدد   : حلرأس أف 

100.000 دعهم.

حلسبد  تسي2 من طرف   : حلتسبي2 

بنبني هشأم، حملزدحد 15 مأي 1975 

بألريأط.

لقد لم حإليدحع حلقأنوني بأملحك ة 
حالبسدحئبة بس أعة في 8 سبس 28 2222 

لحت عقم 2226.
445 P

HARMOUM TRANS
SARL AU

غي2  حلعأم  حلج ر  ملدحاالت  لبعأ 
أغسطس   8 يوم  حملنعقد  حلعأدي 
 HARMOUM» لشركة   2222
محدادة   «TRANS SARL AU
حملسؤالبة ذحت شريك احبد عأس ألهأ 
100.000 دعهم لم حاللفأق على مأ 

يلي :
حلرفر من عأس أف حلشركة : عفر 
عأس أف حلشركة من 100.000 دعهم 

إلى 800.000 دعهم.
من  حلشركة  عأس أف  القلبص 

800.000 دعهم إلى 700.000 دعهم.
عن  حلنألج  حلعجز  لحدف 
احلذي  حلذكر  حلسأبقة  حلخسأعحت 
يكون  ايذلك  دعهم   100.000 قدعه 
حلفصل 7 ا 8 من قأنون حلشركة قد 

تغي2 ك أ يلي :
7000 حصة  حلهأدي  عبد  اجبه 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلقأنوني  حإليدحع  اضر  لم  اقد 
ببنسلب أن  حلسجأعية  حملحك ة  لدى 
بسأعيخ 15 أغسطس 2222 لحت عقم 

76ف.
446 P

STE TRANSMASEC
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة اذحت حلشريك حلوحبد

بسأعيخ 13 سبس 28 2222 لم اضر 
قأنون منظم لشركة ذحت حملسؤالبة 
حلوحبد  حلشريك  اذحت  حملحدادة 

اذحت حمل يزحت حلسألبة :
 «STE TRANSMASEC» : حلتس بة
اذحت  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 

حلشريك حلوحبد.
لحسأب  حلبضأئر  نقل   : حلهدف 
عأمة،  لجأعة  حتس أك،  ببر  حلغي2، 

حالسسي2حد احلسصدير.

حلرأس أف : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 دعهم مقس ة إلى 

موزعة  للوححدة  دعهم   100 فئة 

كأآلتي  :

 1.000  : بوعزة  صنهأجي  حلسبد 

حصة.

حلسعد  أم  حي   : حالجس أعي  حملقر 
زنقة 8 عقم 3 حلعبون.

حلسبد  طرف  من  تسي2   : حإلدحعة 

صنهأجي بوعزة ملدة غي2 محددة. 

بكسأبة  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة بألعبون 

لحت عقم   2222 سبس 28   15 بسأعيخ 

.42997

447 P

POISSON MARINA CASA
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة اذحت حلشريك حلوحبد

بسأعيخ 13 سبس 28 2222 لم اضر 

قأنون منظم لشركة ذحت حملسؤالبة 

حلوحبد  حلشريك  اذحت  حملحدادة 

اذحت حمل يزحت حلسألبة :

 POISSON MARINA» : حلتس بة

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت   «CASA

اذحت حلشريك حلوحبد.

نقل  حتس أك،  ببر   : حلهدف 

حلبضأئر لحسأب حلغي2، لجأعة عأمة، 

حالسسي2حد احلسصدير.

حلرأس أف : حدد في مبلغ 100.000 

حصة   1.000 إلى  مقس ة  دعهم 

دعهم للوححدة موزعة   100 من فئة 

كأآلتي  :

حلسبد حلحسين عبد حلنبي : 1.000 

حصة.
حإلمأم  زنقة   : حالجس أعي  حملقر 

حلغزحلي عقم 3 سوق حلج أف حلعبون.

حلسبد  طرف  من  تسي2   : حإلدحعة 

حلحسين عبد حلنبي ملدة غي2 محددة. 

بكسأبة  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة بألعبون 

لحت عقم   2222 سبس 28  ف1  بسأعيخ 

.42921

448 P

 SOCIETE DAROU SALAM

TOUBA MEKNES
SARL AU

عأس ألهأ حالجس أعي : 100.000 دعهم

مقرهأ حالجس أعي : شأعع عحس حلخب ة 
عقم 173 حي حلوحدة 2 حلعبون

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 

حالسسثنأئي حملنعقد بسأعيخ 9 أغسطس 

2222، لم لقرير مأ يلي :

حلسبدة  حلشركة  حسسقألة مسي2ة 

تهأني بن حلطبب من حلتسبي2.
حلخبأعي  حح د  حلسبد  تعبين 

غي2  ملدة  للشركة  جديد  ك سي2 

محددة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

سبس 28   2 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

 2223/2222 عقم  لحت   2222

حلسجل حلسجأعي عقم 25241.

449 P

SAID BASRI RENT CAR
SARL

لأسيس
 SAID BASRI  : حلشركة  حسم 

.RENT CAR SARL

حلهدف حالجس أعي : كرحء حلسبأعحت 

بدان سأئق.

سعبد  حقأمة   : حالجس أعي  حملقر 

حجي عقم 8ف10 سال.
عأس أف حلشركة : 100.000 دعهم 

مقس ة كألسألي :

دعهم   100 فئة  من  500 حصة 

حلسبدة  لفأئدة  حلوححدة  للحصة 

حي أن حلبصري.

دعهم   100 فئة  من  500 حصة 

حلسبد  لفأئدة  حلوححدة  للحصة 

مح د حلبصري.
حلبصري  حلسبد مح د   : حلتسبي2 

احلسبدة حي أن حلبصري.
حلسجأعي  بألسجل  حلسقببد  عقم 

 : بسال  حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى 

.36229

450 P
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 LA MARJOLAINE EPICERIE

FINE
SARL

المأغجولين إيبيسغي فين

حلشركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

 2222 سبس 28   7 حملنعقد بس أعة يوم 

لم حلخأذ حلقرحع حلسألي :

حصة   252 حملوحفقة على لفويت 

طأمو  حلسبدة  طرف  من  م لوكة 

سدحد إلى حلسبدة هأجر حيت مح د.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

سبس 28   25 يوم  بس أعة  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم : 8883.

451 P

JORF ENERGY
شركـة محدادة حملسؤالبة

عأس ألهأ : 100.000 دعهم

حملقر حالجس أعي : داحع حلبحأعة، فرقة 

لعبأبدة، ج أعة موالي عبد هللا

إقلبم حلجديدة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي :

19789

لأسيس شركـة
ب قس�سى عقد عرفي محرع بسأعيخ 

مسجل بسأعيخ   ،2222 أغسطس   29

إعدحد  لم   ،2222 أغسطس   29

محدادة  لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون 

حملسؤالبة بأمل يزحت حلسألبة :

محدادة  شركـة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة.

JORF ENERGY : تس بة حلشركة

غـرض حلشركة : 

محطة للوقود، مطعم.

عنوحن حملقر حالجس أعي :

هللا،  نعبم  لجزئة  ف3،  عقم 

حلجديدة. 

لعبأبدة،  فرقة  حلبحأعة،  داحع 

إقلبم  هللا،  عبد  موالي  ج أعة 

حلجديدة. 

محدد  حملبلغ   : حلشركة  عأس أف 

 1000 دعهم مقسم إلى   100.000 في 

دعهم   100 بقب ة  حجس أعبة  حصة 

للحصة حلوححدة موزعة على حلشركأء 

كألسألي : 

 300  : حلفرحج  أبو  حلبأس  حلسبد 

حصة حجس أعبة.

 300  : حلسبدة عأئشة أبو حلفرحج 

حصة حجس أعبة.

 222  : حلفرحج  أبو  حدعيس  حلسبد 

حصة حجس أعبة.
 222  : ح زح  بن  مح د  حلسبد 

حصة حجس أعبة.
حلتسبي2 : عهد بتسبي2 حلشركة ملدة 
غي2 محددة حلسبد حلبأس أبو حلفرحج 
للسعريف  حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل 

.M526575 عقم
حإليدحع  لم   : حلقأنوني  حإليدحع 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلقأنوني 
 2222 سبس 28   05 بسأعيخ  بألجديدة 

لحت عقم 29122.
خالصة ايبأن

1 C

STE KRIFIA AGRI
SARL

Rc 13131
حلعنوحن : لجزئة عث أنبة حلحي 

حإلدحعي حلطأبق 3 - بني مالف
حنشأء  لم  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حملحدادة   حملسؤالبة  ذحت  شركة 

لح ل حلخصأئص حلسألبة :
 STE KRIFIA AGRI  : حلتس بة 

SARL
حلحي  عث أنبة  لجزئة   : حلعنوحن 

حإلدحعي حلطأبق 3 - بني مالف.
حلضبعأت  تسبي2   : حلغــرض 

حلفالحبة 
مقأاف إدحعة حملقأاالت حلزعحعبة.

عأس حملــأف : 100.000 دعهم. 
حلسنة حملـألبة : حلسنة حملبالدية.

مدة حلشركة : 99 سنة.
حملسي2 : عبد حلغني حنبألي.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

فف8   حالبسدحئبة بني مالف لحت عقم 

لأعيخ 26/29/2222.

2 C

ELECTRIC SUPERCARS
شركـة ذحت حملسؤالبـة حملحـدادة 

بشريك اححـد 
عأس ألهــــــــأ : 100.000 دعهـــــم

مقرهأ حالجس أعي : شـأعع معركــة 
أنــوحف عقــم 16 حلطأبــق حالعضــي

عقــم 3 - لطــوحن
عقــــــــــد حلسأ سبــــــــــس

عرفــــي  عقـــــد  ملقسضبـــــأت  طبقــــأ 
بسطـــوحن،   17/22/2222 حملــــؤعخ فــــي 
حتسأســـي  حلقأنـــون  لأسبـــــس  لـــــم 
حملحـــدادة  حملسؤالبـــة  ذحت  لشركـــة 
بشريـــك اححـــد بأملوحصفـــأت حلسألبــــة :

 ELECTRIC  : حلشركـــــة  تس بــة 
SUPERCARS

حلشركـــة   : حلشركـــة  أغــرحض 
لأسســـت لألغـــرحض حلسألبـــة :

حلكهريأئبــة  حلسبــأعت  حستبــرحد 
احملركبــأت  احملسسع لــة  حلجديــدة، 

حآللبــة.
ابشكــل عــأم حلع لبــأت حلسجأعيـة 
حتغــرحض  بأحــد  حملرلبطــة  حملألبــة 

حملذكــوعة.
معركــة  شـأعع   : حالجس أعي  حملقر 
حلطأبــق حالعضــي عقــم   16 أنــوحف عقــم 

3 - لطــوحن.
عأس ــــأف  لحـدد  لقــــد   : حلرأس أف 
 100.000  : حلشركـة فــــي مبلـــغ قــــدعه 
حصـــة مــــن   1000 دعهــــــم مقســـم إلى 
دعهـــم لكـــل حصـــة مفولـــة   100 فئـــة 

كـــ أ يلـــي : 
حلسبـــد حس أعبـــل حلبـــدعي حفبـــالف 
يصـــل حلــى 1000 حصة مرق ـــة مـــن 1 

حلـــى 1000.
حلشركــــــة  مــــــدة  حــــــددت   : حملـــــدة 
لأعيــــخ  مــــــن  حبســـــــدحء  سنـــــــة   99 فــــــي 

لأسيسهــــــأ.
حتاف  يبـــدأ   : حملحأسبي  حلعأم 
حلوححــد  فـــي  اينتهــي  ينأيـــر  شهـــر  مـــن 

احلثالثبــن مــن شهــر ديس 28.
حلتسيبــــــــــــر : لقـــد أسنـــدت صالحبــــة 
تسيبــــر حلشركـــة إلـــى حلسبــد حس أعبـــل 

حلبـــدعي حفبـــالف.
ك سبـــر اححـــد ملــــدة غبـــــــر محددة.

لـــم حإليـــدحع حلقأنونـــي لـــدى كسأبـــة 
حالبسدحئبـــة  بأملحك ـــة  حلضبـــط 
 25/29/2222 بسأعيـــخ  بسطـــوحن 
القببــد حلشركـــة   2416  : لحــت عقــــم 
 : عقـــم  لحــت  حلسجــأعي   بألسجــل 

.32115
مقسطـــف مـــن أجـــل حلببـــأن احلنشـــر 

3 C

STE MMS AGRI
 SARL

RC 2323
25 حلزنقة 6 ع أعة حملجأطي

حلعأمرية 2 بني مالف 
عحس حملأف : 100.000 دهم 
حلسجل حلسجأعي عقم : 2323

حل شركة
حالسسثنأئي  حلقرحع  ب قس�سى 
لشركأء حلشركة بسأعيخ 21/25/2222 

لم مأ يلي :
قفل حلسصفبة.

حلسصفبة حسأب  على   حملصأدقة 
القرير حملصفي.

حعالن نهأية لصفبة حلشركة. 
حبرحء ذمة حملصفي. 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 722 حالبسدحئبة بني مالف لحت عقم 

بسأعيخ 29/26/2222.
4 C

حسسدعحك خطأ اقر بألجريدة 
 حلرس بة عدد 5672 

 بسأعيخ
ف1 يولبو 2221

 393P بأإلعالن حلذي يح ل عقم
حلصفحة 61فف1

شركة خليج ايمو
ش.م.م

بدال من :
حلعنوحن  إلى  حلشركة  مقر  نقل 

حلسألي : 
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
يونبو 2221 لحت  الكأدير بسأعيخ 22 

عقم 100503.
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يقرأ :
حلعنوحن  إلى  حلشركة  مقر  نقل 

حلسألي :
3 حي  7 شقة عقم  زنقة حنزي عقم 

حلسالم أكأدير.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 
يونبو 2221 لحت  الكأدير بسأعيخ 22 

عقم 100503.
)حلبأقي بدان تغبي2.(

حسسدعحك خطأ اقر بألجريدة 
 حلرس بة عدد 5724 بسأعيخ

13 يولبو 2222
 101P بأإلعالن حلذي يح ل عقم

حلصفحة 12723 ا 12724
MED ID ش.م.م

بدال من :
شأعع  6ف،   : حالجس أعي  حملقر 
شقة  حلثأني،  حلطأبق  حلزعقطوني، 

عقم 6، حلدحع حلببضأء.
يقرأ :

......................................................
شأعع  6ف،   : حالجس أعي  حملقر 
شقة  حلثأني،  حلطأبق  حلزعقطوني، 

عقم 6، حلدحع حلببضأء.
من لأعيخ  سنة حبسدحء   99  : حملدة 

لأسيسهأ.
)حلبأقي بدان تغبي2.(

حسسدعحك خطأ اقر بألجريدة 
 حلرس بة عدد 5727 بسأعيخ

5 محرم ففف1 )3 أغسطس 2222(،
إعالن عقم 442P، صفحة 14424

بدال من :
SKY ASCENSEUR

......................................................
.....................................................

عأس حملأف : حدد عأس أف حلشركة 
في 100.000 دعهم مقس ة إلى 1000 
حصة حجس أعبة قب ة كل اححد منهأ 
100 دعهم ج بعهأ في ملكبة حلشريك 

حلوحبد حلسبد حسن عريف.
......................................................
.....................................................

يقرأ :

SKY ASCENSEUR
......................................................
.....................................................

عأس حملأف : حدد عأس أف حلشركة 

في 100.000 دعهم مقس ة إلى 1000 

حصة حجس أعبة قب ة كل اححد منهأ 

100 دعهم ج بعهأ في ملكبة حلشريك 

حلوحبد حلسبد ع أد لعزيزي.

......................................................

.....................................................

)حلبأقي بدان تغبي2.(

cabinet étude maitre benhsain

 DARAA CONCASSAGE

 ET MATERIAUX DE

CONSTRUCTION SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

cabinet étude maitre benhsain

 mohammedia ، 22222،

mohammedia maroc

 DARAA CONCASSAGE

 ET MATERIAUX DE

CONSTRUCTION SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زحكوعة 

دععة 2 حلرقم 709 زحكوعة 7900ف 

زحكوعة حملغرب.

لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.2191

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   11 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

حلسالم  عبد  )ة(  حلسبد  لفويت 

0.000ف حصة حجس أعبة من  حملاللي 

أصل 100.000 حصة لفأئدة حلسبد 

غشت   03 بسأعيخ  حملاللي  يوسف  )ة( 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   11 حالبسدحئبة بزحكوعة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 212.

1I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

U WORK
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شأعع موعيسأنبأ صنداق حل28يد 
2629 ، 0000ف، مرحكش حملغرب

U WORK «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ف5 مكرع 
مكسب عقم 1 دعب زمرحن حي بري ة - 

0000ف مرحكش حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
3ف8ف7.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 15 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
 ( حالجس أعبة  حلحصص  ج بر  ببر 
3.500 حصة حجس أعبة( حلتي ي سلكهأ 
في   Jean Marie ORTEGA حلسبد 
لفأئدة   )U WORK )SARL شركة 
 Vincent Pierre Jacques حلسبد 

ESCOUBET
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
حالجس أعبة  حلحصص  ج بر  ببر 
حلتي  حجس أعبة(  حصة   3.500  (
 Yannick NIZAN حلسبد  ي سلكهأ 
لفأئدة   )U WORK )SARL في شركة
 Vincent Pierre Jacques حلسبد 

ESCOUBET
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
للشركة  حلقأنوني  حلشكل  لحويل 
من: «شركة ذحت مسؤالبة محدادة 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة  إلى 
 .«)SARL AU( دحت حلشريك حلوحبد 
 U WORK» حسم:  حلشركة  سسأخذ 

«)(SARL AU
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
 Jean Marie حسسقألة كل من حلسبد
 Yannick NIZAN احلسبد ORTEGA
شريكأن  ك سي2حن  منصبه أ  من 
 Vincent Pierre حلسبد  اتعبين 
احبد  مسي2   Jacques ESCOUBET

ملدة غي2 محددة؛

قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 

منا لوقبر حلشركأت حملصرفبة بشكل 

قبود  أي  ايدان  امنفصل  فردي 

 Vincent Pierre Jacques للسبد 

ESCOUBET

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

 6,  3  ,1 حملوحد  تعديل  على  حملوحفقة 

حالسأ�سي  حلنظأم  الحديث   13,  7,

للشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   05 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139070.

2I

KAMAR BENOUNA

BODOR MILLS ش م م
إعالن مسعدد حلقرحعحت

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3ف

22162، Casablanca MAROC

BODOR MILLS ش م م «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ملسقى 
زنقة حلكأعة ازنقة حلكبيسأن فبلني - 

26322 حلدحعحلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.137317

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 15 يونبو 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

قرع حلج ر حلعأم معأينة افأة حلسبدة 

حجو مسسعبد 

على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 

مأيلي: ثم لوزير حلحصص حلتي كأنت 

حلبند  تغبي2  مر  حملسوفبة  حوزة  في 

حلسأدس من حلقوحنين 

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 
عحس أف.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836598.

3I

KAMAR BENOUNA

 OMNIUM FONCIER ET

IMMOBILIER «O F I M A ش 

م م «
إعالن مسعدد حلقرحعحت

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3ف

22162، Casablanca MAROC

 OMNIUM FONCIER ET

IMMOBILIER «O F I M A ش م م 

« «شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ملسقى 

زنقة حلكأعة ازنقة حلكبيسأن فبلني - 

26322 حلدحعحلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.13519

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

01 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

قرع حلج ر حلعأم معأينة افأة حلسبدة 

حجو مسسعبد 

على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 

مأيلي: ثم لوزير حلحصص حلتي كأنت 

حلبند  تغبي2  مر  حملسوفبة  حوزة  في 

حلسأدس من حلقوحنين 

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 

عحس أف

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836596.

Iف

KAMAR BENOUNA

 Les Moulins KHAIR AL
JANOUB ش م م
إعالن مسعدد حلقرحعحت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3ف

22162، Casablanca MAROC
 Les Moulins KHAIR AL JANOUB

ش م م «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 24 زنقة 
حلجبالحي غأفري حلسجزئة عقم 3 

عين حلسبر - 22252 حلدحعحلببضأء 
حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.55.605
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 15 يونبو 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
قرع حلج ر حلعأم معأينة افأة حلسبدة 

حجو مسسعبد 
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
مأيلي: ثم لوزير حلحصص حلتي كأنت 
حلبند  تغبي2  مر  حملسوفبة  حوزة  في 

حلسأدس من حلقوحنين 
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 

عحس أف
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836600.
5I

cabinet étude maitre benhsain

 DRAA CONCASSAGE
 ET MATERIAUX DE

CONSTRUCTION SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

cabinet étude maitre benhsain
 mohammedia ، 22222،

mohammedia maroc
 DRAA CONCASSAGE

 ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي دععة 2 
حلرقم 709 زحكوعة 7900ف زحكوعة 

حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.2191

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
11 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( حملاللي 

يوسف ك سي2 آخر
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   11 حالبسدحئبة بزحكوعة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 212.
6I

HTA CONSEIL

VALDI CONSULTING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

HTA CONSEIL
ملسقى شأعع مح د حلخأمس اشأعع 

ألبي2 حتاف مبنى مح د حلخأمس 
حملدخل ‹ب‹ حلطأبق حلثألث حملكسب 

ف30 -، 22262، حلدحع حلببضأء 
حملغرب

VALDI CONSULTING شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 3ف حي 
حإلذحعة حلطأبق حتاف عين حلشق - 

22252 حلدحع حلببضأء حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.425229

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 11 غشت 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
حتاف  حلطأبق  حإلذحعة  حي  3ف  «عقم 
حلدحع حلببضأء   22252  - عين حلشق 
ملسقى زنقة أح د  «6ف  إلى  حملغرب» 
حلطأبق  بوعكون  اشأعع  حلشر�سي 
حلرحبر حملكسب عقم 16 - 22253 حلدحع 

حلببضأء حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836507.
7I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

LAHLOU YAMMO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شأعع 11 ينأير ع لبة حتطل�سي ع أعة 
س1 شقة عقم 7 مرحكش ، 0070ف، 

مرحكش حملغرب
LAHLOU YAMMO شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل 
14,15,16 ع أعة أ أبوحب جليز 2 

أكبوض مرحكش - 0000ف مرحكش 
حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.96119
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 يولبوز   26 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»  «00.000ف.1 
 1.500.000» إلى  دعهم»   100.000»
لقديم حصص   : عن طريق  دعهم» 

نقدية أا عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   05 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 17ف138.
8I

HTA CONSEIL

LES FROMAGES DU SUD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حسس رحع نشأط حلشركة

HTA CONSEIL
ملسقى شأعع مح د حلخأمس اشأعع 

ألبي2 حتاف مبنى مح د حلخأمس 
حملدخل ‹ب‹ حلطأبق حلثألث حملكسب 

ف30 -، 22262، حلدحع حلببضأء 
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حملغرب
 LES FROMAGES DU SUD

«شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 151 زنقة 
أسأمة بن زيد حلطأبق حلثأني حملدينة 
حليسرى حملعأعيف - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
«حسس رحع نشأط حلشركة»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
15803ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 يونبو 2222 لقرع مأ يلي:
عغم  حلشركة  حل  بعدم  قرحع   .1

حلخسأئر حملسجلة.
حلشركة  عأس أف  لخفبض   .2

ب بلغ يسأاي 100.000 دعهم
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 06 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836639.
9I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE RODAMO PIECES
AUTO SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كل ب ة حقلبم حلرشبدية 

ص.ب 112 كل ب ة حقلبم 
حلرشبدية، 52252، حلرحشبدبة 

حملغرب
 STE RODAMO PIECES AUTO

SARL شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 
حلزيسون كل ب ة - 52252 كل ب ة 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
733ف2221/1.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 يونبو   07 حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
 STE RODAMO PIECES AUTO
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ   SARL

دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 
كل ب ة   52252  - كل ب ة  حلزيسون 

حملغرب نتبجة ف : حالفالس.
زنقة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 52252 حلرشبدية  كل ب ة  حلزيسون 

حلرشبدية حملغرب. 
ا عين:

حمين زداقي اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 
 52252 كل ب ة  احقة  مونحبأ  قصر 
كل ب ة حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألرشبدية بسأعيخ 29 يونبو 

2222 لحت عقم 393/2222.
10I

حلعبدالاي لالشغأف حملحأسبتبة

U.E.M.S SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

حلعبدالاي لالشغأف حملحأسبتبة
ع أعة نومبديأ شأعع مح د حلخأمس 

حلطأبق 2حلشقة3 لأزة ، 35000، 
لأزة حملغرب

U.E.M.S SARL AU شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 7 حلع أعة 

17 لجزئة حلبعقوبي حي قديديس 
لأزة - 35000 لأزة حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.3931
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
03 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
ذحت  شركة   U.E.M.S SARL AU
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 
حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 
حي  حلبعقوبي  لجزئة   17 حلع أعة   7
لأزة حملغرب   35000  - قديديس لأزة 

نتبجة لعدم حلدخل.

ا عين:

حملريوح  هللا  عبد  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( حي حملرحبطين بلوك ف عقم 

21 لأزة 35000 لأزة حملغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

بسأعيخ 03 غشت 2222 افي 7 حلع أعة 

17 لجزئة حلبعقوبي حي قديديس لأزة 

- 35000 لأزة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   31 بسأعيخ  بسأزة  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 15ف.

11I

HYP ROSERAIE

HYP ROSERAIE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

HYP ROSERAIE

17 شأعع عبد هللا بن يأسين إقأمة 

ش س ، 22222، حلدحع حلببضأء 

حملغرب

HYP ROSERAIE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي 17 شأعع 

عبد هللا بن يأسين إقأمة ش س - 

22222 حلدحع حلببضأء.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.422465

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 17 ف28حير 2221 لم لحويل 

حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 19 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأعس 2221 لحت عقم 771671.

12I

 FIDUCIAIRE EDAKHLA

مكسب حسأبأت حلدحخلة

صيدلية الرعاية املركزية

 STE PHARMACIE 

CENTRALE RIAAYA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكسب 

حسأبأت حلدحخلة
عقم 19 زنقة حلغزحلي بلوك ج2 حي 

حلدحخلة حكأدير ، 80060، حكأدير 

حملغرب

 ste صبدلبة حلرعأية حملركزية

 pharmacie centrale riaaya

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع لن 

خزحز ج أعة احدي حلصفأء دحئرة 

ببوكرى ع ألة حقلبم حشسوكة حيت 

بأهأ - 87100 ببوكرى حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

26739

 25 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يولبوز 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ : صبدلبة 

 ste pharmacie حملركزية  حلرعأية 

.centrale riaaya

غرض حلشركة بإيجأز : صبدلبة.

داحع لن   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

دحئرة  حلصفأء  احدي  ج أعة  خزحز 

حيت  حشسوكة  حقلبم  ع ألة  ببوكرى 

بأهأ - 87100 ببوكرى حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

: حبرحهبم  حح بد  حيت   حلشركة 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حبرحهبم  حح بد  حيت  حلسبد 
حي   11 عقم  اجدة  زنقة  عنوحنه)ح( 
ببوكرى  حلشريف  سعبد  سبدي 
ببوكرى   87100 بأهأ  حيت  حشسوكة 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حبرحهبم  حح بد  حيت  حلسبد 
حي   11 عقم  اجدة  زنقة  عنوحنه)ح( 
ببوكرى  حلشريف  سعبد  سبدي 
ببوكرى   87100 بأهأ  حيت  حشسوكة 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   23 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1622.
13I

fidustade

كازا تكنيك
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

fidustade
 rue abou ishak chirazi maarif 30

، 22222، casablanca maroc
كأزح لكنبك شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لعبأيسة 
حلنوحصر حلطريق حلوطنبة عقم 11 
حلنوحصر 27122 حلنوحصر حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.62799
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2226 دجن28   15 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   1.000.000»
«1.000.000 دعهم» إلى «2.222.222 
لقديم حصص   : عن طريق  دعهم» 

نقدية أا عبنبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف0  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

ينأير 2227 لحت عقم 227249.
Iف1

seta communication

SORAME PROMO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

seta communication
 N° 99 RUE QADIA AYYAD
 SETTAT SETTAT، 26222،

SETTAT MAROC
SORAME PROMO شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 30 

شأعع عحأف حملسكبني حلطأبق 2 
حلشقة 5 حلدحع حلببضأء - 22222 

حلدحعحلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
115ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   08
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SORAME PROMO
منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.
30 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
 5 حلشقة   2 حلطأبق  عحأف حملسكبني 
حلدحع حلببضأء - 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 700.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 7.000  : حلصألحي  حلسبد مح د 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد مح د حلصألحي عنوحنه)ح( 
حلخي2  مفسأح  لجزئة  3ف10  عقم 

سطأت 26222 سطأت حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلعالاي  زين  عقبة  حلسبدة 

حلطأبق   12 عقم  حلشقة  عنوحنه)ح( 

حقأمة سلطأنة   5 حلشطر   3 بلوك   2

26222 سطأت حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 31 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 236132.

15I

TEMESNA SARL

ART ELEVAGE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

TEMESNA SARL

 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V SETTAT، 26222، SETTAT

MAROC

ART ELEVAGE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

م28اكة 2 بئ2حنزعحن حلرقم 22 - 

26222 سطأت حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.5119

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم   2222 يولبوز   06 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

 10.000» أي من  دعهم»   100.000»

عن  دعهم»   110.000» إلى  دعهم» 

أا  نقدية  حصص  لقديم   : طريق 

عبنبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

08 غشت  حالبسدحئبة بسطأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1227/22.

16I

fisc orient

MONDE CASH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

fisc orient
شأعع حدعيس حالك28 ع أعة ملنوع 

حلطأبق حالاف عقم 1 ، 60000، 

اجدة حملغرب

MONDE CASH شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف5 زنقة 

صقلبة حي حلنصر - 60000 اجدة 

حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22447

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في ف1 يولبوز 2222 لقرع حل 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 MONDE CASH حلوحبد  حلشريك 

دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 
زنقة  ف5  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 

اجدة   60000  - حلنصر  صقلبة حي 

حلنشأط  غبأب   : ف  نتبجة  حملغرب 

حلسجأعي.
زنقة  ف5  ا حدد مقر حلسصفبة ب 

اجدة   60000  - حلنصر  صقلبة حي 

حملغرب. 

ا عين:
زحهري  حلدين  نصر  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( حي حلحك ة زنقة حلوفأء 2 
عقم 7 60000 اجدة حملغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   22 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2541.
17I

fidustade

كازا تكنيك
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

fidustade
 rue abou ishak chirazi maarif 30

، 22222، casablanca maroc
كأزح لكنبك شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لعبأيسة 
حلنوحصر حلطريق حلوطنبة عقم 11 
حلنوحصر 27122 حلنوحصر حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.62799
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2212 يونبو  ف1  في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   2.222.222»
«2.222.222 دعهم» إلى «000.000.ف 
مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 
حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2212 لحت عقم 503060.
18I

METREK COMPTA PRO

SOTRADIVEN
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14222، SIDI

SLIMANE MAROC
SOTRADIVEN شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : حي 

حملسجد عقم 13 زنقة 07 حأنوت 22 
- 14222 سبدي سلب أن حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.2475
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 غشت   30 في  حملؤعخ 
ذحت  شركة   SOTRADIVEN حل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 
حإلجس أعي حي  دعهم اعنوحن مقرهأ 
حأنوت   07 زنقة   13 عقم  حملسجد 
22 - 14222 سبدي سلب أن حملغرب 

نتبجة لفشل حملشراع.
ا عين:

حلبهلولي  فأط ة  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( أاالد حلغأزي شأعع حلحسن 
سبدي   14222 مكرع   19 عقم   2
سلب أن حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
حي  افي   2222 غشت   30 بسأعيخ 
حملسجد عقم 13 زنقة 07 حأنوت 22 - 

14222 سبدي سلب أن حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بسبدي سلب أن بسأعيخ 09 

شتن28 2222 لحت عقم 175.
19I

HYP ROSERAIE

FYM HOLDING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

FYM HOLDING
 Casablanca ، 22122،
casablanca MAROC

FYM HOLDING شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

 Quartier اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي
 de l’Hippodrome, Bd Abdelkrim

 Al Khattabi )Ex Alexandre
 premier( et rue Abou Bakr

 Ben Larbi N° 1 Maarif 22122
.Casablanca Maroc
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
19501ف.

 ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي
لم   2222 مأي   19 في  حملؤعخ 
ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
أي  دعهم»   30.000.000» قدعه 
إلى  دعهم»   22.222.222» من 
 : طريق  عن  دعهم»   50.000.000»

لقديم حصص نقدية أا عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يونبو 2222 لحت عقم 227557.
22I

azouz consulting

 PRACTICAL ENGINEERING
.BASRI S.A.R.L AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

azouz consulting
 branes 1 rue 6 n 4 ، 92122،

tanger maroc
 PRACTICAL ENGINEERING
BASRI S.A.R.L AU. شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 22زنقة 
حلقأضــي عبأض حلطأبق حتاف شقة 

عقم 2 - 90100 طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
132265

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   11
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 PRACTICAL ENGINEERING

..BASRI S.A.R.L AU
مكسب   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلدعحسأت حملسعلقة

بألهندسة حملدنبة: - حلقبأم

بألدعحسأت احلخ28ة حلسقنبة 

حلجبولقنبة للوعشأت حلك28ى ،

 ، حلقنأطر   ، حلطرق   ، حلبنأيأت 

حلوحدحت

حلصنأعبة ،حملخأزن.......حلخ -

حملسأعدة حلسقنبة ، حدحعة امرحقبة

حتشغأف احلوعشأت حلك28ى -

ج بر أع أف حلبنأء من تشيبد ،

صبأغة ، نجأعة انجأعة حالملونبوم،

 ، حلجبس  على  حلنقش 

حلسطهي2..........حلخ - حعأدة هبكلة

حملنأطق حلخضرحء 

بصفة عأمة ج بر

حلع لبأت حلسجأعية ، حلصنأعبة ،

حملألبة حلتي لهأ صلة مبأشرة أا

غي2 مبأشرة بألهدف حلرئي�سي

للشركة احلتي من شأنهأ حلرفر من 

لقدم حلشركة.

22زنقة   : حملقر حالجس أعي  عنوحن 

حلطأبق حتاف شقة  حلقأضــي عبأض 

عقم 2 - 90100 طنجة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : مح ـــد  بصري  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  مح ـــد  بصري  حلسبد 

طنجة   90080 طنجة  ححرحعيين  حي 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  مح ـــد  بصري  حلسبد 

طنجة   90080 طنجة  ححرحعيين  حي 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   06 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9506.

21I
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fidustade

كازا تكنيك
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

fidustade
 rue abou ishak chirazi maarif 30

، 22222، casablanca maroc
كأزح لكنبك شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لعبأيسة 
حلنوحصر حلطريق حلوطنبة عقم 11 
حلنوحصر 27122 حلنوحصر حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.62799
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2229 مأي   08 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
سعبد م28اك  )ة(  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   3.585
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   17.585

أح د م28اك بسأعيخ 08 مأي 2229.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 18 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأي 2229 لحت عقم 332713.
22I

شركة جهأد حملحأسب

شركة ضمان بالتر ش.م.م « 
 Société DAMANE PLATRE

S.A.R.L «. شركة ذات مسؤولية 
محدودة

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

شركة جهأد حملحأسب
حلرقم 22 ع أعة نبأس شأعع حح د 

حلطبب بنهب ة حملدينة حلجديدة 
أسفي ، 6000ف، أسفي حملغرب

 Société » شركة ض أن باللر ش.م.م
 .» DAMANE PLATRE S.A.R.L
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع االد 
نعبم ج أعة سبدي لبجي أسفي 
6000ف حملغرب - 6000ف أسفي 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
13135

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
شركة   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 
 Société  » ش.م.م  باللر  ض أن 
 .»  DAMANE PLATRE S.A.R.L

شركة ذحت مسؤالبة محدادة.
غرض حلشركة بإيجأز : • 

حلسجأعة في ج بر منسجأت حلجبس.
• لصدير ج بر منسجأت حلجبس..

: داحع االد  عنوحن حملقر حالجس أعي 
أسفي  لبجي  سبدي  ج أعة  نعبم 
أسفي  6000ف   - حملغرب  6000ف 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : ض أن  حإلله  عبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبدة ثوعيأ حملحبل : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد عبد حإلله ض أن عنوحنه)ح( 
حي  عي�سى  �سي  دحع  زنقة   08 عقم 
عزيب حلزموعي أسفي 6000ف أسفي 

حملغرب.
عنوحنه)ح(  حملحبل  ثوعيأ  حلسبدة 
حي  عي�سى  �سي  دحع  زنقة   08 عقم 
عزيب حلزموعي أسفي 6000ف أسفي 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد عبد حإلله ض أن عنوحنه)ح( 
حي  عي�سى  �سي  دحع  زنقة   08 عقم 
عزيب حلزموعي أسفي 6000ف أسفي 

حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   30 بسأعيخ  بآسفي  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم -.

23I

ste al moustakbal conseil

FCBR TRAVAUX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 32222، fes maroc

FCBR TRAVAUX
 شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 32 
شأعع 222 عين قأداس حي حملصلة 

فأس - 30000 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
73737

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   26
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 FCBR  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TRAVAUX
غرض حلشركة بإيجأز : 
ببر موحد حلبنأء بألج لة.

 32 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
عين قأداس حي حملصلة   222 شأعع 

فأس - 30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : عح أني  يوسف  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد يوسف عح أني عنوحنه)ح( 

 09 حي حلسكبكنة ع أعة 225حلشقة 

ل أعة 12222 ل أعة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد يوسف عح أني عنوحنه)ح( 

 09 حي حلسكبكنة ع أعة 225حلشقة 

ل أعة 12222 ل أعة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 4712.

24I

CHETTIOUI AHMED

ELKHARROBIA TRANS
إعالن مسعدد حلقرحعحت

CHETTIOUI AHMED

حي حملسي2ة حلخضرحء,م/ح,شأعع 

01,عقم ف3 ، 92152، حلقصر حلكبي2 

حملغرب

ELKHARROBIA TRANS «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: داحع 

حل28كسة ج زاحدة ق سبدي سالمة - 

92152 حلقصر حلكبي2 حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.3015

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 23 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

 50 حلخرايبة  حح د  حلسبد  -لفويت 

حصة لفأئدة   100 حصة من حصل 

-لفويت  حملصبأحي.-2  عجب  حلسبد 

حصة   50 حلخرايبة  حح د  حلسبد 

من حصل 100 حصة لفأئدة حلسبدة 

حسنأء بنسونة.

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

حملصبأحي  عجب  حلسبد  تعبين  لم 

مسي2ح احبدح للشركة.
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البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

ينص  حلذي   :6 حلبند  عقم  بند 
حآلتي  حلشركأء  قدم  مأيلي:  على 
حلنقدية  حملسأه أت  أس أئهم  ذكر 
حملصبأحي  عجب  حلسألبة:حلسبد 
حسنأء  دعهم,حلسبدة   50000

بنسونة 50000 دعهم.
ينص  حلذي   :7 حلبند  عقم  بند 
حلشركة:  عأس أف  مبلغ  مأيلي:  على 
100.000دعهم، مقسم كألسألي:حلسبد 
بقب ة  حصة   50 حملصبأحي  عجب 
1000 دعهم للحصة,حلسبدة حسنأء 
بنسونة 50 حصة بقب ة 1000 دعهم 

للحصة.
ينص  حلذي   :13 حلبند  عقم  بند 
عجب  حلسبد  تعبين  لم  مأيلي:  على 
حملصبأحي مسي2ح احبدح للشركة ملدة 

غي2 محددة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 06 بسأعيخ  حلكبي2  بألقصر  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 573.

25I

CHETTIOUI AHMED

 MAASARAT ZAITOUNE
LOUKOUS

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

CHETTIOUI AHMED
حي حملسي2ة حلخضرحء,م/ح,شأعع 

01,عقم ف3 ، 92152، حلقصر حلكبي2 
حملغرب

 MAASARAT ZAITOUNE
LOUKOUS شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلسالم 

م/أ زنقة 03 عقم 30 - 92152 
حلقصر حلكبي2 حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.2291
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز  ف0  في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

حلحق  عبد  )ة(  حلسبد  لفويت 

من  حجس أعبة  حصة   50 حلقسمي 

)ة(  حصة لفأئدة حلسبد   252 أصل 

يولبوز  ف0  بسأعيخ  حلبح و�سي  يسين 

.2222

حلزيي2 حلجعأدي  )ة(  لفويت حلسبد 

 252 حصة حجس أعبة من أصل   50

يسين  )ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة 

حلبح و�سي بسأعيخ ف0 يولبوز 2222.

لفويت حلسبد )ة( مح د حلقأسمي 

 252 حصة حجس أعبة من أصل   50

يسين  )ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة 

حلبح و�سي بسأعيخ ف0 يولبوز 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 11 بسأعيخ  حلكبي2  بألقصر  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 505.

26I

ABDESLAM ANTID

 SOCIÉTÉ T.E.D TRAVAUX

TISSAGDALT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52222،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIÉTÉ T.E.D TRAVAUX

TISSAGDALT شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 

تسكدلت ج أعة حلخنك - 52222 

حلرشبدية حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

16279

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 SOCIÉTÉ T.E.D TRAVAUX

.TISSAGDALT

 : بإيجأز  حلشركة  غرض 

--1حتشغأف حملخسلفة اأشغأف حلبنأء

-2 مقأاف حلت2كببأت حلكهريأئبة.

قصر   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 52222  - حلخنك  ج أعة  تسكدلت 

حلرشبدية حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

: حلعزحاي  عبدحللطبف   حلسبد 

ف33 حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد عبدحلرحبم حلعزحاي : 333 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   333  : حلخو  حمين  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلعزحاي  عبدحللطبف  حلسبد 

ج أعة  تسكدلت  قصر  عنوحنه)ح( 

حلخنك 52222 حلرشبدية حملغرب.

حلعزحاي  عبدحلرحبم  حلسبد 

ج أعة  تسكدلت  قصر  عنوحنه)ح( 

حلخنك 52222 حلرشبدية حملغرب.

حي  عنوحنه)ح(  حلخو  حمين  حلسبد 

اللة مريم بلوك س حلرقم 73 13272 

بنسلب أن حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلعزحاي  عبدحللطبف  حلسبد 

ج أعة  تسكدلت  قصر  عنوحنه)ح( 

حلخنك 52222 حلرشبدية حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 07 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1112.

27I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

LA RONDE DES PETITS
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

عقم 1 زنقة حلعأبد حلفأ�سي شأعع 
حبن حلخطبب حلشقة 3 بوعمأنة ، 

30060، فأس حملغرب
LA RONDE DES PETITS «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: حلطأبق 
حلسفلي فبال عقم 7 زنقة مح د 

فويسا م.ج - 30000 فأس حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.41627

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
30 غشت 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

لحويل حملقر حالجس أعي
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

حسسقألة حملسي2 اتعبين مسي2 جديد
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلنظأم حلسأ�سي
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
لحديد حملقر حالجس أعي بعنوحن حاالد 

يوسف حاالد حلطبب فأس
على  ينص  حلذي   :35 عقم  بند 
مأيلي: تعبين حلسبد يوسف حلسقأط 

مسي2ح للشركة ملدة غي2 محدادة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف70ف.
22I

ALIEUSA PRO SARL AU

آلييوزا بروا
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تغبي2 نشأط حلشركة

ALIEUSA PRO SARL AU
 AVENUE AL HIZAM N°177

 LAAYOUNE ، 72222،
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LAAYOUNE MAROC

آلببوزح براح شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي شأعع 

حلحزحم عقم177 حلعبون - 70000 

حلعبون حملغرب.

تغبي2 نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22645

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم تغبي2   2222 يونبو  ف0  حملؤعخ في 

«حالست2حد  من  حلشركة  نشأط 

بألج لة  حلس ك  ببر  احلسصدير، 

حلطرقي  «حلنقل  إلى  احلسقسبط» 

للبضأئر لحسأب حلغي2 «.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف0 غشت  حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2461/22.

29I

GHINA ALIMENTATION

GHINA ALIMENTATION
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

GHINA ALIMENTATION

ف1 شأعع حلحسين خضأع طأبق 

3 شقة عقم 6 حملدينة حلجديدة، 

30000، فأس حمل لكة حملغريبة

GHINA ALIMENTATION شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف1 شأعع 

حلحسين خضأع طأبق 3 شقة عقم 

6 حملدينة حلجديدة 30000 فأس 

حمل لكة حملغريبة

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

73621

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   15

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.GHINA ALIMENTATION

مطعم-  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

صنأعة حالغذية حملعلبة-حالسسي2حد.

ف1 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 

عقم  شقة   3 طأبق  خضأع  حلحسين 

فأس   30000 حلجديدة  حملدينة   6

حمل لكة حملغريبة.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : مأمون  حلدسولي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

500 حصة   : حلسبدة حملفبد كوثر 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حلدسولي مأمون عنوحنه)ح( 

ف  طأبق  حلنخعي  حبرحهبم  زنقة  0ف 

حلدحع   22372 حملعأعيف   22 شقة 

حلببضأء حمل لكة حملغريبة.

0ف  حلسبدة حملفبد كوثر عنوحنه)ح( 

شقة  ف  زنقة حبرحهبم حلنخعي طأبق 

حلدحع حلببضأء   22372 حملعأعيف   22

حمل لكة حملغريبة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلدسولي مأمون عنوحنه)ح( 

ف  طأبق  حلنخعي  حبرحهبم  زنقة  0ف 

حلدحع   22372 حملعأعيف   22 شقة 

حلببضأء حمل لكة حملغريبة

0ف  حلسبدة حملفبد كوثر عنوحنه)ح( 

شقة  ف  زنقة حبرحهبم حلنخعي طأبق 

حلدحع حلببضأء   22372 حملعأعيف   22

حمل لكة حملغريبة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   31 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3559.

30I

ASHAM MOHAMED

BATPINK
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93222،

TETOUAN MAROC
BATPINK شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

ح أن حلفطوحكي عقم 18ف لطوحن - 
93000 لطوحن حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
32227

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BATPINK
حتشغأف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلعأمة للبنأء.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 - لطوحن  18ف  ح أن حلفطوحكي عقم 

93000 لطوحن حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبدة اسب ة حداتي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة اسب ة حداتي عنوحنه)ح( 
حلحسب ة  حمزاعن   01 بركم  حي 

93000 حلحسب ة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة اسب ة حداتي عنوحنه)ح( 
حلحسب ة  حمزاعن   01 بركم  حي 

93000 حلحسب ة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   08 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1713.

31I

DAMO CONSULTING SARL

CUCURUCHU
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

إضأفة تس بة لجأعية أا شعأع 

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°12 5ف

 TANGER tanger, tanger، 92222،
tanger MAROC

CUCURUCHU «شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 22 زنقة 
52 حملصلى - - طنجة حملغرب.

«إضأفة تس بة لجأعية أا شعأع»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

5ف993.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لقرع   2222 غشت   23 في  حملؤعخ 

إضأفة شعأع لجأعي للشركة اهو:
TECITO

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257129.

32I

TEMESNA SARL

LE CHAT-PITRE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لوسبر نشأط حلشركة 

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26222، SETTAT

MAROC
LE CHAT-PITRE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
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اعنوحن مقرهأ حالجس أعي شأعع 
ح أن حلفطوحكي عقم 22 مكرع - 

26222 سطأت حملغرب.
لوسبر نشأط حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.3893

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 30 مأي 2222 ل ت إضأفة 
إلى نشأط حلشركة  حلسألبة  حتنشطة 

حلحألي :
.PARAPHARMACIE

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
05 يولبوز  حالبسدحئبة بسطأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 572/22.
33I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

STONER SARL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 92222، TANGER
MAROC

STONER SARL شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ملسقى 
شأعع سبد قطب ازنقة صنعأء، 

إقأمة مبكونوس، حلطأبق2، مكسب 
عقم 19 طنجة 90000 طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
130335

 29 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يولبوز 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.STONER SARL
حلسن بة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلعقأعية.
ملسقى   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
صنعأء،  ازنقة  قطب  سبد  شأعع 
مكسب  حلطأبق2،  مبكونوس،  إقأمة 
عقم 19 طنجة 90000 طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 100  : حبرحهبم  بنكري و  حلسبد 

حصة بقب ة 1.000 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد بنكري و حبرحهبم عنوحنه)ح( 
داحع حكوحز قصر حملجأز حنجرة 94152 

طنجة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلخبأط  حح د  حلسبد 
داحع دحععبأدش قبأدة تغرمت فحص 

حنجرة 94152 طنجة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9637.
Iف3

«GG PRODUCTIONS»

»GG PRODUCTIONS»
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

«GG PRODUCTIONS»
شقة بألطأبق حتاف، ف6 دعب 

حلحجأع حلجديدة، 24222، حلجديدة 
حملغرب

«GG PRODUCTIONS» شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة 
بألطأبق حتاف، ف6 دعب حلحجأع 
حلجديد - 24222 حلجديدة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

1فف18

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 GG»  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.«PRODUCTIONS

 -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لص بم   - حإلدحعية.  حالستشأعحت 

حتلعأب الطويرهأ. - حلسجأعة..

شقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلحجأع  دعب  ف6  حتاف،  بألطأبق 

حلجديد - 24222 حلجديدة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 WILLAMS GARETH حلسبد 

 EDWARD WILFRED : 1.222

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

 WILLAMS GARETH حلسبد 

عنوحنه)ح(   EDWARD WILFRED

حلجديدة 24222 حلجديدة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

 WILLAMS GARETH حلسبد 

عنوحنه)ح(   EDWARD WILFRED

حلجديدة 24222 حلجديدة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألجديدة بسأعيخ 15 يولبوز 

2222 لحت عقم 26756.

35I

AROBASE CONSULTING حعايأس كونسبلسينغ

 TELECOMAROC
«تيليكوماروك»

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لوسبر نشأط حلشركة 

 AROBASE حعايأس كونسبلسينغ
CONSULTING

شأعع يعقوب حملنصوع زنقة حلجنبد 
حقأمأت حلببضأء حلع أعة K حلطأبق 

حلخأمس حلشقة 52 حملعأعيف ، 
22372، حلدحع حلببضأء حملغرب

TELECOMAROC «لبلبكومأعاك» 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي 169 زنقة 
حلنسرين ازنقة حلريحأن حي حلرححة 
حلطأبق 1 - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
لوسبر نشأط حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
055ف5.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2221 أكسوير   21 في  حملؤعخ 
نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :
احلبنأء  حلتشيبد  أع أف  مقأاف   •
اأع أف  حملدنبة  احلهندسة  حملسنوعة 

حلحفر.
• ج بر حتع أف حلكهريأئبة حلعأمة 
اإنسأج الركبب حتنظ ة حإللكت2انبة 
احلحأسويبة  احلهألفبة  احلكهريأئبة 

اأي شبكة حلصأالت..
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 01 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

دجن28 2221 لحت عقم 222621.
36I

FIDCOM SAHARA

Noun Insights
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شأعع حلط28حني حي حلوحدة 01 عقم 

22 حلعبون ، 70000، حلعبون 
حملغرب

Noun Insights شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة
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اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
مدينة 25 مأعس بلوك اعقم 629 
حلعبون - 70000 حلعبون حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42925
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 Noun : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

.Insights
لص بم؛   : غرض حلشركة بإيجأز 

دعحسة ؛ لثببت امعألجة حلك ببولر.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 629 اعقم  بلوك  مأعس   25 مدينة 

حلعبون - 70000 حلعبون حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد حلحسأن بأيكأ : 90ف حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 510  : حالزموعي  شرحف  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  بأيكأ  حلحسأن  حلسبد 
كل بم   81000 كل بم  أسرير  داحع 

حملغرب.
حلسبد شرحف حالزموعي عنوحنه)ح( 

فرنسأ 92236 بأعيس فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حمللزغي  ح زة  حلسبد 
حي موالي عشبد حلشطر حلثأني بلوك 
حلعبون   70000 حلعبون   38 عقم   5

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2726.
37I

مكسب حدعيس للحسأبأت

ديجيبين
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

مكسب حدعيس للحسأبأت

فأس ، 30000، فأس حملغرب

ديجببين شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكسب 

فضأء حلخ28حء عقم 5ف حلطأبق حلرحبر 

شأعع الي حلعهد ملعب حلخبل فأس - 

30000 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

73675

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

ديجببين.

اكألة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

احلسنظبم  حلببأنأت  في  مخسصة 

حلسجأعي أا حلسقني

مفأاض.

مكسب   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلطأبق حلرحبر  5ف  حلخ28حء عقم  فضأء 

شأعع الي حلعهد ملعب حلخبل فأس - 

30000 فأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : بنزهرة  حسأمة  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حسأمة بنزهرة عنوحنه)ح( 18 
حيوب  حقأمة  حالبرحهبمي  حلبشي2  زنقة 
حلببضأء  حلدحع   81 شقة   6 طأبق   1

22252 حلدحع حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حسأمة بنزهرة عنوحنه)ح( 18 
حيوب  حقأمة  حالبرحهبمي  حلبشي2  زنقة 
حلببضأء  حلدحع   81 شقة   6 طأبق   1

22252 حلدحع حلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   05 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3630.
38I

fiduciaire douiri

OFFICIA SARL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11122، SALE

MAROC
OFFICIA SARL شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 30 
شقة 8 زنقة موالي حح د لوكبلي 

حسأن حلريأط - 12222 حلريأط سال.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
9ف5ف15.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز   26 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حملبلودي  )ة(  حلسبد  لفويت 
11.696 حصة حجس أعبة  حملنصوعي 
لفأئدة  حصة   11.696 أصل  من 
حلسبد )ة( عبد حلصأدق زحلف بسأعيخ 

26 يولبوز 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   09 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122522.
39I

fiduciaire douiri

OFFICIA SARL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11122، SALE

MAROC
OFFICIA SARL شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 30 
شقة 8 زنقة موالي حح د لوكبلي 

حسأن حلريأط - 12222 حلريأط سال.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
9ف5ف15.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 26 يولبوز 2222 لم تعبين 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( زحلف 

عبد حلصأدق ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122522.

0Iف

HYP ROSERAIE

HYP ROSERAIE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

HYP ROSERAIE
17 شأعع عبد هللا بن يأسين إقأمة 
ش س ، 22222، حلدحع حلببضأء 

حملغرب
HYP ROSERAIE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 17 شأعع 
عبد هللا بن يأسين إقأمة ش س - 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.422465
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ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2221 ف28حير   17 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
 SOUAD )ة(  حلسبد  لفويت 
MOAMAH 33 حصة حجس أعبة من 
 SOCIETE حصة لفأئدة   100 أصل 

HY HOLDING بسأعيخ 17
 ف28حير 2221.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 19 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأعس 2221 لحت عقم 771671.
1Iف

fisc orient

LAHFAOUI VETEMENT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

fisc orient
شأعع حدعيس حالك28 ع أعة ملنوع 
حلطأبق حالاف عقم 1 ، 60000، 

اجدة حملغرب
LAHFAOUI VETEMENT شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي طريق 

سبدي يحيى لجزئة كواللي - 60000 
اجدة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

9فف36.
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2222 مأي   05 في  حملؤعخ 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 
 LAHFAOUI حلوحبد  حلشريك  ذحت 
عأس ألهأ  مبلغ   VETEMENT
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حإلجس أعي طريق سبدي يحيى لجزئة 
كواللي - 60000 اجدة حملغرب نتبجة 

ف : غبأب حلنشأط حلسجأعي.
طريق  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 60000  - سبدي يحيى لجزئة كواللي 

اجدة حملغرب. 
ا عين:

لحفأاي  مح د  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( طريق سبدي يحيى لجزئة 

كواللي 60000 اجدة حملغرب ك صفي 
)ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   06 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2543.
42I

fidustade

كازا تكنيك
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

fidustade
 rue abou ishak chirazi maarif 30

، 22222، casablanca maroc
كأزح لكنبك شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لعبأيسة 
حلنوحصر حلطريق حلوطنبة عقم 11 
حلنوحصر 27122 حلنوحصر حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.62799
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2212 دجن28   03 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»  «000.000.ف 
«000.000.ف دعهم» إلى «8.000.000 
مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 
حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 24 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

دجن28 2212 لحت عقم 686373.
3Iف

ديوحن حلخ28ة

STF ENGINEERING
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

ديوحن حلخ28ة
مكسب 5ف ، حلطأبق حلثألث ، إقأمة 

كأمبلبأ ، زحاية شأعع مح د ديوعي 
امح د عبده حلقنبطرة ، 000ف1، 

حلقنبطرة حملغرب
STF ENGINEERING شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكسب 

عقم 5ف حلطأبق حلثألث إقأمة كأمبلبأ 
لقأطر شأعع مح د حلديوعي امح د 
عبدا حلقنبطرة - 000ف1 حلقنبطرة 

حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.62727

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 18 يولبوز 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
«مكسب عقم 5ف حلطأبق حلثألث إقأمة 
كأمبلبأ لقأطر شأعع مح د حلديوعي 
000ف1   - حلقنبطرة  عبدا  امح د 
إلى «لجزئة حلنجم  حلقنبطرة حملغرب» 
7 عقم 7 قطأع حلنجم حلعبأيدة سال - 

11016 سال حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 56ف3.
Iفف

fidustade

كازا تكنيك
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

fidustade
 rue abou ishak chirazi maarif 30

، 22222، casablanca maroc
كأزح لكنبك شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لعبأيسة 
حلنوحصر حلطريق حلوطنبة عقم 11 
حلنوحصر 27122 حلنوحصر حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.62799
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2229 مأي   07 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

)ة( مح د حلزعاحلي  لفويت حلسبد 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   2.415

)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   2.415

سعبد م28اك بسأعيخ 07 مأي 2229.

سعد  مح د  )ة(  حلسبد  لفويت 

حلزعاحلي 2.415 حصة حجس أعبة من 

أصل 2.415 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 

سعبد م28اك بسأعيخ 07 مأي 2229.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأي 2229 لحت عقم 332479.

5Iف

SANSOUM SERVICES

PROMOPRINT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

SANSOUM SERVICES

 12AV AKID ALLAM

 CASABLANCA ، 22522،

CASABLANCA MAROC

PROMOPRINT شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي كلم 

19 طريق مديونة لهالالت 5 حلدحع 

حلببضأء - 22522 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.226475

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم   2212 دجن28   13 في  حملؤعخ 

قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

من  أي  دعهم»   2.222.222»

«2.522.222 دعهم» إلى «500.000.ف 

مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 

حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 27 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأعس 2219 لحت عقم 697887.

6Iف
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FIDUCIAIRE DIDI

 STE NOUR ISTITMARE

SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

FIDUCIAIRE DIDI

 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 62222

اجدة حملغرب

 STE NOUR ISTITMARE SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : طريق 

لأزة لجزئة عأمري حلطأبق حلثأني عقم 

ف1 اجدة - 60000 اجدة حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

933ف3.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 غشت 2222 لقرع حل 

 STE NOUR ISTITMARE SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة مبلغ 

اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 

لجزئة  لأزة  طريق  حإلجس أعي  مقرهأ 

اجدة  ف1  عأمري حلطأبق حلثأني عقم 

60000 اجدة حملغرب نتبجة لعدم   -

لحقبق حلهدف حالجس أعي..

ا عين:

حلسبد)ة( بلعبد عراج اعنوحنه)ح( 

حي حلحرية حلش ألبة زنقة 01 عقم 03 

مكرع حلعبون 100ف6 حلعبون حملغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

طريق  افي   2222 غشت   03 بسأعيخ 

لأزة لجزئة عأمري حلطأبق حلثأني عقم 

ف1 اجدة - 60000 اجدة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

مأعس   11 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 978.

7Iف

STE FIDU WHITE

MALLORCA BAGAGE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

قفل حلسصفبة

STE FIDU WHITE

 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1

 APPART 1-TAOURIRT ، 65222،

TAOURIRT MAROC

MALLORCA BAGAGE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : محل 

حلكأئن ب عقم 1122 حي حملجد 2 - 

65800 لأاعيرت حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

77ف1.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

05 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

MALLORCA BAGAGE شركة ذحت 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 

دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل 

 -  2 حي حملجد   1122 حلكأئن ب عقم 

65800 لأاعيرت حملغرب نتبجة لعدم 

لحقبق حلهدف حالجس أعي.

ا عين:

يوبي  حلقأدع  عبد  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( 726 زنقة 29 حي حملخسأع 

حملغرب  لأاعيرت   65800 حلسو�سي 

ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

محل  افي   2222 غشت   05 بسأعيخ 

 -  2 حي حملجد   1122 حلكأئن ب عقم 

65800 لأاعيرت حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بسأاعيرت بسأعيخ 08 شتن28 

2222 لحت عقم 415/2222.

8Iف

TINGIS ONLINE

CASTILLA HORIZON
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

CASTILLA HORIZON

5ف1 شأعع مح د حلخأمس حلطأبق 

 Tanger ،90000 ، 22 حلرحبر شقة

Maroc

CASTILLA HORIZON شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 7ف 

مفسأح حلخي2 شأعع الي حلعهد طنجة - 

90000 طنجة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.119987

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع   2222 غشت   30 في  حملؤعخ 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

 CASTILLA حلوحبد  حلشريك  ذحت 

HORIZON مبلغ عأس ألهأ 100.000 

دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 

حلعهد  الي  شأعع  حلخي2  مفسأح  7ف 

طنجة - 90000 طنجة حملغرب نتبجة 

ف : عدم لحقبق هدف حلشركة.

7ف  ا حدد مقر حلسصفبة ب عقم 

مفسأح حلخي2 شأعع الي حلعهد طنجة - 

90000 طنجة حملغرب. 

ا عين:
حلبداي  حيوب  حلسبد)ة( 

ف3  زنقة  كي2حن  حبن  حي  اعنوحنه)ح( 
عقم 26 طنجة 90000 طنجة حملغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257219.

9Iف

fiduciaire douiri

OFFICIA SARL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11122، SALE

MAROC
OFFICIA SARL شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 30 
شقة 8 زنقة موالي حح د لوكبلي 
حسأن حلريأط - 12222 حلريأط 
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
9ف5ف15.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 26 يولبوز 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
«ع أعة 30 شقة 8 زنقة موالي حح د 
 12222  - حلريأط  حسأن  لوكبلي 
بلوك   0 عقم  ف  «ع أعة  إلى  حلريأط» 
27 شأعع عحأف حملسكبني سعبد حجي 

سال - 11000 سال حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122522.
50I

FCGC

 STE LAABID
INVESTISEMENT SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

FCGC
مكسب عقم 7 حلطأبق حلثألث ع أعة 
عقم 7 زنقة عبد حلكريم حلخطأبي 

فأس ، 30000، فأس حملغرب
 STE LAABID INVESTISEMENT
SARL AU شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
)في طوع حلسصفبة(
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اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قطعة 
25 س لجزىة حلقرايين طريق عين 

حلشقف حلطأبق حلثأني فأس - 
30000 فأس حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.62219
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 يونبو   10 في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
 STE LAABID ذحت حلشريك حلوحبد 
مبلغ   INVESTISEMENT SARL AU
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
س   25 قطعة  حإلجس أعي  مقرهأ 
لجزىة حلقرايين طريق عين حلشقف 
فأس   30000  - حلطأبق حلثأني فأس 

حملغرب نتبجة ف : حسبأب مأدية.
قطعة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
حلقرايين طريق عين  س لجزىة   25
حلشقف حلطأبق حلثأني فأس - 30000 

فأس حملغرب. 
ا عين:

حلسبد)ة( مح د لعببد اعنوحنه)ح( 
زنقة لأموز حلن2جس   12 عقم   1 شقة 
ب 30000 فأس حملغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 696ف.
51I

AC CONSEIL

2 ا ف م برومو
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد حلكريم بنجلون مكألب 

حشرف حلطأبق حلخأمس مكسب عقم 
1ف حملدينة حلجديدة فأس ، 30000، 

فأس حملغرب
2 ح ف م برامو شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 23 
زنقة 7 بالد مقرحن حي حملصلى بأب 

فسوح حلطأبق حلسفلي - 30000 فأس 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
73517

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   01
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
ح ف   2  : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

م برامو.
منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي
حشغأف مخسلفة.

 23 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
بأب  بالد مقرحن حي حملصلى   7 زنقة 
فسوح حلطأبق حلسفلي - 30000 فأس 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 333  : حلعدعحاي  فبصل  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد مح د عبد حلكريمي : ف33 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   333  : حبأنأ  حلسبد مح د 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد فبصل حلعدعحاي عنوحنه)ح( 
بالد بنأني سهب حلوعد   26 بلوك   26

30000 فأس حملغرب.
حلكريمي  عبد  مح د  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 23 زنقة 7 بالد مقرحن 

حملصلى 30000 فأس حملغرب.
عنوحنه)ح(  حبأنأ  مح د  حلسبد 
000ف3  داحع حزكوعة لفرحنت غفسأي 

لأانأت حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلكريمي  عبد  مح د  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 23 زنقة 7 بالد مقرحن 

حملصلى 30000 فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   18 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 8فف3.
52I

hhamid221@gmail.com

EUROPE JOBS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

hhamid221@gmail.com
شأعع حلقدس حقأمة حمبنة 5 حاالد 
طألب حي حلع رية لجزئة حلسكن 
حالنبق عين حلشق حلطأبق حالاف 

حلشقة 2 ، 23322، حلببضأء حملغرب
EUROPE JOBS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 75 شأعع 
11 ينأير حلطأبق حالاف حلشقة 169 - 

33222 حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
6333فف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2219 شتن28   27
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.EUROPE JOBS
منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.
75 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
 - 169 11 ينأير حلطأبق حالاف حلشقة 

33222 حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد عبد حلرزحق حلنأاي : 1.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلنأاي  حلرزحق  عبد  حلسبد 

 3-55 كريتي  دانأطو  فببأ  عنوحنه)ح( 

23322 بولونبأ حيطألبأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلنأاي  حلرزحق  عبد  حلسبد 

 3-55 كريتي  دانأطو  فببأ  عنوحنه)ح( 

23322 بولونبأ حيطألبأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 23 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

أكسوير 2219 لحت عقم 717788.

53I

fiduciaire elbakkouri sarl au

EURO SUD CASH SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
حلعلبأ  فلوعيدح   12 عقم  ف7  زنقة 

حلدحع   ،22192  ، معراف  سبدي 

حلببضأء حملغرب

EURO SUD CASH SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عقم  حالجس أعي  مقرهأ  عنوحن  ا 

شأعع ع ر بن   ، إقأمة حلسالم   ،  66

حلخطأب - 80000 أكأدير.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.21495

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

09 يونبو 2222 لم لحويل  حملؤعخ في 

حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   03 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 116818.

Iف5

fiduciaire elbakkouri sarl au

EURO SUD CASH SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 
سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
EURO SUD CASH SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 66 
، إقأمة حلسالم ، شأعع ع ر بن 
حلخطأب - 80000 أكأدير حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.21495
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم تعبين   2222 يونبو   09 حملؤعخ في 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( ع را 

نببل ك سي2 آخر
لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   03 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 116818.

55I

fiduciaire elbakkouri sarl au

EURO SUD CASH SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 
سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
EURO SUD CASH SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 66 
، إقأمة حلسالم ، شأعع ع ر بن 

حلخطأب ، - 80000 أكأدير حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.21495

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يونبو   09 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

 HOUARA MONEY لفويت 

حجس أعبة  حصة   TRANSFERT 52

لفأئدة  حصة   50 أصل  من 

 16 EUROSOL MAROC SA بسأعيخ 

مأعس 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

غشت   03 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 116818.

56I

حلصويرة منأج نت

جبار سيرفيس

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

حلصويرة منأج نت

شأعع مح د حلخأمس ع أعة جبأع 

حلطأبق حتاف حلصويرة ، 000فف، 

حلصويرة حملغرب

جبأع سي2فيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلعقبة حلصويرة 000فف حلصويرة 

حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.107

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم تعبين   2222 يونبو   29 حملؤعخ في 

جبأع  مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( 

عشبد اعقبة ك سي2 احبد

لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألصويرة بسأعيخ 09 شتن28 

2222 لحت عقم 337.

57I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

MBAD BUSINESS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 22222،

AGADIR MAROC

MBAD BUSINESS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملركب 

حلسكني نهضة بلوك ف عقم ف13 

حقأمة 31 حي حلسالم أكأدير - 80000 

أكأدير حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

52751

 24 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 MBAD : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.BUSINESS

حالسسي2حد   : غرض حلشركة بإيجأز 

احلسصدير.

حملركب   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

ف13  عقم  ف  بلوك  نهضة  حلسكني 

حقأمة 31 حي حلسالم أكأدير - 80000 

أكأدير حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

500 حصة   : حلسبد مهدي بأعان 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد عأدف أكحل حلعبون : 500 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  بأعان  مهدي  حلسبد 
فرنسأ. جو�سي فرنسأ.

حلعبون  أكحل  عأدف  حلسبد 
حلطأئف  حقأمة   21 شقة  عنوحنه)ح( 
0000ف  مرحكش  م28اكة  لجزئة   1

مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  بأعان  مهدي  حلسبد 

فرنسأ. جو�سي فرنسأ
حلعبون  أكحل  عأدف  حلسبد 
حلطأئف  حقأمة   21 شقة  عنوحنه)ح( 
0000ف  مرحكش  م28اكة  لجزئة   1

مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   06 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 118305.

58I

حلصويرة منأج نت

جبار سيرفيس
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

افأة شريك

حلصويرة منأج نت
شأعع مح د حلخأمس ع أعة جبأع 
حلطأبق حتاف حلصويرة ، 000فف، 

حلصويرة حملغرب
جبأع سي2فيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلعقبة حلصويرة - 000فف حلصويرة 
حملغرب.

افأة شريك
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.107
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 29 يونبو 2222 لم حإلعالم 
بوفأة حلشريك موالي حلحسين جبأع 
 
ً
لبعأ حلوعثة  على  حصصه  الوزير 
ينأير   07 في  حملؤعخ  حإلعحثة  لرسم 

2221 بألشكل حتتي :
 2.422  ، جبأع  عشبد  حلسبد)ة( 

حصة.
 1.222  ، جبأع  كلسوم  حلسبد)ة( 

حصة.
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 1.222  ، خديجة جبأع  حلسبد)ة( 

حصة.

 1.222  ، سعبدة جبأع  حلسبد)ة( 

حصة.
 1.222  ، جبأع  عقبة  حلسبد)ة( 

حصة.

 1.222  ، فأط ة جبأع  حلسبد)ة( 

حصة.

 1.222  ، حأجي عأئشة  حلسبد)ة( 

حصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألصويرة بسأعيخ 09 شتن28 

2222 لحت عقم 337.

59I

YOUNESS BENMOUSSA

UNIVERS MOUAD SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي حلنهضة 2 عقم 72 لبفلت، 

Tiflet Maroc ،1500ف

UNIVERS MOUAD SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زحاية 
زنقة مح د حلقري ازنقة حنوحف 

إقأمة حملنأع ع أعة ب حملكسب عقم 2 

حلقنبطرة 000ف1 حلقنبطرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

93ف66

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.UNIVERS MOUAD SARL

لأجر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالشغأف   / حملكألب  مسسلزمأت 

حملخسلفة حا حلبنأء.

عنوحن حملقر حالجس أعي : زحاية زنقة 
مح د حلقري ازنقة حنوحف إقأمة حملنأع 
حلقنبطرة   2 عقم  حملكسب  ب  ع أعة 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حس أعلي  حلرح ن  عبد  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   750  :

للحصة.
حلسبدة حبأة عزازي : 252 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حس أعلي  حلرح ن  عبد  حلسبد 
لأزة  حللب ون  حي   11 عنوحنه)ح( 

35000 لأزة حملغرب.
عنوحنه)ح(  عزازي  حبأة  حلسبدة 
لأزة  س  مج وعة  حلعلويين  حي   23

35000 لأزة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حس أعلي  حلرح ن  عبد  حلسبد 
لأزة  حللب ون  حي   11 عنوحنه)ح( 

35000 لأزة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 92426.
60I

CABINET BEN MOKHTAR

KYYO ARCHITECTURE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 42 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

92222، TANGER MAROC
KYYO ARCHITECTURE شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 

حتع أف إنريأ 183 شأعع الي حلعهد 
حلطأبق حتع�سي حملكسب عقم 13 - 

90000 طنجة حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.97061
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 05 شتن28 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
الي  شأعع   183 إنريأ  حتع أف  «مركز 
حلعهد حلطأبق حتع�سي حملكسب عقم 13 
- 90000 طنجة حملغرب» إلى «9 شأعع 
حملكسب   3 ع ر حبن حلخطأب حلطأبق 

عقم 6 - 90000 طنجة حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257221.

61I

YOUNESS BENMOUSSA

STE MONYLORD LRH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي حلنهضة 2 عقم 72 لبفلت، 

Tiflet Maroc ،1500ف
STE MONYLORD LRH شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلرشأد 
م 2 عقم 753 لبفلت - 00ف15 

لبفلت حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
1355

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MONYLORD LRH

أشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
مخسلفة أا حلبنأء / مقهى حالنت2نت /  

مسي2 شركة.
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلرشأد م 2 عقم 753 لبفلت - 00ف15 

لبفلت حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبد حلفريسحي منصف 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
منصف  حلفريسحي  حلسبد 
عنوحنه)ح( حي حلرشأد م 5 عقم 1253 

00ف15 لبفلت حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
منصف  حلفريسحي  حلسبد 
عنوحنه)ح(   حي حلرشأد م 5 عقم 1253 

00ف15 لبفلت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بتبفلت  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 81ف.
62I

fam consulting

 VOLTAGE SOLUTIONS
MULTISERVICES

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 42222، marrakech maroc
 VOLTAGE SOLUTIONS

MULTISERVICES شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكسب عقم 

2 على حلب ين حلشقة عقم 6 شأعع 
طأعق بن زيأد اين عيشة حقأمة 

حكسبل سبوغ ع أعة عقم 18 مرحكش 
- 0000ف مرحكش حملغرب 
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لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122743

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 VOLTAGE SOLUTIONS  :

.MULTISERVICES

لقديم   -  : غرض حلشركة بإيجأز 

حلخدمأت

-أع أف حلبنأء

-ببر موحد حلبنأء

مكسب   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 6 عقم  حلشقة  حلب ين  على   2 عقم 

شأعع طأعق بن زيأد اين عيشة حقأمة 

حكسبل سبوغ ع أعة عقم 18 مرحكش 

- 0000ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  مومأد  بويكر  حلسبد 

حسكجوع   139 عقم  حلرححة  لجزئة 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  مومأد  بويكر  حلسبد 

حسكجوع   139 عقم  حلرححة  لجزئة 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139198.

63I

A&O

 WINEO SECUR
RENDEMENT

لأسيس صنداق مشت2ك للسوظبف

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

22252، حلدحع حلببضأء حملغرب
 WINEO SECUR RENDEMENT

«صنداق مشت2ك للسوظبف»
اعنوحن مقره حإلجس أعي: 12 زنقة 
حلسخأاي حي حلهببودعام 12 زنقة 
حلسخأاي حي حلهببودعام 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب
«لأسيس صنداق مشت2ك 

للسوظبف»
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ في 29 
لقرع لأسيس صنداق   2222 يولبوز 
حلببأنأت  ذي  للسوظبف  مشت2ك 

حلسألبة:
 WINEO  : حلصنداق  تس بة   -

.SECUR RENDEMENT
- عنوحن حملقر حالجس أعي : 12 زنقة 
زنقة   12 حلهببودعام  حي  حلسخأاي 
 22222 حلهببودعام  حي  حلسخأاي 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسس  حلتي  حملدة   -

حلصنداق: 99 سنة.
- مبلغ عأس أف حلصنداق )دعهم(: 

1.000.000
 WINEO حلسدبي2:  مؤسسة   -

GESTION
 CAISSE DE حملؤسسة حلوديعة:   -

DEPOT ET DE GESTION
للحسأبأت:  حتاف  حملنسدب   -

Cabinet HDID et Associés
حمللكبة  احصص  حملوجودحت   -
حلسبد حلحسين صأحب:   - حملشت2كة: 

1 حصة
 :WINEO GESTION شركة   -

٩٩٩ حصة
الست2دحد  حلالزم  حتدنى  حملبلغ   -

حلحصص:500.000
- لأعيخ اعقم حعس أد نظأم حلسدبي2 
لسوق  حملغريبة  حلهبئة  طرف  من 
عقم:   -  2222 يولبوز   29 حلرسأمبل: 

GP22113

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم ف83719.
Iف6

fiduciaire elbakkouri sarl au

AGADIR TRANSFERT SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 
سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
 AGADIR TRANSFERT SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 18 ، 
حلطأبق حلسفلي بلوك س 1 ، زنقة 
حلصويرة حلحي حلصنأعي - 80000 

أكأدير حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.22243

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم تعبين   2222 يونبو   09 حملؤعخ في 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( ع را 

نببل ك سي2 آخر
لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   03 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 116819.
65I

fiduciaire elbakkouri sarl au

AGADIR TRANSFERT SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 
سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
 AGADIR TRANSFERT SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي عقم 18 ، 
حلطأبق حلسفلي بلوك س 1 ، زنقة 
حلصويرة حلحي حلصنأعي - 80000 

أكأدير.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22243

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

09 يونبو 2222 لم لحويل  حملؤعخ في 

حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   03 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 116819.

66I

fiduciaire elbakkouri sarl au

AGADIR TRANSFERT SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au

زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 

سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب

 AGADIR TRANSFERT SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 18 ، 

حلطأبق حلسفلي بلوك س 1 ، زنقة 

حلصويرة حلحي حلصنأعي - 80000 

أكأدير حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22243

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يونبو   09 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

 HOUARA MONEY لفويت 

حجس أعبة  حصة   TRANSFERT 52

لفأئدة  حصة   50 أصل  من 

 16 EUROSOL MAROC SA بسأعيخ 

مأعس 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

غشت   03 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 116819.

67I
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fiduciaire elbakkouri sarl au

EURO SOUSS SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 
سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
EURO SOUSS SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي بلوك 10 ، 
شأعع موالي علي حلشريف - 86350 

إنزكأن.
لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.2227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
09 يونبو 2222 لم لحويل  حملؤعخ في 
حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1736.
68I

fiduciaire elbakkouri sarl au

EURO SOUSS SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 
سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
EURO SOUSS SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بلوك 10 ، 
شأعع موالي علي حلشريف - 86350 

إنزكأن حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.2227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يونبو   09 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

 HOUARA MONEY لفويت 
حجس أعبة  حصة   TRANSFERT 52
لفأئدة  حصة   50 أصل  من 
 16 EUROSOL MAROC SA بسأعيخ 

مأعس 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   08 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1736.
69I

fiduciaire elbakkouri sarl au

EURO SOUSS SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 
سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
EURO SOUSS SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بلوك 10 ، 
شأعع موالي علي حلشريف - 86350 

إنزكأن حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.2227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم تعبين   2222 يونبو   09 حملؤعخ في 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( ع را 

نببل ك سي2 آخر
لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1736.
70I

BENSALAH MOSTAFA

 باء هاء 2 ترونس
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

BENSALAH MOSTAFA
 ANGLE RUE ZELAKA ET SIDI
 MED BEN ABDELLAH 2EME
 ETAGE N°5 ، 62222، OUJDA

MAROC

 بأء هأء 2 لرانس شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
دعفوفي ازحاية عمبلبة طأبق 3 - 

60000 اجدة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
39883

في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأي   12
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ : بأء هأء 

2 لرانس.
نقل   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبضأئر للغي2
- نقل حلبضأئر حلى حلخأعج

حلع لبأت  كل  حلع وم  على  ا 
حلسجأعية  حملألبة،  حملنقولة،  حلعقأعية، 
أا حلصنأعبة حلتي لهأ عالقة مبأشرة 
حالجس أعي  بأملوضوع  مبأشرة  غي2  أا 
للشركة أا بأي موضوع آخر يشبه أا 

يقأعب منه..
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 -  3 طأبق  عمبلبة  ازحاية  دعفوفي 

60000 اجدة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 : حمين  مح د  بشراعي  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حمين  مح د  بشراعي  حلسبد 
حح د  شأعع  حلزيسون  حي  عنوحنه)ح( 
 6 عقم  بلحوسين  لجزئة  حلكعوح�سي 

60000 اجدة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حمين  مح د  بشراعي  حلسبد 

حح د  شأعع  حلزيسون  حي  عنوحنه)ح( 

 6 عقم  بلحوسين  لجزئة  حلكعوح�سي 

60000 اجدة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   22 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف131.

71I

CABINET BEN MOKHTAR

ASEGURACALL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 42 Rue Al Banafsaj. 1er

 Etage N°22. Vieille Montagne ،

92222، TANGER MAROC

ASEGURACALL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : مركز 

حتع أف إنريأ 183 شأعع الي حلعهد 

حلطأبق حتع�سي حملكسب عقم 13 - 

90000 طنجة حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.124225

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع   2222 شتن28   01 في  حملؤعخ 

ذحت  شركة   ASEGURACALL حل 

عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة 

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000

 183 إنريأ  حتع أف  مركز  حإلجس أعي 

حتع�سي  حلطأبق  حلعهد  الي  شأعع 

طنجة   90000  -  13 عقم  حملكسب 

حملغرب نتبجة لقفل حلسصفبة.

ا عين:

ع رحني  كوهن  يونس  حلسبد)ة( 

 36 حملسحدة  حالمم  شأعع  اعنوحنه)ح( 

)ة(  حسبأنبأ ك صفي  مأعيبأ   29662

للشركة.
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ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

مركز  افي   2222 شتن28   01 بسأعيخ 

حلعهد  الي  شأعع   183 إنريأ  حتع أف 

 -  13 عقم  حملكسب  حتع�سي  حلطأبق 

90000 طنجة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   06 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257129.

72I

GROUPE ADENATRACTION

 FARMES RAPIDE
LOGISTIQUE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION

شأعع سبدي مح د حبن عبد هللا 

117 عقم 17 طنجة ، 90000، 

طنجة حملغرب

 FARMES RAPIDE LOGISTIQUE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

موالي حس أعبل ف1 حقأمة موالي 

حس أعبل حلطأبق 3 عقم 9 - 90000 

طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

130155

 25 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.FARMES RAPIDE LOGISTIQUE

حلنقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلدالي احلوطني للبضأئر ع28 حلطرق.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
موالي  حقأمة  ف1  حس أعبل  موالي 
 90000  -  9 3 عقم  حس أعبل حلطأبق 

طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
سل أن  حملجأاي  فأعس  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000  :

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
سل أن  حملجأاي  فأعس  حلسبد 
1 عقم  عنوحنه)ح( عين حلحبأني عاصة 

50 90000 طنجة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
سل أن  حملجأاي  فأعس  حلسبد 
1 عقم  عنوحنه)ح( عين حلحبأني عاصة 

50 90000 طنجة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9296.
73I

GROUPE ADENATRACTION

MARHABAFOOD
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

GROUPE ADENATRACTION
شأعع سبدي مح د حبن عبد هللا 
117 عقم 17 طنجة ، 90000، 

طنجة حملغرب
MARHABAFOOD شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 

مبنأء طنجة حملسوسط، مبنأء طنجة 
حملسوسط قطأع 5 حملسسوى 1، محل 
حالكالت حلسريعة عقم عقم 5122 - 

90000 طنجة حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.122243

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 10 غشت 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
مبنأء  طنجة حملسوسط،  «مركز مبنأء 
حملسسوى   5 قطأع  حملسوسط  طنجة 
محل حالكالت حلسريعة عقم عقم   ،1
إلى  طنجة حملغرب»   90000  -  5122
حالصبل  برج  إقأمة  طأنطأن  «شأعع 
طنجة   90000  -  16 عقم   1 حلطأبق 

حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف965.
Iف7

FICOMFI

BH3 MEDIA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

52222، MEKNES MAROC
BH3 MEDIA شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
 APPT اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي

7 IMM 4 RUE ACCRA VN-
MEKNES - 52222 مكنأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
57127

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 BH3  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MEDIA
مقأاف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

خدمأت مرلبطة بأإلعالمبأت.
 APPT  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
7 IMM 4 RUE ACCRA VN-

MEKNES - 52222 مكنأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبد مح د حبو حلفرح 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد مح د حبو حلفرح عنوحنه)ح( 
 50000 مكنأس   2 مرجأن  9ف6  عقم 

مكنأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد مح د حبو حلفرح عنوحنه)ح( 
 50000 مكنأس   2 مرجأن  9ف6  عقم 

مكنأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3262.
75I

CABINET BEN MOKHTAR

HISPANIACALL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 42 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

92222، TANGER MAROC
HISPANIACALL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : مركز 
حتع أف إنريأ 183 شأعع الي حلعهد 
حلطأبق حتع�سي حملكسب عقم 13 - 

90000 طنجة حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.122441

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 شتن28   01 في  حملؤعخ 
ذحت  شركة   HISPANIACALL حل 
عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000
 183 إنريأ  حتع أف  مركز  حإلجس أعي 
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حتع�سي  حلطأبق  حلعهد  الي  شأعع 
طنجة   90000  -  13 عقم  حملكسب 

حملغرب نتبجة لقفل حلسصفبة.
ا عين:

ع رحني  كوهن  يونس  حلسبد)ة( 
 36 حملسحدة  حالمم  شأعع  اعنوحنه)ح( 
)ة(  حسبأنبأ ك صفي  مأعيبأ   29662

للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
مركز  افي   2222 شتن28   01 بسأعيخ 
حلعهد  الي  شأعع   183 إنريأ  حتع أف 
 -  13 عقم  حملكسب  حتع�سي  حلطأبق 

90000 طنجة حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   06 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257122.
76I

مكسب معيشة للحسأبأت احتستشأعحت حلجبأئبة

STE K YOU TRAVAUX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

مكسب معيشة للحسأبأت 
احتستشأعحت حلجبأئبة

حي حلسالم بلوك E عقم 22 -- سبدي 
سلب أن ، 14222، سبدي سلب أن 

حملغرب
STE K YOU TRAVAUX شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكسب عقم 
3 حقأمة حلبأس ين 25 شأعع يعقوب 
حملنصوع - 14222 حلقنبطرة حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.60387
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 غشت   29 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«100.000 دعهم» أي من «100.000 
عن  دعهم»   222.222» إلى  دعهم» 
أا  نقدية  حصص  لقديم   : طريق 

عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 3492.
77I

FICAGEST

MIDAS TRANS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°22 ETAGE
APPT N° 12 ، 42122 2، مرحكش 

maroc
MIDAS TRANS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي دحع حلسالم 
حقأمة 62 شقة عقم150 حلطأبق 2 - 

0000ف MARRAKECH حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
65ف85.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   08 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( مح د حاسسوك 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.500
1.500 حصة لفأئدة حلسبد )ة( عبد 
غشت   08 بسأعيخ  حاسسوك  حلحق 

.2222
لفويت حلسبد )ة( فأضل حاسسوك 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.750
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   2.222
غشت   08 بسأعيخ  حاسسوك  سفبأن 

.2222
لفويت حلسبد )ة( فأضل حاسسوك 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   252
2.222 حصة لفأئدة حلسبد )ة( عبد 
غشت   08 بسأعيخ  حاسسوك  حلحق 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   07 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139176.
78I

FIDUNION-MAROC

سوكا كابيتال اينفيست
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 22222،

CASABLANCA MAROC
سوكأ كأبيسأف حينفيست شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 221, 

زنقة مصطفى حملعأني, مكسب عقم 
19, حلطأبق حلرحبر - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555081
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز  ف0 
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
سوكأ   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

كأبيسأف حينفيست.
غرض حلشركة بإيجأز : - حإلنعأش 

حلعقأعي.
 ,221  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
زنقة مصطفى حملعأني, مكسب عقم 19, 
حلطأبق حلرحبر - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
ببكريو  مونبك  صوفي  حلسبدة 
دعهم   100 بقب ة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : ببالموعغ  كأعين  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
ببكريو  مونبك  صوفي  حلسبدة 
اينسسون  شأعع   ،239 عنوحنه)ح( 

شي2شبل 10000 براكسبل بلجبكأ.
حلسبدة كأعين ببالموعغ عنوحنه)ح( 
65، شأعع ليزحنفألبد، حلحي 7 75007 

بأعيس فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

هللا  فرحج  حلحلبم  عبد  حلسبد 

شأعع حدعيأن موحزان  6ف،  عنوحنه)ح( 

00ف78 شألو فرنسأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237242.

79I

حلعبدالاي لالشغأف حملحأسبتبة

JADMIRAL SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

حلعبدالاي لالشغأف حملحأسبتبة

ع أعة نومبديأ شأعع مح د حلخأمس 

حلطأبق 2حلشقة3 لأزة ، 35000، 

لأزة حملغرب

JADMIRAL SARL AU شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 135 شأعع 

طنجة - لأزة - 35000 لأزة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

87ف6.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

19 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 JADMIRAL SARL حلشريك حلوحبد 

دعهم   60.000 عأس ألهأ  مبلغ   AU

135 شأعع  اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 

حملغرب  لأزة   35000  - لأزة   - طنجة 

نتبجة ف : عدم حلدخل.

ا حدد مقر حلسصفبة ب 135 شأعع 

طنجة - لأزة - 35000 لأزة حملغرب. 

ا عين:

حلسبر  حدعيس  حلسبد)ة( 

بيسأك   33600 فرنسأ  اعنوحنه)ح( 

فرنسأ ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -



17871 الجريدة الرسميةعدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222) 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بسأزة  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 422.
80I

SAMIR FIDUCIAIRE

LIFTING SERVICE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
زنقة غأنأ، ع أعة عقم 8، شقة 3، 

حلطأبق حلثألث، م.ج، مكنأس
 LIFTING SERVICE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 1، 
لجزئة زين حلعأبدين، حلزيسون، 
مكنأس - 50000 مكنأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
57157

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   25
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.LIFTING SERVICE
حلسصدير   : غرض حلشركة بإيجأز 
احالسسي2حد حالشغأف حملخسلفة احلبنأءـ 

حملسأجرة.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلزيسون،  حلعأبدين،  زين  لجزئة   ،1

مكنأس - 50000 مكنأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد حدعيس حلرحمي : 100 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  -حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلرحمي  حدعيس  حلسبد 

عقم 1، لجزئة زين حلعأبدين، حلزيسون، 

مكنأس 50000 مكنأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلرحمي  حدعيس  حلسبد 

عقم 1، لجزئة زين حلعأبدين، حلزيسون، 

مكنأس 50000 مكنأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3295.

81I

COMPTAFFAIRES

ASK HYGIENE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 22222،

MOHAMMEDIA MAROC

ASK HYGIENE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : داحع 

برحه ة شرقأاة بن يخلف - 22222 

حملح دية حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.22425

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع   2222 يولبوز  ف1  في  حملؤعخ 

ذحت  شركة   ASK HYGIENE حل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 

دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

 22222  - برحه ة شرقأاة بن يخلف 

حملح دية حملغرب نتبجة الملنأفسة.

ا عين:
قرقوعي  لوفبق  حلسبد)ة( 
 22222 حملح دية  اعنوحنه)ح( 
)ة(  ك صفي  حملغرب  حملح دية 

للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
داحع  افي   2222 يولبوز  ف1  بسأعيخ 
 22222  - برحه ة شرقأاة بن يخلف 

حملح دية حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 30 بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 1678.
22I

حكرانبفأيأ

اكرونيفايا
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة
حكرانبفأيأ

16ف لجزئة حملسأع شقة 2 حلطأبق 2 
مرحكش ، 0000ف، مرحكش حملغرب
حكرانبفأيأ شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 16ف 
لجزئة حملسأع شقة 2 حلطأبق 2 
مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122421

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   10
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

حكرانبفأيأ.
إنسأج   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
الصنبر حملوحد حلبالستبكبة املحقأتهأ 
اأنأبيب   ، حلصحي  حلصرف  )أنأبيب 
مبأه حلشرب ، اأنأبيب حلري ، امأ إلى 

ذلك( ، اتغلبف حملوحد حلغذحئبة.

حلزعحعبة  حملخلفأت  لداير  إعأدة 
احلبالستبكبة احلبالستبكبة... إلخ.

 لحويل حلنفأيأت إلى موحد أالبة..
16ف   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 2 حلطأبق   2 شقة  حملسأع  لجزئة 

مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حبرحهبم  حايال  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حبرحهبم  حايال  حلسبد 
حالنبعأت  حي   507 عقم   05 بلوك 

حلريأط 10000 حلريأط حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حبرحهبم  حايال  حلسبد 
حالنبعأت  حي   507 عقم   05 بلوك 

حلريأط 10000 حلريأط حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   25 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138797.

83I

BOUCHTA COMPTA

ELECTRO TELEPHONE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
92222، TANGER MAROC

ELECTRO TELEPHONE شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي سأحة 
حلرادحني زنقة عبد هللا حلهبطي 
ع أعة حلقدس عقم ف3 - 90000 

طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

132221
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في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ELECTRO TELEPHONE

غرض حلشركة بإيجأز : ببر اشرحء 

حالداحت حملعلومألبة.

سأحة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلرادحني زنقة عبد هللا حلهبطي ع أعة 

طنجة   90000  - ف3  عقم  حلقدس 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : حلصأدقي  لوفبق  حلسبد 

حصة بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

حلصأدقي  حلرح أن  عبد  حلسبد 

دعهم   50.000 بقب ة  حصة   500  :

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلصأدقي  حلرح أن  عبد  حلسبد 

شأعع عبد   1 حقأمة حمنبة  عنوحنه)ح( 
طنجة   151 عقم   7 هللا كنون طأبق 

90000 أاالد عبأد لونأت حملغرب.

حلسبد لوفبق حلصأدقي عنوحنه)ح( 

شأعع عبد هللا كنون حقأمة حمنبة   1
 90000 طنجة   151 عقم   7 1طأبق 

أاالد عبأد لونأت حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلصأدقي  حلرح أن  عبد  حلسبد 

عبد  شأعع   1 حمنبة  قأمة  عنوحنه)ح( 
طنجة   151 عقم   7 هللا كنون طأبق 

90000 أاالد عبأد لونأت حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   22 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9376.

Iف8

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE LAADAM CAR SARL AU
إعالن مسعدد حلقرحعحت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52222،

ERRACHIDIA MAROC

 STE LAADAM CAR SARL AU

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 65 مكرع 

زنقة حلحرية حلرحشبدية - 52222 

حلرحشبدية حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: -.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ  05 شتن28 2222  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حملسؤاف حلقأنوني 

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

لفويت حصص

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حلشكل حلقأنوني

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

 : بند عقم تغبي2 حملسؤاف حلقأنوني 

حلذي ينص على مأيلي: تغبي2 حملسؤاف 

حلقأنوني من حلسبد حدعيس بن مع ر 

حلى حلسبد عبد حلغني حبن مع ر 

حلذي  حصص:  لفويت  عقم  بند 

ببر الفويت ج بر  ينص على مأيلي: 

حصص حلسبد حدعيس بن مع ر حلى 

حلسبد عبد حملألك بن مع ر 

حلقأنوني:  حلشكل  تغبي2  عقم  بند 

تغبي2 حلشكل  حلذي ينص على مأيلي: 

 sarl حلى sarl au حلقأنوني للشركة من

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 05 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 798.

85I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE CIME SERVICE
SARL

إعالن مسعدد حلقرحعحت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52222،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE CIME SERVICE SARL

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: زنقة حأج 

بودعيألة عقم 11 حلس أعة - - حلس أعة 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: -.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 12 يولبوز 2222 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

لفويت حصص

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حلشكل حلقأنوني للشركة 

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حسم حلشركة 

قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 نشأط حلشركة 

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

حلذي  حصص:  لفويت  عقم  بند 

ينص على مأيلي: ببر الفويت حصص 

من حلسبد نببل حيت دحمو حلى حلسبد 
موالي عشبد حالس أعبلي حلعلوي 

حلقأنوني  حلشكل  تغبي2  عقم  بند 

للشركة : حلذي ينص على مأيلي: تغبي2 

 SARL حلقأنوني للشركة من  حلشكل 

SARL AU حلى

بند عقم تغبي2 حسم حلشركة : حلذي 

تغبي2 حسم حلشركة  ينص على مأيلي: 

 STE G.R.E.C AGLAN.TINE SARL

 STE CIME SERVICE SARL عوض

 : حلشركة  نشأط  تغبي2  عقم  بند 

تغبي2 نشأط  حلذي ينص على مأيلي: 

حلى  حلشركة من حالسسي2حد احلسصدير 

نشأط حلسكوين .

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألس أعة بسأعيخ ف0 غشت 

2222 لحت عقم 0ف1.
86I

LE GRAIN DE BLE

LE GRAIN DE BLE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة

LE GRAIN DE BLE
24 إقأمة حلزيسونة-أ حملبنى 03 شأعع 
حلقدس عين حلشق ، 22472، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
LE GRAIN DE BLE «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 24 إقأمة 
حلزيسونة-أ حملبنى 03 شأعع حلقدس 
عين حلشق - 22472 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
«مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.185355
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لقرع   2222 يونبو   21 في  حملؤعخ 
مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة مر 
حلنظأم  لحبين  حلقأنون:  مقسضبأت 
حتسأ�سي اتغبي2 حلسوقبر، حلذي سيسم 
حألبأ بين حلسبد مصطفى حدالحبأن 
احلسبد عأبد حدالحبأن، على حتاعحق 

حلبنكبة احالدحعية.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836906.
87I

FIDUCIAIRE INOVA

STAR DIRECT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

FIDUCIAIRE INOVA
عقم 18 زنقة 3 حلطأبق حتاف 

لجزئة حلنقل حلحضري حي حلقدس 
حل28نو�سي حلدحع حلببضأء ، 22612، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
STAR DIRECT شركة ذحت 
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مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 11 
زنقة عزيز بالف حلطأبق حلخأمس 
حلدحع حلببضأء - 22372 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.331533

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 غشت   12 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
عاز  حح د  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة  000.ف 
000.ف حصة لفأئدة حلسبد )ة( خألد 

حجدير بسأعيخ 12 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836397.
88I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE LKHROUT
MAROC SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
قفل حلسصفبة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52222،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE LKHROUT MAROC

SARL شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : قصر 
موي لأديغوست كل ب ة حلرحشبدية 

- 52222 حلرحشبدية حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
1ف77.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل  حملؤعخ في 23 مأعس 2222 
 SOCIETE LKHROUT MAROC
حملسؤالبة  ذحت  شركة   SARL
 22.222 عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة 
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 
حلرحشبدية  لأديغوست كل ب ة  موي 

نتبجة  حملغرب  حلرحشبدية   52222  -
الالزمة.

ا عين:
حلسبد)ة( عبد هللا عفأ اعنوحنه)ح( 
حلرحشبدية 25222 حلرحشبدية حملغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
قصر  افي   2222 مأعس   23 بسأعيخ 
موي لأديغوست كل ب ة حلرحشبدية - 

52222 حلرحشبدية حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 05 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 789.
89I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE LAS SUD SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52222،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE LAS SUD SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : كرحج 

عقم 7ف11 لجزئة موالي علي حلريف 
حلرحشبدية - 52222 حلرحشبدية 

حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.14231

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 يونبو   08 حملؤعخ في 
شركة   SOCIETE LAS SUD SARL
مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
7ف11  عقم  كرحج  حإلجس أعي  مقرهأ 
لجزئة موالي علي حلريف حلرحشبدية 
نتبجة  حملغرب  حلرحشبدية   52222  -

الالزمة.
ا عين:

زحكي  مح د  سبدي  حلسبد)ة( 
 52222 حلرحشبدية  اعنوحنه)ح( 
)ة(  ك صفي  حملغرب  حلرحشبدية 

للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
كرحج  افي   2222 يونبو   08 بسأعيخ 
لجزئة موالي علي حلريف  7ف11  عقم 
حلرحشبدية   52222  - حلرحشبدية 

حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 05 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 785.

90I

ACCUR CONSULTING

HAYOU PROD
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ACCUR CONSULTING
 DOMICILIE A IMM1 APT 5
 3EME ETAGE COMPLEXE
 FIRDAOUS KHOURIBGA ،

25222، خريبكة حملغرب
HAYOU PROD شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 

عقم 1 شقة 5 حلطأبق حلثألث مج ر 
حلفرداس - 25222 خريبكة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7765
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت  ف0 
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.HAYOU PROD
 : بإيجأز  حلشركة  غرض 

إصدحعحلجرحئد حإللكت2انبة
اكألة حإلشهأع.

ع أعة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلطأبق حلثألث مج ر   5 1 شقة  عقم 

حلفرداس - 25222 خريبكة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   500  : حلسبدة نأدية هبو 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   500  : هبو  حلسبد ح بد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد هبو نأدية عنوحنه)ح( ع أعة 
05 شقة 1 حملركب حلسكني حلعسكري 

حبأن 25222 خريبكة حملغرب.

عنوحنه)ح(  ح بد  هبو  حلسبد 
حلدحع   22222 حللؤلؤ  زنقة زهرة   39

حلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة هبو نأدية عنوحنه)ح( ع أعة 
05 شقة 1 حملركب حلسكني حلعسكري 

حبأن 25222 خريبكة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

06 شتن28  حالبسدحئبة بخريبكة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 398.

91I

bemultico بب ولسبكو

G.S INVEST
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

bemultico بب ولسبكو
عقم 106 شقة عقم 01 حلزيسون 

حملعركة -مكنأس ، 50060، مكنأس 

مكنأس

G.S INVEST شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 67 

حلشقة 01 لجزئة حملنتزه حلشطر 01 

حلجنأح 1 مجأط مكنأس - 50000 

مكنأس حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

3ف3ف5.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   17 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
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لفويت حلسبد )ة( حبرحهبم حلغأزي 
حصة حجس أعبة من أصل   22.222
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   22.222
حلحسين زحيد بسأعيخ 17 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   08 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3266.
92I

bemultico بب ولسبكو

G.S INVEST
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

bemultico بب ولسبكو
عقم 106 شقة عقم 01 حلزيسون 

حملعركة -مكنأس ، 50060، مكنأس 
مكنأس

G.S INVEST شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 67 
حلشقة 01 لجزئة حملنتزه حلشطر 01 
حلجنأح 1 مجأط مكنأس - 50000 

مكنأس حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
3ف3ف5.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
17 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
زحيد  حلسبد)ة(  للشركة  مسي2 جديد 

حلحسين ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3266.
93I

cabinet d’avocats mrini

مركوريان
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

cabinet d›avocats mrini
 BD MOHAMED V 255 255
 BD MOHAMED V، 22122،

CASABLANCA حملغرب

مركوعيأن شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 265 شأعع 
حلزعقطوني - حلطأبق 9 - عقم 92 - 

22252 حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
553781

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   24
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

مركوعيأن.
غرض حلشركة بإيجأز : حلخدمأت 

حملسعلقة بألرق بة 
احلدعم  حالستشأعحت  خدمأت 
احملجس عأت  احلشركأت  لألفرحد 
احملنظ أت حلعأمة أا حلخأصة حتخرى 
اخدمأت  حلعقأعية  حالستشأعحت 

حلتسويق احلسنقبب.
 265  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
عقم   -  9 حلطأبق   - شأعع حلزعقطوني 

92 - 22252 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد شكي2 يونس : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
 7 عنوحنه)ح(  يونس  شكي2  حلسبد 
 22122 لوييز  حلسالم حي  بأب  زنقة 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
 7 عنوحنه)ح(  يونس  شكي2  حلسبد 
 22122 لوييز  حلسالم حي  بأب  زنقة 

حلدحع حلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية بألدحع حلببضأء بسأعيخ - لحت 

عقم -.

Iف9

TRANS MRN SARL

TITANIC COFFEE SHOP
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

TITANIC COFFEE SHOP
22 شأعع عالف حلفأ�سي ، 32222، 

حلحسب ة حملغرب
TITANIC COFFEE SHOP شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حلسفلي من حلع أعة عقم A حملحل 
عقم 01 حي سبدي عأبد - 32222 

حلحسب ة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
3ف38

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TITANIC COFFEE SHOP
غرض حلشركة بإيجأز : - مقهى

- مطعم.
حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حملحل   A عقم  حلع أعة  من  حلسفلي 
 32222  - عأبد  حي سبدي   01 عقم 

حلحسب ة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : بنزيرحع  حبتسأم  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

بنزيرحع عنوحنه)ح(  حبتسأم  حلسبدة 
حلحسب ة   32222 حمغأال  زنقة  ف0 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة يأس بنة بنزيرحع عنوحنه)ح( 

حي مي2حداع حلعلوي 32222 حلحسب ة 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 01 بسأعيخ  بألحسب ة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 223.

95I

nador conseil sarl au

MARO CONCASSAGE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62222، nador maroc

MARO CONCASSAGE شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة حعينأ 

نأظوع M/B 1 حي حاالد حبرحهبم - 

62222 حلنأظوع حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

24567

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 MARO : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.CONCASSAGE

غرض حلشركة بإيجأز : حسسخرحج 

حلحجأعة احلرمأف احلطين .
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- حسسغالف مقلر..
حقأمة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حعينأ نأظوع M/B 1 حي حاالد حبرحهبم 

- 62222 حلنأظوع حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حصة   500  : يحي  ق ر  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : يوسف  سألمي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد ق ر يحي عنوحنه)ح( سكسوع 
 13 عقم   15 زنقة  حلشبخ  لعري  أ 

62222 حلنأظوع حملغرب.
عنوحنه)ح(  يوسف  سألمي  حلسبد 
 PLAZA DOUNIA ADRIANA
 *****  3 PORTE 21 MELILLA

.***** ******
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد ق ر يحي عنوحنه)ح( سكسوع 
 13 عقم   15 زنقة  حلشبخ  لعري  أ 

62222 حلنأظوع حملغرب
عنوحنه)ح(  يوسف  سألمي  حلسبد 
 PLAZA DOUNIA ADRIANA 3

*** *** *** PORTE 21 MELILLA
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 01 شتن28 

2222 لحت عقم ف30ف.
96I

FIDUCIAIRE RICH

KHAMAOUI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52422، RICH

MAROC
KHAMAOUI شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 
بوزمو ج أعة بوزمو حلريش - 

52422 حلريش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
3279

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   11
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.KHAMAOUI
-لحويل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالموحف
-حشغأف مخسلفة

-حملفأاضة.
قصر   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
بوزمو ج أعة بوزمو حلريش - 52422 

حلريش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حدعيس  خ وي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حدعيس  خ وي  حلسبد 
لنغي2  5800ف  قصر حيت هأني لنغي2 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حدعيس  خ وي  حلسبد 
لنغي2  5800ف  قصر حيت هأني لنغي2 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 حالبسدحئبة ب بدلت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 212.

97I

FIDUCIAIRE RICH

AYOUKRI TRAVAUX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52422، RICH

MAROC

AYOUKRI TRAVAUX شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 19 
زنقة حكداد, حي 22 غشت , حلريش - 

مبدلت- - 52422 حلريش حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

3275

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   24

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.AYOUKRI TRAVAUX

-حشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

مخسلفة

حلنبألأت  معألجة  حداية  -ببر 

احالشجأع.
 19 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
زنقة حكداد, حي 22 غشت , حلريش - 

مبدلت- - 52422 حلريش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : حلسبد عكوش عبد حلكريم 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

500 حصة   : حلسبد عكوش حيوب 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلكريم  عبد  عكوش  حلسبد 
حي  حكداد,  زنقة   15 عقم  عنوحنه)ح( 
حلريش   52422 حلريش.   , غشت   22

حملغرب.
عنوحنه)ح(  حيوب  عكوش  حلسبد 
 , 15 زنقة حكداد, حي 22 غشت  عقم 

حلريش. 52422 حلريش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلكريم  عبد  عكوش  حلسبد 
حي  حكداد,  زنقة   15 عقم  عنوحنه)ح( 
حلريش   52422 حلريش.   , غشت   22

حملغرب
عنوحنه)ح(  حيوب  عكوش  حلسبد 
 , 15 زنقة حكداد, حي 22 غشت  عقم 

حلريش. 52422 حلريش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 حالبسدحئبة ب بدلت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 222.
98I

SAMIR FIDUCIAIRE

GOLD BTP
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
زنقة غأنة, ع أعة 8, حلشقة 3, 

حلطأبق VN, ، 52222 ,3، مكنأس 
حملغرب

GOLD BTP شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلشقة 
ف1، إقأمة حلرح أن، شأعع يعقوب 

حملنصوع، م.ج مكنأس.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.41251

حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 
شتن28   06 في  حملؤعخ  حإلسسثنأئي 
حلشركة  عأس أف  عفر  لم   2222
دعهم»   15.000.000» قدعه  ب بلغ 
إلى  دعهم»   15.000.000» من  أي 
طريق  عن  دعهم»   30.000.000»
حلشركة  ديون  مر  مقأصة  إجرحء   :

حملحددة حملقدحع احملسسحقة.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3296.

99I

nador conseil sarl au

KAY & KAY SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62222، nador maroc
KAY & KAY SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة 

مأعينأ نأظوعM/B 1 حي حاالد حبرحهبم 
- 62222 حلنأظوع حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
24525

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 KAY & : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.KAY SARL
حالنعأش   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلعقأعي.
حقأمة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
مأعينأ نأظوعM/B 1 حي حاالد حبرحهبم 

- 62222 حلنأظوع حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حصة   500  : يحي  ق ر  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : يوسف  حلسألمي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد ق ر يحي عنوحنه)ح( سكسوع 
 13 عقم   15 زنقة  حلشبخ  لعري  أ 

62222 حلنأظوع حملغرب.
حلسبد حلسألمي يوسف عنوحنه)ح( 
 PLAZA DOUNIA ADRIANA 3
.*** *** *** PORTE 21 MELILLA

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد ق ر يحي عنوحنه)ح( سكسوع 
 13 عقم   15 زنقة  حلشبخ  لعري  أ 

62222 حلنأظوع حملغرب
حلسبد حلسألمي يوسف عنوحنه)ح( 
 PLAZA DOUNIA ADRIANA 3

*** *** *** PORTE 21 MELILLA
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 01 شتن28 

2222 لحت عقم 303ف.
100I

CASA CONSULTING

CARMEN LOGISTICS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

CASA CONSULTING
 N°191 BD ANFA RED AZUR
 BUREAU 11B ANFA، 22222،

CASABLANCA MAROC
CARMEN LOGISTICS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
إبرحيم حلرادحني،13، زنقة حح د 
حملجأتي، حقأمة ليزحلب، حلطأبق 
1، عقم 8، حملعأعيف - 22222 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.422377

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2221 نون28   30 حملؤعخ في 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 
 CARMEN حلوحبد  حلشريك  ذحت 
عأس ألهأ  مبلغ   LOGISTICS
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حإلجس أعي شأعع إبرحيم حلرادحني،13، 

ليزحلب،  حقأمة  حملجأتي،  حح د  زنقة 
حلطأبق 1، عقم 8، حملعأعيف - 22222 
 : ف  نتبجة  حملغرب  حلدحعحلببضأء 

لنشأطهأ حملسوقف.
شأعع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
حح د  زنقة  حلرادحني،13،  إبرحيم 
حلطأبق  ليزحلب،  حقأمة  حملجأتي، 
 22222  - حملعأعيف   ،8 عقم   ،1

حلدحعحلببضأء حملغرب. 
ا عين:

حلعربي  حإلدعي�سي  زينب  حلسبد)ة( 
30، زنقة حتقحوحن،  اعنوحنه)ح( عقم 
 22222  21 عقم   ،05 ع أعة 
)ة(  ك صفي  حملغرب  حلدحعحلببضأء 

للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
إبرحيم  شأعع   : بألسصفبة  حملسعلقة 
حملجأتي،  حح د  زنقة  حلرادحني،13، 
 ،8 عقم   ،1 حلطأبق  ليزحلب،  حقأمة 

حملعأعيف, حلدحعحلببضأء, حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

ينأير 2222 لحت عقم 222213.
101I

AC CONSEIL

البردعي تشوز
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد حلكريم بنجلون مكألب 

حشرف حلطأبق حلخأمس مكسب عقم 
1ف حملدينة حلجديدة فأس ، 30000، 

فأس حملغرب
حل28دعي تشوز شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 12 لجزئة 
هأجر عين ع ي2 حلطأبق 2 - 30000 

فأس حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
8837ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 يولبوز   22 في  حملؤعخ 

حل شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
عأس ألهأ  مبلغ  تشوز  حل28دعي 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم  50.000ف 
حإلجس أعي 12 لجزئة هأجر عين ع ي2 
حملغرب  فأس   30000  -  2 حلطأبق 

نتبجة ف : حغالق.
ا حدد مقر حلسصفبة ب 12 لجزئة 
 30000  -  2 هأجر عين ع ي2 حلطأبق 

فأس حملغرب. 
ا عين:

حلسبد)ة( كوثر حل28دعي اعنوحنه)ح( 
8ف لجزئة حلبأعك ملعب حلخبل حقأمة 
 30000 مج  ف0  شقة   22 حية طأبق 

فأس حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   18 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3422.

122I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

SITE IMNS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

حلشقة 2 حلطأبق 2 عقم 1ف3 شأعع 
حملغرب حلعربي حي حلوحدة اعزحزحت ، 

5000ف، اعزحزحت حملغرب
SITE IMNS شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 
حلنقب - 47722 زحكوعة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7ف39
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   19
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 SITE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.IMNS
حالشغأف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حملخسلفة احلبنأء
)لركبب  حلخدمأت  إدحعة  شركة 

نظأم حلري بألسنقبط اقنأة حملأء(.
مركز   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلنقب - 47722 زحكوعة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد حح د حلعقأد : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : بندحااد  حح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلعقأد  حح د  حلسبد 
زحكوعة   47722 حلنقوب  سيت  داحع 

حملغرب.
عنوحنه)ح(  بندحااد  حح د  حلسبد 
زحكوعة   47722 حلنقوب  سيت  داحع 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلعقأد  حح د  حلسبد 
زحكوعة   47722 حلنقوب  سيت  داحع 

حملغرب
 - بسأعيخ  لم حإليدحع حلقأنوني ب- 

لحت عقم -.
103I

أع كون�سي

ل.أ إمو
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

أع كون�سي
3 زنقة حرملة شأعع مح د 6 3 زنقة 

حرملة شأعع مح د 6، 22522، 
حلدحع حلببضأء حملغرب

ف.أ إمو شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 39 شأعع 
لال يأقوت شقة د - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.373857

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم تعبين  07 مأعس 2222  حملؤعخ في 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( حاشن 

كنزة ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأعس 2222 لحت عقم 817711.
Iف10

Mustapha ZAKHNINI 

CUTT SALONS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

Mustapha ZAKHNINI
 BP 125. 62622 RAS EL MA
NADOR ، 62622، حلنأضوع 

حملغرب
CUTT SALONS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 15 مج ر 

حبرحهبم حلخلبل ع أعة 15 حي 
مسنأنة طنجة طنجة 90000 طنجة 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

130305
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   12
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 CUTT : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.SALONS
صألون   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالقة.

عنوحن حملقر حالجس أعي : 15 مج ر 
حبرحهبم حلخلبل ع أعة 15 حي مسنأنة 
طنجة طنجة 90000 طنجة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد مح د مغنوج : 800 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

 222  : حزعقأن  حبرحهبم  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  مغنوج  مح د  حلسبد 
حلنأضوع  حملأء  عحس  حملسي2ة  لجزئة 

62622 حلنأضوع حملغرب.
حلسبد حبرحهبم حزعقأن عنوحنه)ح( 
11 عقم 124 طنجة  حي بلخي2ي زنقة 

90000 طنجة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حبرحهبم حزعقأن عنوحنه)ح( 
11 عقم 124 طنجة  حي بلخي2ي زنقة 

90000 طنجة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257163.
105I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE FAKIR BRANDS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شأعع موالي حس أعبل زحاية 

زنقة لونس برشبد حملغرب، 26122، 
برشبد حملغرب

SOCIETE FAKIR BRANDS شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل 
لجأعي لجزئة بدع عقم 37 حلدعاة - 

26222 دعاة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

17009

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCIETE FAKIR BRANDS

 1-  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لأجرمفأاض

حلشبه  ت  حملنسجأ  ايبر  شرحء   2-

صبدالنبة احتغرحض

حلطببة  احملوحد  احملعدحت 

احلسج بلبة بج بر أنوحعهأ.

محل   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 - حلدعاة   37 لجأعي لجزئة بدع عقم 

26222 دعاة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

950 حصة   : حلسبد مح د فكي2 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   50  : حلسبدة فوزية عحبم 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد مح د فكي2 عنوحنه)ح( دعب 
 22552  79 عقم   16 زنقة  حلفقرحء 

حلدحع حلببضأء حملغرب.

عنوحنه)ح(  عحبم  فوزية  حلسبدة 
دعب حلفقرحء زنقة 16 عقم 79 22552 

حلدحع حلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  عحبم  فوزية  حلسبدة 
دعب حلفقرحء زنقة 16 عقم 79 22552 

حلدحع حلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   05 بسأعيخ  ب28شبد  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 869.

106I
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FLASH ECONOMIE

COMARBOIS
شركة حملسأه ة

عفر عأس أف حلشركة

 COMARBOIS
 شركة حملسأه ة

 عأس ألهأ 46.222.222 دعهم
مقرهأ حإلجس أعي : حلدحع حلببضأء 
سبدي مومن - شأعع أهل حلغالم - 

طريق أنأ�سي
 R.C Casablanca N°32.143 – I.F

N° 21621215
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
قرع   2222 يونبو  ف1  في  حملؤعخ 

COMARBOIS : مسأهمي شركة
ب بلغ  حلشركة  مأف  عأس  عفر 
ملبون  عشر  )ثالثة   13.860.000
اث أن أئة اسسون ألف دعهم لبصبا 
)سسة   46.222.222 من  بذلك 
اأعبعون ملبون امأئتي ألف( دعهم إلى 

 60.060.000
ألف(  اسسون  ملبون  )سسون 
عن   ، دعهم بألسأسيس حالحسبأطبأت 
حلقب ة حالس بة للسهم  طريق زيأدة 
حلقب ة  جديد  إلى  دعهم  00ف1  من 

حالس بة 1،222 دعهم.
حلنظأم  من   6 حملأدة  تعديل 

حتسأ�سي
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234277.
107I

FLASH ECONOMIE

SOCOREG
شركة حملسأه ة

عفر عأس أف حلشركة

SOCOREG
 شركة حملسأه ة

مقرهأ حإلجس أعي: 27 شأعع حسن 
حلعلوي - حلدحعحلببضأء

 R.C Casablanca N°31.331 – I.F
N° 21221359

عأس ألهأ 00.000ف.17 
:ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 17 يونبو 2222 قرع 

 SOCOREG مسأهمي شركة

 عفر عأس حملأف ب بلغ 10.005.000 

)عشرة ماليين اخ سة آالف( دعهم 

لبصبا من 00.000ف.17 )سبعة 

عشر ملبون اأعبع أئة ألف( إلى 

27.425.222 )سبعة اعشران 

ملبون - اأعبع أئة اخ سة ألف( 

دعهم بدمج حالحسبأطبأت ، عن 

طريق زيأدة حلقب ة حالس بة للسهم 

من 222 دعهم إلى قب ة حس بة 

جديدة قدعهأ 315 دعهم ؛

حلنظأم  من   6 حملأدة  .تعديل 

حتسأ�سي -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234276

108I

FLASH ECONOMIE

PATY’S 

شركة حملسأه ة

لجديد مدة مزحالة مهأم حملسي2ين

PATY’S

شركة مسأه ة

 عأس ألهأ: 42.522.222 دعهم

 مقرهأ حالجس أعي: حلدحع حلببضأء ، 

زنقة حلقأهرة ، لجزئة 16 ا17 حلحي 

حلصنأعي عين حلسبر

 R.C Casablanca N° 62717 – I.F

N° 21922222

حلعأدي  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 

جدد   2222 مأي   26 بسأعيخ  حملؤعخ 

عضوية  «PATY’S»فت2ة  مسأه و 

حلعلوي  حلسالم  عبد  موالي  حلسبد 

حجس أع  في  لنسهي  سنوحت   6 ملدة 

حلعأدي حملصأدقة على  حلعأم  حلج ر 

حلحسأبأت حملألبة عأم 2227

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 311ف83

109I

FLASH ECONOMIE

BISCUITERIE HENRY’S
إعالن مسعدد حلقرحعحت

BISCUITERIE HENRY’S
شركة مسأه ة

 عأس ألهأ: 17.500.000 دعهم
 مقرهأ حالجس أعي: حلدحع حلببضأء ، 
زنقة حلقأهرة ، لجزئة 16 ا17 حلحي 

حلصنأعي عين حلسبر
 R.C Casablanca N° 29.225 – I.F

N° 21922221
حلعأدي  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 
جدد   2222 مأي   26 بسأعيخ  حملؤعخ 
 BISCUITERIE شركة  مسأهمي 

HENRY’S
فت2ة عضوية حلسبدة زهرة حكم 
حلعلوي  حلسالم  عبد  موالي  احلسبد 
 6 احلسبد عبد حلحفبظ حلعلوي ملدة 
سنوحت لنسهي في حجس أع حلج ر حلعأم 
حلحسأبأت  على  لل صأدقة  حلعأدي 

حملألبة عأم2227
لجديد مهأم عئيسة مجلس حإلدحعة 
حلسبدة زهرة حكم طوحف مدة االيتهأ 

ك سي2ة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234273
110I

FLASH ECONOMIE

ANSAMBLE MAROC
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ANSAMBLE MAROC
شركة مسأه ة

عأس ألهأ:.22.222.222 دعهم
 HORIZON» حملقر حإلجس أعي:ع أعة
« منظرنأ 300 لجزئة عقم 9 سبدي 

معراف -حلدحع حلببضأء
 R.C Casablanca N° 229231 – I.F

N° 42132774
حلعأدي  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 
جدد   2222 يونبو   30 حملؤعخ بسأعيخ 
 ANSAMBLE شركة  مسأهمي 

: MAROC
 François حلسبد  عضوية 
لنسهي  سنوحت   6 ملدة   BONNOT

حلعأدي  حلعأم  حلج ر  حجس أع  في 

حملألبة  حلحسأبأت  على  لل صأدقة 

عأم2227

لجديد مهأم عئيس مجلس حإلدحعة 

طوحف   François BONNOT حلسبد 

مدة االيسه ك سي2

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234312

111I

FLASH ECONOMIE

USINE PINGOUIN 
إعالن مسعدد حلقرحعحت

USINE PINGOUIN

شركة حملسأه ة

 عأس ألهأ 15.000.000 دعهم

 مقرهأ حإلجس أعي: حلدحع حلببضأء 

269 شأعع حلشفشأاني

عين حلسبر

 R.C Casablanca N°25.725 – I.F

N°21642629

USINE PINGOUIN

حلعأدي  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى   

حملؤعخ في 26 مأي 2222 قرع مسأهمي 

شركة

حلسبدة زهرة حكم  لجديد االية 
حلعلوي  حلسالم  عبد  موالي  احلسبد 

حجس أع  في  لنسهي  سنوحت   6 ملدة 

حلج ر حلعأم حلعأدي لل صأدقة 

على حلحسأبأت حملألبة عأم 2227

لجديد مهأم عئيس مجلس حإلدحعة 

حلسبدة زهرة حكم طوحف مدة االيتهأ 

ك سي2ة 

مسي2  االية  بسجديد  حلسصريا 

ست  ملدة   MOBIGEN SAحلشركة

)6( سنوحت لنسهي في حالجس أع حلعأم 

حلعأدي حملوحفقة على حلببأنأت حملألبة 

للعأم 2222

حلسأبقة  حلواليأت  بأن  يصرح 

مددت من حلسنوحت حملألبة 2225 إلى 

2212 ا2211 حلى 2216

حمل ثلة  هي  حكم  زهرة  حلسبدة 

.MOBIGEN حلدحئ ة إلدحعة
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234275.

112I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE ARGILEFOR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شأعع موالي حس أعبل زحاية 

زنقة لونس برشبد حملغرب، 26122، 
برشبد حملغرب

SOCIETE ARGILEFOR شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 

حلسفلي تعأانبة حملسي2ة حلخضرحء 2 - 
26122 برشبد حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
17011

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCIETE ARGILEFOR
نقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبضأئر لحسأب حلغي2
مقأاف أشغأف مخسلفة احلبنأء.

حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلسفلي تعأانبة حملسي2ة حلخضرحء 2 - 

26122 برشبد حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : فأعس  أح د  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد أح د فأعس عنوحنه)ح( 21 
زنقة حلكويت حي حملسي2ة حلخضرحء 2 

26122 برشبد حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد أح د فأعس عنوحنه)ح( 21 
زنقة حلكويت حي حملسي2ة حلخضرحء 2 

26122 برشبد حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   05 بسأعيخ  ب28شبد  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 870.
113I

fiduciaire abrouki khadija

AGRIMOUYA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 42222، marrakech

maroc
AGRIMOUYA شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع عكأعة 
سبدي عبد هللا غبأت حيت حاعير 
حلحوز مرحكش - 42252 مرحكش 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
05ف118

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 غشت   03
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
.AGRIMOUYA

 : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حملقأاالت+حلبستنة.

عنوحن حملقر حالجس أعي : داحع عكأعة 
حاعير  حيت  غبأت  هللا  عبد  سبدي 
مرحكش   42252  - مرحكش  حلحوز 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : يونس  مويأن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  يونس  مويأن  حلسبد 
داحع حيزاعحن سبدي عبد هللا غبأت 
مرحكش   42252 مرحكش  حاعير  حيت 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  يونس  مويأن  حلسبد 
داحع حيزاعحن سبدي عبد هللا غبأت 
مرحكش   42252 مرحكش  حاعير  حيت 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 
عقم  لحت   2221 شتن28   03

.M29_21_2322911
Iف11

FLASH ECONOMIE

DUMEZ MAROC
شركة حملسأه ة

لجديد مدة مزحالة مهأم حملسي2ين

DUMEZ MAROC
شركة حملسأه ة

عأس ألهأ 15.000.000 دعهم
 مقرهأ حالجس أعي: : 5 زنقة احد 

لأنسبفت - حلدحع حلببضأء
 R.C Casablanca N°29.423 – I.F

N° 21249242
ب قس�سى حلج ر حلعأم حلعأدي 

حملؤعخ بسأعيخ 22 مأي 2222 جدد 
مسأه و حلشركة

DUMEZ MAROC حدحعة

 d’AWON PARTICIPATIONS

 SNTP SASU

حلج ر  في  لنسهي  سنوحت   6 ملدة   

العس أد  دعأ  حلذي  حلعأدي  حلعأم 

حلببأنأت حملألبة للسنة حملألبة 2227

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234274

115I

FIDUCIAIRE HAKIM

»JADORJDIDA»
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAKIM

صنداق بريد عقم 063ف، حلجديدة 

حلرئيسبة، حلجديدة. ، 24222، 

حلجديدة حملغرب

«JADORJDIDA» شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مرحب عقم 

1، حلسفلي، لجزئة حلبحر، بقعة عقم 

11، حلجديدة - 24222 حلجديدة 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

19679

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   27

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.«JADORJDIDA»

كرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسبأعحت بدان سأئق.
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مرحب   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
عقم 1، حلسفلي، لجزئة حلبحر، بقعة 
عقم 11، حلجديدة - 24222 حلجديدة 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 : خضأع  حللطبف  عبد  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   5.000

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
خضأع  حللطبف  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( حلجديدة 24222 حلجديدة 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  خضأع  إكرحم  حلسبدة 

حلجديدة 24222 حلجديدة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألجديدة بسأعيخ 22 يولبوز 

2222 لحت عقم 22224.

116I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

MHAMID SERVICES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH ،
422222، MARRAKECH MAROC
MHAMID SERVICES شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل عقم 
22 ع أعة حلعزيزية طريق غ أصة 
محأمبد مرحكش - 0000ف مرحكش 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122263

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   27

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MHAMID SERVICES

غرض حلشركة بإيجأز : طبأعة

أغذية عأمة

- ببر حمللحقأت حاللكت2انبة..

عنوحن حملقر حالجس أعي : محل عقم 

غ أصة  طريق  حلعزيزية  ع أعة   22

مرحكش  0000ف   - مرحكش  محأمبد 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 : حملدني  بن  حيت  مح د  حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حملدني  بن  حيت  مح د  حلسبد 

 3 أسكجوع إقأمة حل28دعي  عنوحنه)ح( 
مرحكش  0000ف  مرحكش   187 عقم 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حملدني  بن  حيت  مح د  حلسبد 

 3 أسكجوع إقأمة حل28دعي  عنوحنه)ح( 
مرحكش  0000ف  مرحكش   187 عقم 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   08 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 132227.

117I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

ARSALANE BUILDING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 2 appartement7 ، 24222،

Eljadida Maroc

ARSALANE BUILDING شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 6ف شأعع 

حلزعقطوني حلطأبق حلثأني حلشقة 6 - 

22222 حلدحعحلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555039

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ARSALANE BUILDING

حالنعأش   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلعقأعي.

6ف شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 

حلزعقطوني حلطأبق حلثأني حلشقة 6 - 

22222 حلدحعحلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

800 حصة   : حلسبدة يزة حعسالن 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 222  : حعسالن  ححالم  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حعسالن  يزة  حلسبدة 

حلطأبق  حلصبأغ  حح د  شأعع  ف18 

حلثأني 22242 حلدحعحلببضأء حملغرب.

زنقة  عنوحنه)ح(  ححالم  حلسبدة 

عقبب حملسأاي حلطأبق حالاف حلع أعة 

حلببضأء  حلدحع   22242  8 حلشقة   3

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة ححالم حعسالن عنوحنه)ح( 

 2224 حملسأاي  عقبب  زنقة 

حلدحعحلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم -.

118I

أفأك أاديت

STARTECH CAR SARLAU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

أفأك أاديت

2 سأحة حلكويت عقم 12 ، 90000، 

طنجة حملغرب

STARTECH CAR SARLAU شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي بويأنة 

مج ر جوحع حملدعسة عقم 1 حلسردحب 

- 90000 طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

132257

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت  ف0 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.STARTECH CAR SARLAU
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غسبل   -  : غرض حلشركة بإيجأز 

حلسبأعحت اج بر أنوحع حملركبأت

- إصالح ادهأن حلسبأعحت

تسويق حلسبأعحت اج بر أنوحع   -

حملركبأت

- حسسي2حد الصدير حلسبأعحت

- تسويق قطر حلغبأع

نقل حلبضأئر  -

- حالسسي2حد احلسصدير بشكل عأم

حلسجأعة حلدالبة بج بر أشكألهأ    -

 ، حلس ثبل   ، حلسصدير   ، حالسسي2حد 

 ، حلعبوع   ، حلس سرة   ، حإلعسألبة 

بأتصألة   ، حلت2ايج   ، حلببر   ، حلشرحء 

 ، حلغي2  عن  ايألنبأبة  نفسهأ  عن 

احتشبأء  احملنسجأت  حملوحد  لج بر 

شبه  أا  حملصنعة  حلخأم  احملوحد 

حملصنعة ؛

برحءحت  ج بر  احبأزة  أخذ   -

احلع لبأت  احلت2حخبص  حالخت2حع 

في  لندعج  حلتي  حلسجأعية  احلعالمأت 

غرض حلشركة أا حسسغاللهأ أا نقلهأ 

ج بر  نقل  اكذلك  مسأه تهأ  أا 

لرحخبص حلتشغبل نبأبة عنهأ.

- إنشأء أا حبأزة أا تشغبل مبأشر 

أا غي2 مبأشر أا لأجي2 أا إدحعة أا لأجي2 

ي كن  مبأني  أا  فراع  أا  ع ل  أي 

حتشكأف  من  شكل  بأي  حسسخدحمهأ 

تي من حتغرحض حملذكوعة أعاله ؛.

عنوحن حملقر حالجس أعي : حي بويأنة 

مج ر جوحع حملدعسة عقم 1 حلسردحب 

- 90000 طنجة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبد أسأمة حلسعبدي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد أسأمة حلسعبدي عنوحنه)ح( 

شأعع موالي عشبد لجزئة حملجأهدين 
عقم 126 90000 طنجة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد أسأمة حلسعبدي عنوحنه)ح( 
شأعع موالي عشبد لجزئة حملجأهدين 

عقم 126 90000 طنجة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   06 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257119.
119I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

KE›CH PRODUCTION
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 32 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
42222، MARRAKECH MAROC
KE›CH PRODUCTION شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل 

لجأعي بألطأبق حالع�سي عقم 247 
حلحي حلصنأعي سبدي غأنم - مرحكش 

- 0110ف مرحكش حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
833ف10.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
06 يولبوز 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
ببللي  مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( 

نبكوف بألريزيأ ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139275.
122I

CABINET MESA WORK

FIRST BUILDING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

CABINET MESA WORK
 RES AL MEHDI IMM 1 N° 29 ،

24222، EL JADIDA MAROC
FIRST BUILDING شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 61 شأعع 
لال يأقوت مثلث مصطفى حملعأني 

عقم 85 حلطأبق حلثأني - 22522 حلدحع 
حلببضأء حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.222225

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2221 أكسوير   26 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
فكري  أح د  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   500
500 حصة لفأئدة حلسبد )ة( حسين 

فكري بسأعيخ 26 أكسوير 2221.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 18 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأي 2222 لحت عقم 17050.
121I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

KE›CH PRODUCTION
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 32 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
42222، MARRAKECH MAROC
KE›CH PRODUCTION شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي محل 
لجأعي بألطأبق حالع�سي عقم 247 

حلحي حلصنأعي سبدي غأنم - 
مرحكش. - 0110ف مرحكش.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

833ف10.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 06 يولبوز 2222 لم لحويل 
حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139275.

122I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE R.T.L CSTRESIONI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شأعع موالي حس أعبل زحاية 

زنقة لونس برشبد حملغرب، 26122، 
برشبد حملغرب

 SOCIETE R.T.L CSTRESIONI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
افبق عقم 39 - 26122 برشبد 

حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
569ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 22 غشت 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
 26122  -  39 عقم  افبق  «لجزئة 
لجأعي  «محل  إلى  حملغرب»  برشبد 
 26122  -  2/65 لجزئة أعض فأطنة 

برشبد حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  ب28شبد  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 879.

123I

SOMANEX

دس سيس
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

SOMANEX
3، شأعع 9 بريزحش لقأطر شأعع 
عحأف حملسكبني ، 22142، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
دس سيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
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اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 3 زنقة 
نأف بريزحك شأعع عحأف حملسكبني - 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
90065ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   23 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
نسرين  )ة(  حلسبد  لفويت 
من  حجس أعبة  حصة   10 بنسعرحبت 
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   22 أصل 

نوفل حأزم بسأعيخ 23 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237265.

124I

ste controle balance sarl

LAROUSSI AGRICOLE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1231. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 52222، MEKNES

maroc
LAROUSSI AGRICOLE شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

حعرحب صبأح حملهأية - 52152 حملهأية 
مكنأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
53977

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2221 يونبو   24
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.LAROUSSI AGRICOLE

لريبة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حتغنأم

ببر حملنسجأت حلفالحبة.

داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حعرحب صبأح حملهأية - 52152 حملهأية 

مكنأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد لعرا�سي معأد : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : حح د  لعرا�سي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  معأد  لعرا�سي  حلسبد 

 52152 حملهأية  صبأح  حعرحب  داحع 

حملهأية مكنأس حملغرب.

حح د عنوحنه)ح(  لعرا�سي  حلسبد 

نصي2حملهأية  بن  مو�سى  تعأانبة 

52152 حملهأية مكنأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  معأد  لعرا�سي  حلسبد 

 52152 حملهأية  صبأح  حعرحب  داحع 

حملهأية مكنأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   22 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2221 لحت عقم 3593.

125I

s1 consulting

برومو إسالم ميكا سيربيس
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31222،

SEFROU MAROC

برامو إسالم مبكأ سي2بيس شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد

)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي مسجد 

محل عقم 1 عيأط حلخي2 - 31000 

صفرا حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.3183

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

08 دجن28 2221 لقرع حل  حملؤعخ في 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

مبكأ  إسالم  برامو  حلوحبد  حلشريك 

 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  سي2بيس 

حإلجس أعي حي  دعهم اعنوحن مقرهأ 
 - حلخي2  عيأط   1 عقم  محل  مسجد 

 : ف  نتبجة  حملغرب  صفرا   31000

أزمة.

حي  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
مسجد محل عقم 1 عيأط حلخي2 صفرا 

- 31000 صفرا حملغرب. 

ا عين:

حلسبد)ة( أح د حلوعحد اعنوحنه)ح( 

 31000 حلخي2  عيأط  حملسجد  حي 

صفرا حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف28حير   03 بسأعيخ  حالبسدحئبة بصفرا 

2222 لحت عقم 39.

126I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

DAKHLA PORTE D’AFRIC
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لوسبر نشأط حلشركة 

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

DAKHLA PORTE D’AFRIC شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي حي حملسي2ة 

3 زنقة بني مالف عقم ف7 - 73000 

حلدحخلة حملغرب.

لوسبر نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

75ف17.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 17 مأي 2222 ل ت إضأفة 

إلى نشأط حلشركة  حلسألبة  حتنشطة 

حلحألي :

حملحأجر  منسجأت  ايبر  حسسغالف 

؛  حملحأجر  الصنبر  حسسغالف   - ؛ 

حسسخرحج حلرخأم احلجرحنيت..

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 18 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

مأي 2222 لحت عقم 252/2222.

127I

Ste Abdoune Conseil

 STE HUILERIE NOURE
TAOUNATE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
تعبين مسي2 جديد للشركة

Ste Abdoune Conseil
عقم ف إقأمة فأط ة شأعع موالي 

عشبد حتطلس طريق صفرا فأس ، 

30000، فأس حملغرب

 STE HUILERIE NOURE

TAOUNATE شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي طريق 

بني البد لأانأت - 000ف3 لأانأت 

حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 91.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم تعبين   2222 أبريل   06 حملؤعخ في 

حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حملجبدي فؤحد ك سي2 آخر

لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

أبريل   21 بسأعيخ  بسأانأت  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 229.

122I
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CABINET EL KHALIFA

 MULTI NETTOYAGE «MN»

S.A.R.L
إعالن مسعدد حلقرحعحت

CABINET EL KHALIFA

3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب

 MULTI NETTOYAGE «MN»

S.A.R.L «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 61 شأعع 

اللة حلبأقوت لقأطر معأني عقم 

85 حلطأبق حلثأني - 22252 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

37553ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ  مأعس 2222   21 حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

بهبة  حلعرحقي  صهرزحد  حلسبدة  قبأم 

900 حصة البنأئهأ على حلشكل حلسألي 

حصة للسبد نببل بن كي2حن   800  :

بن  يأس ين  للسبدة  حصة  ا100 

كي2حن،

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

حلعرحقي  حلسبدة صهرزحد  حسسقألة   -

من منصبهأ ك سصرفة،

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

تعبين حلسبد نببل بن كي2حن ك سي2 

جديد للشركة،

قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حلنظأم حتسأ�سي للشركة.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

: حلذي ينص على  7 ا17  بند عقم 
في  محدد  حلشركة  عأس أف  مأيلي: 

 1.000 حلى  مقسم  دعهم   100.000

للحصة  دعهم   100 فئة  من  حصة 

كي2حن  بن  نببل  حلسبد  بين  مقس ة 

بن  يأس ين  احلسبدة  حصة   800

كي2حن 222 حصة .

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 25 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

أبريل 2222 لحت عقم 222422.
129I

CABINET EL KHALIFA

 ASSISTANCE
 MAINTENANCE

MULTISERVICES S.A.R.L
إعالن مسعدد حلقرحعحت

CABINET EL KHALIFA
3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
 ASSISTANCE MAINTENANCE
MULTISERVICES S.A.R.L «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 3 لقأطر 

حلرادحني ازنقة حلنحأس حقأمة 
حالنفسأح حلطأبق حلثأني حلشقة عقم 
24 حملعأعف - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.429271

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 21 مأعس 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
بهبة  حلعرحقي  صهرزحد  حلسبدة  قبأم 
900 حصة البنأئهأ على حلشكل حلسألي 
حصة للسبد نببل بن كي2حن   800  :
بن  يأس ين  للسبدة  حصة  ا100 

كي2حن،
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
حسسقألة حلسبدة صهرزحد حلعرحقي من 

منصبهأ ك سصرفة،
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
تعبين حلسبد نببل بن كي2حن ك سي2 

جديد للشركة،
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حلنظأم حتسأ�سي للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
: حلذي ينص على  7 ا17  بند عقم 
في  محدد  حلشركة  عأس أف  مأيلي: 
 1.000 حلى  مقسم  دعهم   100.000

للحصة  دعهم   100 فئة  من  حصة 
كي2حن  بن  نببل  حلسبد  بين  مقس ة 
بن  يأس ين  احلسبدة  حصة   800

كي2حن 222 حصة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 25 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

أبريل 2222 لحت عقم 222421.
130I

CABINET EL KHALIFA

A BELDI S.A
شركة حملسأه ة

خفض عأس أف حلشركة

CABINET EL KHALIFA
3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
A BELDI S.A شركة حملسأه ة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي فضأء 
حلفنون اعشة ف1 شأعع يعقوب 
حملنصوع زنقة حلريحأن د منطقة 

بوسبجوع - 22222 حلدحع حلببضأء 
حملغرب.

خفض عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

0011ف3.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2221 دجن28   23 في  حملؤعخ 
ب بلغ  حلشركة  عأس أف  خفض 
من  أي  دعهم»  «000.000.ف  قدعه 
«6.000.000 دعهم» إلى «2.222.222 
عدد  لخفبض   : طريق  عن  دعهم» 

حتسهم.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 25 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

أبريل 2222 لحت عقم 222399.
131I

CABINET EL KHALIFA

A BELDI S.A
شركة حملسأه ة

عفر عأس أف حلشركة

CABINET EL KHALIFA
3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
A BELDI S.A شركة حملسأه ة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي فضأء 

حلفنون اعشة ف1 شأعع يعقوب 
حملنصوع زنقة حلريحأن د منطقة 

بوسبجوع - 22222 حلدحع حلببضأء 
حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

0011ف3.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2221 دجن28   27 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   2.222.222»
«2.222.222 دعهم» إلى «000.000.ف 
حلقب ة  عفر   : طريق  عن  دعهم» 

حإلس بة لألسهم حملوجودة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 26 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

أبريل 2222 لحت عقم 222532.

132I

CABINET EL KHALIFA

 CABINET IMMOBILIER
 MARCEL CHAPUIS S.A.R.L.

A.U
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA
3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
 CABINET IMMOBILIER

 MARCEL CHAPUIS S.A.R.L. A.U
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 03 زنقة 
حيت حاعير شأعع موالي يوسف - 
22122 حلدحع حلببضأء حملغرب 
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
541217

 17 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 ف28حير 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 CABINET IMMOBILIER MARCEL

.CHAPUIS S.A.R.L. A.U
غرض حلشركة بإيجأز : حسسثس أع 

، كرحء ، حالدحعة احملببعأت.
حملعأمالت حلعقأعية..

زنقة   03  : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 - يوسف  موالي  شأعع  حاعير  حيت 

22122 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : ص بلي  حلغألي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  ص بلي  حلغألي  حلسبد 
حلقزايني  علي  حبو  زنقة   26 عقم 
حلببضأء  حلدحع   22372 حملعأعيف 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  ص بلي  حلغألي  حلسبد 
حلقزايني  علي  حبو  زنقة   26 عقم 
حلببضأء  حلدحع   22372 حملعأعيف 

حملغرب 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 25 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

أبريل 2222 لحت عقم 222392.
133I

CABINET EL KHALIFA

AFRIQUARRY S.A.R.L.A.U 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

CABINET EL KHALIFA
3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
 AFRIQUARRY S.A.R.L.A.U 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 11 زنقة 

عزيز بالف مأسينأ سأبقأ - حلطأبق 

حلخأمس - حملعأعف - 22332 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.175151

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم تعبين   2222 أبريل   12 حملؤعخ في 

حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

منصوعي حملخسأع ك سي2 احبد

لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 17 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأي 2222 لحت عقم 224349.

Iف13

IGREC

EL KETTANI D.T.C
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

IGREC

 RUE MAAMORA KENITRA 79

 KENITRA، 14222، KENITRA

MAROC

EL KETTANI D.T.C شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 31 زنقة 

حلشهبد عبدحلسالم بن مح د 

مكسب 2 فأف فلوعي إقأمة عيأض 

حلزيسون - 000ف1 حلقنبطرة - 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

66221

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز  ف0 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 EL  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.KETTANI D.T.C
حع أف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلطبأعة احع أف حلبنأء حملخسفة.
زنقة   31  : عنوحن حملقر حالجس أعي 
حلشهبد عبدحلسالم بن مح د مكسب 
2 فأف فلوعي إقأمة عيأض حلزيسون - 
000ف1 حلقنبطرة - 000ف1 حلقنبطرة 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلكسأني  يأسين  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلكسأني  يأسين  حلسبد 
حلقنبطرة   308 حلرقم   03 حلوفأء 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلكسأني  يأسين  حلسبد 
حلقنبطرة   308 حلرقم   03 حلوفأء 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 19 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

يولبوز 2222 لحت عقم 92225.
135I

AUFIDEX CONSEILS

 STE LA PEINTURE
ENNAKHIL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

عفر عأس أف حلشركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 2 IMM 2 LOT RATMA
 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 42272،
MARRAKECH MAROC

 STE LA PEINTURE ENNAKHIL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
عقم 356 حملسأع مرحكش - 0000ف 

مرحكش حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.23531

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم   2222 يونبو   22 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

«222.222 دعهم» أي من «800.000 

عن  دعهم»   1.000.000» إلى  دعهم» 

أا  نقدية  حصص  لقديم   : طريق 

عبنبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يولبوز   29 حلسجأعية ب رحكش بسأعيخ 

2222 لحت عقم 132245.

136I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

DAKTIJAR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

DAKTIJAR شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

حلكسبكيسأت شأعع حملسجد عقم7ف 

- 73000 حلدحخلة حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.19973

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 مأي   09 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

حلسالم  عبد  )ة(  حلسبد  لفويت 

من  حجس أعبة  حصة   500 مسبدة 

أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 

بوشتى حلسبجر بسأعيخ 09 مأي 2222.
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لفويت حلسبد )ة( مح د سألم مأء 
من  حجس أعبة  حصة   500 حلعبنين 
أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 

بوشتى حلسبجر بسأعيخ 09 مأي 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 16 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

مأي 2222 لحت عقم 231/2222.
137I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

DAKTIJAR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
DAKTIJAR شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي حي 

حلكسبكيسأت شأعع حملسجد عقم 7ف 
- 73000 حلدحخلة.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.19973
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم لحويل   2222 مأي   09 حملؤعخ في 
حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 16 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

مأي 2222 لحت عقم 231/2222.
138I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

DAKTIJAR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

DAKTIJAR شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 
حلكسبكيسأت شأعع حملسجد عقم 7ف 

- 73000 حلدحخلة حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.19973

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
تعبين  لم   2222 مأي   09 في  حملؤعخ 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( حلسبجر 

بوشتى ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 16 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

مأي 2222 لحت عقم 231/2222.

139I

LAMAF SARL

MIX PLUS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 62222،

OUJDA MAROC
MIX PLUS شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
 RDC اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي

 IMM N°BLOC A- IMM 3 CITE
 DES JARDINS OUJDA - 62222

اجدة حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.36795

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 22 يولبوز 2222 لم تعبين 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

سوعية مح د حمين ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   22 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2441.

0Iف1

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

DAKTIJAR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لوسبر نشأط حلشركة 

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
DAKTIJAR شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي حي 

حلكسبكسأت شأعع حملسجد عقم 7ف 
- 73000 حلدحخلة حملغرب.

لوسبر نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.19973
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 09 مأي 2222 ل ت إضأفة 
إلى نشأط حلشركة  حلسألبة  حتنشطة 

حلحألي :
صألة عرض. 

حلجديدة  حلسبأعحت  ايبر  شرحء 
احملسسع لة. 

شرحء ايبر قطر غبأع احكسسوحعحت 
حلسبأعحت..

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 16 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

مأي 2222 لحت عقم 231/2222.
1Iف1

FIDUCIAIRE OTHMANE

العالم 24
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14222، KENITRA

MAROC
حلعألم 24 شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة زمزم 
حقأمة زمزم عقم ف3 حلطأبق حالاف 
مكسب عقم 23 حلقنبطرة - 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.57785

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم   2222 يولبوز   27 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

«00.000ف دعهم» أي من «100.000 

عن  دعهم»   500.000» إلى  دعهم» 

أا  نقدية  حصص  لقديم   : طريق 

عبنبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 11 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 85فف.

142I

comptoir expertise du maroc

ADAM LILYAN SARLAU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

comptoir expertise du maroc

 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE

 N°1 APPARTEMENT N°

 24 BOUZNIKA ، 13122،

BOUZNIKA MAROC

ADAM LILYAN SARLAU شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل 

حملسوحجد بألطأبق حتاف عقم ف9 حي 

حلسالم ببوزنبقة - 13100 بوزنبقة 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7677

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   29

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
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عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 ADAM : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.LILYAN SARLAU
غرض حلشركة بإيجأز : حلسجأعة في 

حملالبس حملصنعة شبه حلج لة.
حملحل   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حي  ف9  حملسوحجد بألطأبق حتاف عقم 
بوزنبقة   13100  - حلسالم ببوزنبقة 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : فأضل  نعب ة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  فأضل  نعب ة  حلسبدة 
 13100 بوزنبقة  بحي حلسالم عقمف9 

بوزنبقة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  فأضل  نعب ة  حلسبدة 
 13100 بوزنبقة  بحي حلسالم عقمف9 

بوزنبقة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  سلب أن  ب8ن  حالبسدحئبة 

يولبوز 2222 لحت عقم 380.

3Iف1

CABINET EL KHALIFA

ENID SMEHS S.A.R.L
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

CABINET EL KHALIFA
3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
ENID SMEHS S.A.R.L شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59، شأعع 
حلزعقطوني حلطأبق حلسأدس عقم 18 

- 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.223263

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم تعبين   2222 أبريل   11 حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

منصوعي حملخسأع ك سي2 احبد
لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 17 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأي 2222 لحت عقم 224342.
Iفف1

KTS CONSEIL

FRANCEPIE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 42222،
MARRAKECH MAROC

FRANCEPIE شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 67 
دعب دمنأت حلقصبة مرحكش. - 

0ف00ف مرحكش. حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.68003

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في ف0 يولبوز 2222 لقرع حل 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
مبلغ   FRANCEPIE حلوحبد  حلشريك 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
مقرهأ حإلجس أعي عقم 67 دعب دمنأت 
مرحكش.  0ف00ف   - حلقصبة مرحكش. 
حملسي2  مرض   : ف  نتبجة  حملغرب 

)حلشريك حلوحبد( ب رض مزمن..
عقم  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 - دعب دمنأت حلقصبة مرحكش.   67

0ف00ف مرحكش. حملغرب. 
ا عين:

اعنوحنه)ح(  عا�سي  حنسأ  حلسبد)ة( 
77 شأعع فبولي 75015 بأعس 75015 

بأعس فرنسأ ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
دعب   67 عقم   : بألسصفبة  حملسعلقة 

دمنأت حلقصبة مرحكش.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139013.
5Iف1

MECOMPTES

 CHINA OVERSEAS
 ENGINEERING
CORPORATION

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
تعبين مسي2 جديد للشركة

MECOMPTES
حلطأبق ف بالص حلزالقأ ع أعة 

هلفبتبأ 1
22252، حلدحع حلببضأء حملغرب

 CHINA OVERSEAS
 ENGINEERING CORPORATION

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مج ر 
منأعة زنقة 22 عقم 25 كألفوعنبأ - 

22152 حلدحع حلببضأء حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.135955

ملجلس  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 
حإلدحعة حملؤعخ في 15 ف28حير 2222 لم 
تعبين مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( 

CUN JINHUA ك سي2 آخر
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836508.
6Iف1

NEW CHALLENGE CONSULTING

AVICOL KHOURIBGA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شأعع حبرحهبم حلرادحني حي 

حلهدى ، 25222، خريبكة حملغرب

AVICOL KHOURIBGA شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 186 شأعع 

حبرحهبم حلرادحني حي حلهدى حلطأبق 

3 - 25222 خريبكة حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.7077

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في 22 غشت 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

حي  حلرادحني  حبرحهبم  شأعع   186»

خريبكة   25222  -  3 حلطأبق  حلهدى 

«حي حلدحخلة بلوك ب  إلى   » حملغرب 
خريبكة   25222  - بوجنيبة   85 عقم 

حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

05 شتن28  حالبسدحئبة بخريبكة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 561.

7Iف1

fiduciairelaperformance

EL KHOBZI AGRI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
افأة شريك

fiduciairelaperformance

 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 52222، meknes maroc

EL KHOBZI AGRI شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

حلقضبة حلرمبالت قبأدة حملخسأع 

مشرع بألقصي2ي سبدي قأسم - 

16150 مشرع بألقصي2ي حملغرب.

افأة شريك
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

22227
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ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم حإلعالم   2222 مأي   11 حملؤعخ في 
بوفأة حلشريك حدعيس حلخ8زي الوزير 
لرسم   

ً
لبعأ حلوعثة  على  حصصه 

 2221 غشت   03 في  حملؤعخ  حإلعحثة 
بألشكل حتتي :

ف11   ، نونا  سعأد  حلسبد)ة( 
حصة.

 131  ، حلخ8زي  حي أن  حلسبد)ة( 
حصة.

 131  ، حلخ8زي  نهبلة  حلسبد)ة( 
حصة.

 262  ، حلخ8زي  عدنأن  حلسبد)ة( 
حصة.

 262  ، حلخ8زي  مح د  حلسبد)ة( 
حصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ  بلقصي2ي  ب شرع  حالبسدحئبة 

08 يونبو 2222 لحت عقم 225.
8Iف1

F.M CONSULTING

كروبيليك
إعالن مسعدد حلقرحعحت

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 22132،
CASABLANCA MAROC

كرايبلبك «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 2 لجزئة 
بدع، كI ، طريق 110، سبدي 

حل28نو�سي، حلدحع حلببضأء - - حلدحع 
حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.31335
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 يولبوز 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
لحويل حملقر حالجس أعي حلحألي للشركة 
من : 2 لجزئة بدع، كI ، طريق 110، 
سبدي حل28نو�سي، حلدحع حلببضأء. إلى 
لجزئة حملنطقة حلصنأعبة حلجنوب   :

قطعة عقم   ، حلشطر حلثأني   ، حلغربي 

6ف ، حملح دية.

على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 

مأيلي: لم عفر عأس أف حلشركة ب بلغ 

 » من  أي  دعهم»   2.222.222 قدعه 

7.000.000 دعهم» إلى « 9.000.000 

دعهم» عن طريق : إدمأج ححسبأطي أا 

أعيأح أا عالاحت إصدحع في عأس حملأف.

على  ينص  حلذي   :3 عقم  قرحع 

ل ت إضأفة حتنشطة حلسألبة  مأيلي: 

دعحسة   -  : إلى نشأط حلشركة حلحألي 

لوزير  حلوف  اإنسأج   ، لص بم   ،

 - حلكهريأئي احلصنأعة حتالومألكبة. 

حلهندسة حملدنبة احلت2كبب حملبكأنبكي. 

حملبكأنبكبة  حملركبأت  لصنبر   -

احلكهريأئبة احلطأقة حملسجددة.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

حلنشأط حإلجس أعي

بند عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

حملقر حإلجس أعي

بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 

مسأه أت

بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
عحس حملأف 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 06 بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1709.

9Iف1

nadorligneconsulting

م&ن إمبكس
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

nadorligneconsulting

حلنأضوع ، 62222، حلنأضوع حملغرب

م&ن إمبكس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي عريض 

بلوك 01 شأعع لأاي ة عقم ف50 

حلطأبق حتاف حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

24575

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

م&ن   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

إمبكس.

حسسي2حد   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

الصدير.

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

عقم  لأاي ة  شأعع   01 بلوك  عريض 

ف50 حلطأبق حتاف حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلبوسفي مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حلبوسفي مح د عنوحنه)ح( 

فرنسأ 75000 حلبي2لفبل فرنسأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلبوسفي مح د عنوحنه)ح( 

فرنسأ 75000 حلبي2لفبل فرنسأ 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 05 شتن28 

2222 لحت عقم 305ف.

150I

CABINET EL KHALIFA

 BENSALEM Conseil
S.A.R.L. A.U

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA
3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
 BENSALEM Conseil S.A.R.L. A.U
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 03 زنقة 
حيت حاعير شأعع موالي يوسف - 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
552761

 27 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يولبوز 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
.BENSALEM Conseil S.A.R.L. A.U
 -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حستشأعحت انصأئا حدحعية.
زنقة   03  : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 - يوسف  موالي  شأعع  حاعير  حيت 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد حكبم بنسألم : 100 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  بنسألم  حكبم  حلسبد 

فرنسأ 92292 مأل28ي فرنسأ.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  بنسألم  حكبم  حلسبد 
مأل28ي فرنسأ 92292 مأل28ي فرنسأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 633ف83.
151I

CABINET EL KHALIFA

ENID SMEHS S.A.R.L
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تغبي2 تس بة حلشركة

CABINET EL KHALIFA
3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
ENID SMEHS S.A.R.L شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي 59، شأعع 
حلزعقطوني حلطأبق حلسأدس عقم 18 

- 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
تغبي2 تس بة حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
223263

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم تغبي2  يولبوز 2222   01 حملؤعخ في 
 ENID SMEHS» تس بة حلشركة من

.«FITOK S.A.R.L» إلى «S.A.R.L
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 6ف8337.
152I

FINWOZ

FINWOZ
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FINWOZ
مركز حلزاين 22 جأدة حتعدن حلداع 
ف عقم 21 ، 90000 ، طنجة حمل لكة 

حملغريبة
FINWOZ شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 
حلزاين 22 جأدة حتعدن حلداع ف 

عقم 21 ، 90000 ، طنجة حمل لكة 

حملغريبة

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

132267

 22 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يولبوز 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

FINWOZ

حلخ28ة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

 ، حملدققونألقأنونبون   ، حملحأسببة 
حالستشأعيون

مركز   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
ف عقم  حلزاين 22 جأدة حتعدن حلداع 

21 ، 90000 ، طنجة حمل لكة حملغريبة

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء

حلسبد أبو مهدي أبو حلحسن عبد 

حلعزيز 81 قطعة عيأض يأس ين عين 

 30000  6 شقة   3 حلطأبق  حلشقف 

قطأع 0110 فأس حمل لكة حملغريبة

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة

حلسبد أ بو مهدي أبو حلحسن عبد 

حلعزيز81 قطعة عيأض يأس ين عين 

 30000  6 شقة   3 حلطأبق  حلشقف 

قطأع 0110 فأس حمل لكة حملغريبة

بأملركز  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 06 حلجهوي لالستث أع بطنجة بسأعيخ 

شتن28 2222 لحت عقم 292213226

153I

CABINET EL KHALIFA

AFRIQUARRY S.A.R.L A.U
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
تغبي2 تس بة حلشركة

CABINET EL KHALIFA
 ،22122  ، زنقة طه حسين   - 3ف 

حلدحع حلببضأء حملغرب
 AFRIQUARRY S.A.R.L A.U
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي 11 زنقة 
حلطأبق   - سأبقأ  مأسينأ  بالف  عزيز 
حلدحع   22332  - حملعأعف   - حلخأمس 

حلببضأء حملغرب.
تغبي2 تس بة حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
175151

 
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم تغبي2  يولبوز 2222   01 حملؤعخ في 
 AFRIQUARRY» تس بة حلشركة من
 LASRAME» إلى   «S.A.R.L A.U

.«S.A.R.L..A.U
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 233792.

Iف15

CABINET EL KHALIFA

LASRAME S.A.R.L. A.U
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

CABINET EL KHALIFA
3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
LASRAME S.A.R.L. A.U شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 11 زنقة 
عزيز بالف مأسينأ سأبقأ - حلطأبق 
حلخأمس - حملعأعف - 22332 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.175151

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم   2222 يولبوز   01 في  حملؤعخ 

قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

«500.000 دعهم» أي من «1 دعهم» 

 : طريق  عن  دعهم»   500.000» إلى 

لقديم حصص نقدية أا عبنبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237192.

155I

مكسب حلدعحسأت احلخ28حت عبد حملجبد حلرحيس

FULL›ART COM
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

مكسب حلدعحسأت احلخ28حت عبد 

حملجبد حلرحيس

261 شأعع عبد حملومن إقأمة حتمل 

حلطأبق 3 حلدحع حلببضأء، 22222، 

حلدحع حلببضأء حملغرب

FULL›ART COM شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 13 زنقة 

حح د حملجأتي إقأمة جبأف حتلب 

طأبق 1 عقم 8 - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.427421

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع   2222 يولبوز   18 في  حملؤعخ 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

 FULL’ART حلوحبد  حلشريك  ذحت 

 100.000 عأس ألهأ  مبلغ   COM

حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 

زنقة حح د حملجأتي إقأمة جبأف   13

حتلب طأبق 1 عقم 8 - 22222 حلدحع 

شركة   : ف  نتبجة  حملغرب  حلببضأء 

مسوقفة منذ لأسيس.
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 13 ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
جبأف  إقأمة  حملجأتي  حح د  زنقة 
حتلب طأبق 1 عقم 8 - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب. 

ا عين:

حلرحيس  حملجبد  عبد  حلسبد)ة( 

إقأمة  حملومن  شأعع عبد  اعنوحنه)ح( 

حلدحع حلببضأء   22222  3 حتمل طأبق 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 01 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 22992.

156I

TOUBKAL INVEST

ETCHETERRA MOROCCO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
افأة شريك

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH MAROC

 ETCHETERRA MOROCCO

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 272 

سبدي بوع ر عيأض لعراس - 

0000ف مرحكش حملغرب.

افأة شريك
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

8657ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم حإلعالم   2222 مأي   23 حملؤعخ في 

 JEAN PHILIPPE حلشريك  بوفأة 

حصصه  الوزير   SCHUMACHER

 لرسم حإلعحثة حملؤعخ 
ً
على حلوعثة لبعأ

في 16 مأي 2222 بألشكل حتتي :

 ADEL JULIETTE حلسبد)ة( 

 LILLIAN SCHUMACHER ، 33

حصة.

 PHILIPPE GABRIEL حلسبد)ة( 

 BERNARD SCHUMACHER ، 34

حصة.

 EVA MARIE حلسبد)ة( 

SCHUMACHER ، 33 حصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يولبوز   08 حلسجأعية ب رحكش بسأعيخ 

2222 لحت عقم 137652.

157I

حملسأاي

AINOUSSE TRAVAUX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

حملسأاي

10 ع أعة غنينو شقة 17 زنقة أبو 

حلطبب حملسنبي ، 30000، فأس 

حملغرب

AINOUSSE TRAVAUX شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 8ف6 حي 

حلجديد زاحغة حلعلبأ - 30000 فأس 

حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

837ف3.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   19 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

حلحق  عبد  )ة(  حلسبد  لفويت 

8.100 حصة حجس أعبة من  عبنوس 

حلسبد  لفأئدة  حصة   8.100 أصل 

)ة( حلحسين مرجأن بسأعيخ 19 غشت 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

غشت   31 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 4525.

158I

fiduciaire elbakkouri sarl au

INEZGANE CASH SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 

سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب

INEZGANE CASH SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي عقم 249 

، مدخل حلحسن حتاف ، موالي 

ٱس أعبل - 86350 إنزكأن.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.9721

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

09 يونبو 2222 لم لحويل  حملؤعخ في 

حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   07 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1723.

159I

حملسأاي

AINOUSS TRAVAUX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

حملسأاي

10 ع أعة غنينو شقة 17 زنقة أبو 

حلطبب حملسنبي ، 30000، فأس 

حملغرب

AINOUSS TRAVAUX شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 8ف6 حي 

حلجديد زاحغة حلعلي زنقة حبن اكبل 

حي حتمل طريق صفرا عقم 7ف 

30000 فأس حملغرب

تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

837ف3.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

19 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 

حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

مرجأن حلحسين ك سي2 احبد

لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   31 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 4525.

160I

fiduciaire elbakkouri sarl au

INEZGANE CASH

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au

زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 

سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب

INEZGANE CASH شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 249 

، مدخل حلحسن حتاف ، موالي 

ٱس أعبل - 86350 إنزكأن حملغرب.

لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.9721

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يونبو   09 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

 HOUARA )ة(  حلسبد  لفويت 

حصة   MONEY TRANSFERT 52

حجس أعبة من أصل 50 حصة لفأئدة 

 EUROSOL MAROC SA )حلسبد )ة

بسأعيخ 16 مأعس 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   07 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1723.

161I
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حملسأاي

AINOBAT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حملسأاي
10 ع أعة غنينو شقة 17 زنقة أبو 

حلطبب حملسنبي ، 30000، فأس 
حملغرب

AINOBAT شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 18 
زنقة 2 بالد حلسالاي سهب حلوعد - 

30000 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
73533

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.AINOBAT
حتشغأف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حملخسلفة أا حلبنأء.
 18 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 - بالد حلسالاي سهب حلوعد   2 زنقة 

30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد عبد حلحق عبنوس : 1000 

بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عبنوس  حلحق  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 247 بلوك أ حي حلوفأق 

زاحغة 30000 فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عبنوس  حلحق  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 247 بلوك أ حي حلوفأق 

زاحغة 30000 فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   23 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 379ف.
162I

fiduciaire elbakkouri sarl au

INEZGANE CASH SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 
سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
INEZGANE CASH SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 249 

، مدخل حلحسن حتاف ، موالي 
ٱس أعبل - 86350 إنزكأن حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.9721
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم تعبين   2222 يونبو   09 حملؤعخ في 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( ع را 

نببل ك سي2 آخر
لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1723.
163I

فبديسي2 بس ة شركة دحت حملسؤالبة حملحدادة دحت 

حلشريك حلوحبد

ما.كونستيمو
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

فبديسي2 بس ة شركة دحت 
حملسؤالبة حملحدادة دحت حلشريك 

حلوحبد
لجزئة عث أن زنقة 12 عقم 39-37 

عين حلشق حلدحع حلببضأء ، 22472، 
حلدحع حلببضأء حملغرب

مأ.كونستب و شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي أاالد 
غألم شأعع حلحسن حتاف حل28اج 
سطأت - 26252 سطأت حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.554295

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 23 يونبو 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
«حي أاالد غألم شأعع حلحسن حتاف 
سطأت   26252  - سطأت  حل28اج 
مصطفى  زنقة   117» إلى  حملغرب» 
حلببضأء  حلدحع   22132  - حملعأني 

حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 01 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836333.
Iف16

STE SAMWIC

SAMWIC
إعالن مسعدد حلقرحعحت

STE SAMWIC
 HAY SALAM RUE 964 N 24 ،

22222، AGADIR MAROC
SAMWIC «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»
 N°352 :اعنوحن مقرهأ حالجس أعي

 LOT AMLAL INEZGANE N°352
 LOT AMLAL INEZGANE 22222

.INZGANE MAROC
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.10807

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في ف1 يونبو 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حلس28ع بأتسهم ب وجب شراط سند 
لم   2222 مأيو   01 في  خأص مؤعخ 
لأسيس ل28ع بأتسهم من قبل حلسبدة 
حلسبد  زاجهأ  لصألح  مأجد  بتسأم 

إج ألي  من  سأمأعحيكرحمأ  كألوم 

حلحصة

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

نقل حلشركة إلى شركة ذحت مسؤالبة 

مسؤالبة  ذحت  شركة  إلى  محدادة 

محدادة لشريك احبد

على  ينص  حلذي   :3 عقم  قرحع 

مأيلي: حسسقألة حلسبدة بتسأم مأجد 

كألوم  حلسبد  اتعبين  اتسريحهأ، 

سأمأعحايكرحمأ مديرح احبدح

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

حلس28ع بأتسهم ب وجب شراط سند 

لم   2222 مأيو   01 في  خأص مؤعخ 

لأسيس ل28ع بأتسهم من قبل حلسبدة 

حلسبد  زاجهأ  لصألح  مأجد  بتسأم 

إج ألي  من  سأمأعحيكرحمأ  كألوم 

حلحصة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يولبوز  ف0  حالبسدحئبة بأنزكأن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1322.

165I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

BASRI TRANS DAK FISH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

BASRI TRANS DAK FISH شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حملسي2ة 

03 زنقة قنبطرة عقم 33 - 73000 

حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

22321
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في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 BASRI : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.TRANS DAK FISH
لجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حتس أك بألج لة.
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 -  33 عقم  قنبطرة  زنقة   03 حملسي2ة 

73000 حلدحخلة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
: حلبصري  حلوححد  عبد   حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلبصري  حلوححد  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( حي حملسي2ة 03 زنقة قنبطرة 

عقم 33 73000 حلدحخلة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلبصري  حلوححد  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( حي حملسي2ة 03 زنقة قنبطرة 

عقم 33 73000 حلدحخلة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 
شتن28 2222 لحت عقم 1433/2222.
166I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 MOBILE OUTFITTERS
MAROC موبيل اوت فيتيرز 

ماروك
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شأعع يوسف إبن لأشفين عقم 
85 ، 90000، طنجة حملغرب

 MOBILE OUTFITTERS MAROC
مويبل حات فبسي2ز مأعاك شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع علي 
يأعطأ، مج ر حلوالية سونت2، مكسب 

عقم 71 لطوحن - 93000 لطوحن 
.93000

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.21659
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 غشت   17 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«0.000ف8 دعهم» أي من «500.000 
دعهم»  «0.000ف1.3  إلى  دعهم» 
مقأصة مر ديون  إجرحء   : عن طريق 

حلشركة حملحددة حملقدحع احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1836.
167I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

FYNDY SERVICES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
FYNDY SERVICES شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلقسم 

شأعع مو�سى حبن نصي2 عقم 15 - 
73000 حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
22379

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.FYNDY SERVICES
إنسأج   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
الجأعة  الصدير  احسسي2حد  الصنبر 

ج بر موحد حلبنأء.
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلقسم شأعع مو�سى حبن نصي2 عقم 15 

- 73000 حلدحخلة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبد حلدحهي حرمة هللا 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد حلدحهي حرمة هللا عنوحنه)ح( 
 73000  15 عقم   01 حلقسم  حي 

حلدحخلة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حلدحهي حرمة هللا عنوحنه)ح( 
حي حلقسم شأعع 01 عقم 15 73000 

حلدحخلة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 
شتن28 2222 لحت عقم 1432/2222.
168I

MALINTECH

MALINTECH
إعالن مسعدد حلقرحعحت

MALINTECH
إقأمة عين زهرحن، حلطأبق حلثأني، 

حملكسب عقم 31، حلقطعة 38، 
حملنطقة حللوجيستبة، حملنطقة حلحرة 

بطنجة ، 90000، طنجة حملغرب
MALINTECH «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: إقأمة 

عين زهرحن، حلطأبق حلثأني، حملكسب 

عقم 31، حلقطعة 38، حملنطقة 

حللوجيستبة، حملنطقة حلحرة بطنجة 

- 90000 طنجة حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.26197

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

حلغي2  حملسي2  سفر  جوحز  عقم  تغبي2 

حلشريك حلسبد أنطونبو مأنويل كوعيأ 

اليت اذلك لبعأ لسجديده.

على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 

مأيلي: ل ديد حلصالحبأت حملخصصة 

فبلبب  جون  حلسبد  لل سي2ين 

أنطونبو  احلسبد  لولوعنوع  أالبفي 

لبس كنوح بشكل  مأنويل كوعيأ اليت، 

)منفصل أا مشت2ك( من حقسنأء أا ببر 

حلخأصة احملسعلقة  أي معدحت نقل، 

بشركة «MALINTECH SARL « دان 

حلحأجة حلى لقديم أي لرخبص من أي 

لنفبذ  أا  لتسجبل  حلشركأء  من  نوع 

حلع لبأت حملذكوعة.

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

لجديد ثقة تسبي2 حلشركة في حلسبد 

جون فبلبب أالبفي لولوعنوع بصفسه 

أنطونبو  حلسبد  افي  شريك،  مسي2 

مسي2  بصفسه  اليت،  كوعيأ  مأنويل 

اذلك ملدة غي2  غي2 شريك للشركة، 

ج بر  في  حلشركة  للزم  محدادة. 

حملسي2ين  أحد  بسوقبر  معأمالتهأ 

حلسبد جون فبلبب أالبفي لولوعنوع 

أا حلسبد أنطونبو مأنويل كوعيأ اليت.

قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

بشرى  حلسبدة  صالحبأت  لجديد 

بصفتهأ اكبلة مفوضة،  حلقسطبط، 

بنفس  حلقبأم  أجل  من  اذلك 

 06 في  لهأ  منحت  حلتي  حلصالحبأت 

يونبو 2212.
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قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 
 »  15» حملأدة  لحبين اإعأدة صبأغة 

من حلقأنون حتسأ�سي للشركة.
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
 - حلسعبين   :  15 حملأدة  عقم  بند 
حلسوقبر: حلذي ينص على مأيلي: إعأدة 
مج وع  مر  يسالءم  مأ  مر  صبأغسه 

حلسغبي2حت حملنصوص عليهأ أعاله.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   15 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 256525.
169I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

 LA MAROCAINE 
 DE LA TRANSITION

 ENERGETIQUE
 D'ENVIRONNEMENT ET

D'INGENIERIE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
 LA MAROCAINE DE LA 

 TRANSITION ENERGETIQUE
 D›ENVIRONNEMENT ET
D›INGENIERIE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلعركوب عقم 7724-01 - 73000 
حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
22325

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   12
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 LA MAROCAINE DE LA  :

 TRANSITION ENERGETIQUE

 D’ENVIRONNEMENT ET

.D’INGENIERIE

غرض حلشركة بإيجأز : - دعحسأت 

عأمة: دعحسأت حلسخطبط حالقسصأدي 

حالدحعة  النظبم   ، حلسوق  دعحسة   ،

اإدحعة   ، حلبشرية  حملوحعد  الدعيب 

حإلنسأج ، دعحسة حلسأثي2 حلببئي.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 73000  -  21-7724 عقم  حلعركوب 

حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

0ف6   : حلسبد نوع حلدين بدنأاي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 310  : بشرحت  حلريأحي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   50  : حبأ  حمببحلة  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

بدنأاي  حلدين  نوع  حلسبد 

عنوحنه)ح( 22 زنقة بني حسأن 25352 

احد زم حملغرب.

حلسبد حلريأحي بشرحت عنوحنه)ح( 

حلحي حالدحعي شأعع بي2ات حلرقم35 

23222 بني مالف حملغرب.

عنوحنه)ح(  حبأ  حمببحلة  حلسبدة 

 73000 8ف1  عقم  حلسون�سي  حم  حي 

حلدحخلة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حبأ  حمببحلة  حلسبدة 

 73000 8ف1  عقم  حلسون�سي  حم  حي 

حلدحخلة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 05 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1437/2222.

170I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

SECOND CONSTRUCTION
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 92222،

TANGER MAROC

 SECOND CONSTRUCTION

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 157 

شأعع حلقدس،لجزئة حملجد،حلطأبق 

حتاف،شقة عقم 6،حلعوحمة - 90000 

طنجة حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.105369

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

31 غشت 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

لقرير بأنخفأض حلوضر حملألي حلصأفي 

إلى مأدان عبر حلرأس أف

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

نشأط  احسس رحع  حلشركة  حل  عدم 

حلشركة

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم -: حلذي ينص على مأيلي: 

لم يسم تعديل أي بند

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   05 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257227.

171I

FDB CONSULTING

FDB CONSULTING
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
حل شركة

FDB CONSULTING

 RUE SOUMAYA RS

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N

 22 PALMIER CASABLANCA،

22222، CASABLANCA MAROC

FDB CONSULTING شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 

س بة حقأمة شهرزحد حلطأبق 3 عقم 

22 بل يي حلدحع حلببضأء - 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.452425

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع حل   2222 مأي   17 في  حملؤعخ 

محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 

 FDB حلوحبد  حلشريك  ذحت 

عأس ألهأ  مبلغ   CONSULTING

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000

حإلجس أعي زنقة س بة حقأمة شهرزحد 

حلطأبق 3 عقم 22 بل يي حلدحع حلببضأء 

- 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب نتبجة 

ف : حل حلشركة قبل حتاحن.

زنقة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

عقم   3 س بة حقأمة شهرزحد حلطأبق 

 22222  - حلببضأء  حلدحع  بل يي   22

حلدحع حلببضأء حملغرب. 

ا عين:

حلديوعي  هألة  حلسبد)ة( 

لفبلبو  بودين  زنقة   22 اعنوحنه)ح( 

)ة(  ك صفي  فرنسأ  فرنسأ   22222

للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 830751.
172I

MALINTECH WP SOLUTIONS

 MALINTECH WP
SOLUTIONS

إعالن مسعدد حلقرحعحت

MALINTECH WP SOLUTIONS
حملنطقة حلحرة للسصدير بوخألف، 

حلقطعة 24أ2، حلجزء 24ب، حلطأبق 
حتاف، حملكسب عقم 12 ، 90000، 

طنجة حملغرب
 MALINTECH WP SOLUTIONS
«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: حملنطقة 
حلحرة للسصدير بوخألف، حلقطعة 
24أ2، حلجزء 24ب، حلطأبق حتاف، 

حملكسب عقم 12 - - طنجة حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.51103

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 يولبوز 2222 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حلغي2  حملسي2  سفر  جوحز  عقم  تغبي2 
حلشريك حلسبد أنطونبو مأنويل كوعيأ 

اليت اذلك لبعأ لسجديده.
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
مأيلي: ل ديد حلصالحبأت حملخصصة 
حلسبد  حلشريكين  حلغي2  لل سي2ين 
لولوعنوع  أالبفبه  فبلبب  جون 
كوعيأ  مأنويل  أنطونبو  احلسبد 
أا  )منفصل  بشكل  لبس كنوح  اليت، 
مشت2ك( من حقسنأء أا ببر أي معدحت 
بشركة  احملسعلقة  حلخأصة  نقل، 
 MALINTECH WP SOLUTIONS»
دان حلحأجة حلى لقديم أي   »  SARL
حلشركأء  من  نوع  أي  من  لرخبص 
لتسجبل أا لنفبذ حلع لبأت حملذكوعة.
على  ينص  حلذي   :3 عقم  قرحع 
لجديد ثقة تسبي2 حلشركة في  مأيلي: 
حلسبد جون فبلبب أالبفبه لولوعنوع 
كوعيأ  مأنويل  أنطونبو  احلسبد 

بصفتهم مسي2ين غي2 شريكين  اليت، 
محدادة.  غي2  ملدة  اذلك  للشركة، 
معأمالتهأ  ج بر  في  حلشركة  للزم 
بسوقبر أحد حملسي2ين حلغي2 حلشريكين 
حلسبد جون فبلبب أالبفبه لولوعنوع 
أا حلسبد أنطونبو مأنويل كوعيأ اليت.
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
بشرى  حلسبدة  صالحبأت  لجديد 
بصفتهأ اكبلة مفوضة،  حلقسطبط، 
بنفس  حلقبأم  أجل  من  اذلك 
 06 في  لهأ  منحت  حلتي  حلصالحبأت 

يونبو 2212.
قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 
لحبين اإعأدة صبأغة حملأدة «15» من 

حلقأنون حتسأ�سي للشركة.
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
 - حلسعبين   :  15 حملأدة  عقم  بند 
حلسوقبر: حلذي ينص على مأيلي: إعأدة 
مج وع  مر  يسالءم  مأ  مر  صبأغسه 

حلسغبي2حت حملنصوص عليهأ أعاله.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   15 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 256526.
173I

BETA FIDUCIAIRE

 BROOKOLYN UNIVERSITY
COFFE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 12 PLACE
 DU 16 AOUT ، 62222، OUJDA

MAROC
 BROOKOLYN UNIVERSITY
مسؤالبة  ذحت  شركة   COFFE
حلوحبد)في  حلشريك  ذحت  محدادة 

طوع حلسصفبة(
ع أعة  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 
لجزئة شبأب طأبق حالاف شقة 2 حي 

حلقدس - 60000 اجدة حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
97ف33.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في 22 غشت 2222 لقرع حل 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 BROOKOLYN حلوحبد  حلشريك 

مبلغ   UNIVERSITY COFFE
اعنوحن  دعهم   90.000 عأس ألهأ 

مقرهأ حإلجس أعي ع أعة لجزئة شبأب 

 - حلقدس  حي   2 شقة  حالاف  طأبق 

60000 اجدة حملغرب نتبجة ف : حنهأء 

عقد حلشركة.

ع أعة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

لجزئة شبأب طأبق حالاف شقة 2 حي 

حلقدس - 60000 اجدة حملغرب. 

ا عين:
بشأعي  مح د  حلسبد)ة( 
زحاية شأعع ححفي2 اشأعع  اعنوحنه)ح( 
حبن ح ديس ع أعة 8 عقم 6ف 60000 

اجدة حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   05 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1336.

Iف17

LAMAF SARL

AU ITKAME IMMO
 SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

LAMAF SARL

 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 62222،

OUJDA MAROC

 SARL/ AU ITKAME IMMO 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زحاية شأعع 

دعفوفي اشأعع ححفي2 مسجر عقم 6ف 

اجدة - 60000 اجدة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

39889

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 أبريل   21

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 SARL/ : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.AU ITKAME IMMO

منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.
زحاية   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

شأعع دعفوفي اشأعع ححفي2 مسجر عقم 

6ف اجدة - 60000 اجدة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

 100  : حلسبد عبدحملألك بوشبخي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 100  : بوشبخي  حلسبدعبدحملألك 

بقب ة 100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

بوشبخي  عبدحملألك  حلسبد 

حلخأمس  مح د  شأعع  عنوحنه)ح( 

 66 حلشقة   6 حلطأبق  فرح  ع أعة 

60000 اجدة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

بوشبخي  عبدحملألك  حلسبد 

حلخأمس  مح د  شأعع  عنوحنه)ح( 

 66 حلشقة   6 حلطأبق  فرح  ع أعة 

60000 اجدة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   05 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1329.

175I
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STE TIB COMPT SARL AU

LE MONDE DES PETITS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU
ملسقى شأعع حملرحبطين ازنقة 

حلبخأعي إقأمة بغدحدي مكسب عقم 
05 ، 60000، اجدة حملغرب

le monde des petits شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلقدس 
زنقة حلخلوة اقم 55 حلطأبق حلسفلي 

اقم 2 - 60000 اجدة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.32471

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 غشت   16 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( حمح د حلرشبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( نجأة 

حلرشبد بسأعيخ 16 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   06 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2523.
176I

IBK Consulting

IT FRESH
إعالن مسعدد حلقرحعحت

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 22222،

Agadir Maroc
IT FRESH «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شقة 6ف 
 G32 1حلطأبق حلثألث ع أعة بشأع
حي حلهدى - 80070 حكأدير حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.44221

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 01 شتن28 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 

مأيلي: لفويت 252 حصة من حلسبد 

حمبنوطرحس لوفبق حلى حلسبد جلولي 

حدعيس.

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

 100.000 زيأدة عأس أف حلشركة من 

دعهم حلى 1.100.000 دعهم من طرف 

حلشركأء عن طريق حملسأه ة حلنقدية.

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

لوفبق  حمبنوطرحس  حلسبد  تعبين 

مسي2ح للشركة.

قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

موحءمة حلقأنون حتسأ�سي.

قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 

منا حلصالحبأت لإلجرحءحت حالدحعية.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 118338.

177I

MOORISH

SAMI ET DINA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

MOORISH

زنقة عبد حلكريم حلخطأبي إقأمة 

جوحد حلع أعة 109 حلشقة 3ف 

حلطأبق 3 كليز مرحكش ، 0000ف، 

مرحكش حملغرب

SAMI ET DINA شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة عبد 

حلكريم حلخطأبي إقأمة جوحد حلع أعة 

109 حلشقة 3ف حلطأبق 3 كليز - 

0000ف مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122729

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 SAMI  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.ET DINA

حسسي2حد   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

الصدير

لأجر.

عنوحن حملقر حالجس أعي : زنقة عبد 

حلكريم حلخطأبي إقأمة جوحد حلع أعة 

 - كليز   3 حلطأبق  3ف  حلشقة   109

0000ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   100  : حلسبد علببي س ي2 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  س ي2  علببي  حلسبد 

فرنسأ 0000ف فرنسأ فرنسأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  س ي2  علببي  حلسبد 

فرنسأ 0000ف فرنسأ فرنسأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   07 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9361.

178I

fiduazizi

 SERVICES GENERAL
INTERNATIONAL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

fiduazizi

شأعع ع ر حملخسأع حي حلقدس شأعع 

ع ر حملخسأع حي حلقدس، 7000، 

حلعبون حملغرب

 SERVICES GENERAL

INTERNATIONAL شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلفبدح 
زنقة عبد حلكريم ع أعة ف1 عقم 01 

حي حلفبدح زنقة عبد حلكريم ع أعة 

ف1 عقم 01 70000 حلعبون حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42279

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   08

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 SERVICES GENERAL  :

.INTERNATIONAL

حلسجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلعأمة حلسصدير احالسسي2حد.

عنوحن حملقر حالجس أعي : حي حلفبدح 
 01 عقم  ف1  زنقة عبد حلكريم ع أعة 

حي حلفبدح زنقة عبد حلكريم ع أعة ف1 
عقم 01 70000 حلعبون حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
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حصة   1.000  : حبأه  نيهة  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبدنيهة حبأه : 1000 بقب ة 100 

دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حي  عنوحنه)ح(  حبأه  نيهة  حلسبد 

ف1  ع أعة  حملرينبين  زنقة  حلسعأان 

شقة 22 70000 حلعبون حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حي  عنوحنه)ح(  حبأه  نيهة  حلسبد 

ف1  ع أعة  حملرينبين  زنقة  حلسعأان 

شقة 22 70000 حلعبون حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   22 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2669/2222.

179I

NOTAIRE

 BARDAN RESORT
MARRAKECH

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

NOTAIRE

 Berkane, Hay El Hassani, Rue

 Imam Ghazali, N° 43, 1er Etage,

 Appartement N° 1 ، 63322،

Berkane Maroc

 BARDAN RESORT

MARRAKECH شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلج أعة 

حلقراية ليزلولين، االد زيأير، مزحعع 

ليزلولين، إقلبم حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

24591

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

مسبوعة  حلشركة  تس بة 

ب خسصر  حإلقسضأء  عند 

 BARDAN RESORT  : تس بتهأ 

.MARRAKECH

حإليوحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسبأحي ملدة قصي2ة.

: حلج أعة  عنوحن حملقر حالجس أعي 

مزحعع  زيأير،  االد  ليزلولين،  حلقراية 

 62222  - حلنأظوع  إقلبم  ليزلولين، 

حلنأظوع حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   99  : حلسبد سعبد بردحن 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   1  : بردحن  كريم  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  بردحن  سعبد  حلسبد 

ليزلولين، إقلبم حلنأظوع، علبة حل28يد 

عقم 61 62222 حلنأظوع حملغرب.

عنوحنه)ح(  بردحن  كريم  حلسبد 

ليزلولين، إقلبم حلنأظوع، علبة حل28يد 

عقم 61 62222 حلنأظوع حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  بردحن  سعبد  حلسبد 

ليزلولين، إقلبم حلنأظوع، علبة حل28يد 

عقم 61 62222 حلنأظوع حملغرب

عنوحنه)ح(  بردحن  كريم  حلسبد 

ليزلولين، إقلبم حلنأظوع، علبة حل28يد 

عقم 61 62222 حلنأظوع حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 08 شتن28 

2222 لحت عقم 333ف.

180I

sofoget

CARRIERE AIN DFALI V
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc
CARRIERE AIN DFALI V شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلقنبطرة 

59 موالي عبد حلعزيز إقأمة 
موالي عبد حلعزيز عقم ف - 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.55595

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 شتن28   01 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حلرحبم  عبد  )ة(  حلسبد  لفويت 
حجس أعبة  حصة   500 حلعبدحللوي 
من أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد 
01 شتن28  )ة( عضوحن زعيويل بسأعيخ 

.2222
هللا  عبد  )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة حجس أعبة من   500 لأملوست 
حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000 أصل 
01 شتن28  )ة( عضوحن زعيويل بسأعيخ 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 08 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 92523.
181I

sofoget

RAMY REST
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc
RAMY REST شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلقنبطرة 
1ف1 شأعع مح د حلديوعي مكسب 
عقم 01 - 000ف1 حلقنبطرة حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.39737
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 غشت   25 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   1.900.000»
 2.222.222» إلى  دعهم»   100.000»
دعهم» عن طريق : إدمأج ححسبأطي أا 
أعيأح أا عالاحت إصدحع في عأس حملأف.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 30 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم ف336.

122I

ml congestfin

acosoluions de drainage
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
22121، casablanca maroc

acosoluions de drainage شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي فضأء بأب 
أنفأ 3 شأعع بأب حملنصوع - 22252 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.263227

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
10 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
 NEU )مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة

Nicolas,Georges ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837053.

183I
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BMH EXPERTS

بيور موروكو جلوبال
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 22342، Casablanca

BMH EXPERTS
ببوع موعاكو جلويأف شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلدحع 

حلببضأء ، 265 ، شأعع حلزعقطوني 
، حلطأبق حلسأسر ، عقم 92 - 22222 

حلدحع حلببضأء حمل لكة حملغريبة
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
ف93ف55

 01 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 شتن28 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
ببوع   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

موعاكو جلويأف.
غرض حلشركة بإيجأز : في حملغرب 
افي حلخأعج ، لجأعة اشرحء اإعأدة ببر 
احملنسجأت  حلغذحئبة  حملوحد  الوزير 
حلغذحئبة حلزعحعبة ، احملوحد حلفخأعية 
، امسسحضرحت حلسج بل ، احملالبس 
امسسلزمأت  حملح ولة  احلهوحلف   ،
احلقرطأسبة   ، حملح ولة  حلهوحلف 
حتلعأب  اأجهزة   ، حملكسببة  احللوحزم 
حلك ببولر  اأجهزة   ، احتداحت   ،
حلرق بة  احتلعأب   ، حملح ولة 
 - احملنظفأت.  مسبًقأ  حملدفوعة 
حملذكوعة  حتصنأف  الصدير  حسسي2حد 

أعاله.
حلدحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلزعقطوني  شأعع   ،  265  ، حلببضأء 

، حلطأبق حلسأسر ، عقم 92 - 22222 
حلدحع حلببضأء حمل لكة حملغريبة.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد مح د علي مح د : 1.000 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

مح د  علي  مح د  حلسبد 
 NR62 GROUPE عنوحنه)ح( مكنأس
حمل لكة  مكنأس   6 B.M.O 52222

حملغريبة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
مح د  علي  مح د  حلسبد 
 NR62 GROUPE عنوحنه)ح( مكنأس
حمل لكة  مكنأس   6 B.M.O 52222

حملغريبة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 29544.
Iف18

MOORISH

IMMO KALLAH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

MOORISH
39 شأعع اللة حلبأقوت حلطأبق 5 
حلشقة د 39 شأعع اللة حلبأقوت 

حلطأبق 5 حلشقة د، 22222، حلدحع 
حلببضأء حملغرب

IMMO KALLAH شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 39 شأعع 
اللة حلبأقوت حلطأبق 5 حلشقة د 

حلدحع حلببضأء 22222 حلدحع حلببضأء 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
553605

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   09
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 IMMO : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.KALLAH
حلت2ايج   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

للعقأع,أع أف مخسلفة.
39 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
د  حلشقة   5 حلطأبق  حلبأقوت  اللة 
حلدحع حلببضأء 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد عي�سى قالح : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  قالح  عي�سى  حلسبد 

بلجبكأ 8ف10 براكسبل بلجبكأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  قالح  عي�سى  حلسبد 

بلجبكأ 8ف10 براكسبل بلجبكأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 25 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 835589.
185I

Ste Abdoune Conseil

FITNESS EXPRESS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

Ste Abdoune Conseil
عقم ف إقأمة فأط ة شأعع موالي 

عشبد حتطلس طريق صفرا فأس ، 
30000، فأس حملغرب

FITNESS EXPRESS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : قطعة 
89 لجزئة حلوحدة لأانأت - 000ف3 

لأانأت حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.887

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 29 غشت 2222 لقرع حل 
ذحت  شركة   FITNESS EXPRESS
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 
حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 
لأانأت  حلوحدة  لجزئة   89 قطعة 
نتبجة  حملغرب  لأانأت  000ف3   -
لسوقف نشأط حلشركة نظرح للخسأئر 

حملسوحلبة لعدة سنوحت مسوحلبة.
ا عين:

حالدعي�سي  مح د  حلسبد)ة( 
حلبوزيدي اعنوحنه)ح( هولندح 11703 
هولندح هولندح ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
قطعة  افي   2222 غشت   29 بسأعيخ 
000ف5   - لجزئة حلوحدة لأانأت   89

لأانأت حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 حالبسدحئبة بسأانأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 96/2222.
186I

Ste Abdoune Conseil

MAHMOULS TAOUNATE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

Ste Abdoune Conseil
عقم ف إقأمة فأط ة شأعع موالي 

عشبد حتطلس طريق صفرا فأس ، 
30000، فأس حملغرب

MAHMOULS TAOUNATE شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
مح د حلخأمس طريق فأس لأانأت 
شأعع مح د حلخأمس طريق فأس 

لأانأت 000ف3 لأانأت حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة
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عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.221

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 27 يولبوز 2222 لم تعبين 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حلسجأعي عبد حلعألي ك سي2 آخر
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 حالبسدحئبة بسأانأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 59ف.
187I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

TOZZI MAROC GROUP
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
TOZZI MAROC GROUP شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة 
منصوع حلشقة 1 شأعع مح د 

حلخأمس - 73000 حلدحخلة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.2999

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 شتن28   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
 MORELLI )ة(  حلسبد  لفويت 
حجس أعبة  حصة   GRAZIANO 22
من أصل 22 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 
شركة JARDIN DE DAKHLA بسأعيخ 

22 شتن28 2222.
 SENSERINI )ة(  حلسبد  لفويت 
LUCIANO 22 حصة حجس أعبة من 
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   22 أصل 
شركة JARDIN DE DAKHLA بسأعيخ 

22 شتن28 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 07 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 
شتن28 2222 لحت عقم 1442/2222.
188I

STE LAMJANA TRAVAUX

STE LAMJANA TRAVAUX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

STE LAMJANA TRAVAUX
 N°1 LOTISSEMENT ALIZDIHAR
 N° 222 RAS ELMA AINE CHKEF

FES ، 32222، FES MAROC
STE LAMJANA TRAVAUX شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 
1لجزئة حالزدهأع عقم 222 عحس حملأء 
عين حلشقف فأس - 30000 فأس 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
 73639

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.LAMJANA TRAVAUX
مقأاف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
نجأعة حتملنبوم احملعدن مقأاف أع أف 

أا تشيبد مخسلفة.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
عحس حملأء   222 1لجزئة حالزدهأع عقم 
فأس   30000  - فأس  حلشقف  عين 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : سدجبني  نجبم  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد نجبم سدجبني عنوحنه)ح( 

عقم 6 زنقة 6 حي بأم بنسودة 30000 

فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

سدجبني  حلحسين  حلسبد 

حلجديد  حي   261 عقم  عنوحنه)ح( 

بنسودة 30000 فأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   22 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3601.

189I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

TOZZI MAROC GROUP

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

TOZZI MAROC GROUP شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة 

منصوع ححلشقة 1 شأعع مح د 

حلخأمس - 73000 حلدحخلة حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.2999

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 شتن28 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

شأعع   1 ححلشقة  منصوع  «حقأمة 

حلدحخلة   73000  - حلخأمس  مح د 

حملغرب» إلى «شأعع حلعركوب عقم -21

7724 - 73000 حلدحخلة حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 07 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1442/2222.

190I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE BOUCHAMS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
حل شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 22BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23222، BENI MELLAL MAROC

STE BOUCHAMS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلحي 

حالدحعي حيت حبببي حلقصيبة 

لأكزيرت بني مالف - 23652 بني مالف 

حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.3927

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

09 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 STE BOUCHAMS حلشريك حلوحبد

مبلغ عأس ألهأ 10.000 دعهم اعنوحن 

حيت  حالدحعي  حلحي  حإلجس أعي  مقرهأ 

 - حبببي حلقصيبة لأكزيرت بني مالف 

 : بني مالف حملغرب نتبجة ف   23652

لوحلي حلخسأعحت.

حلحي  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

حالدحعي حيت حبببي حلقصيبة لأكزيرت 

بني مالف - 23652 بني مالف حملغرب. 

ا عين:

حبوزيأن  خالف  حلسبد)ة( 

حلحي حالدحعي حيت حبببي  اعنوحنه)ح( 

 23652 حلقصيبة لأكزيرت بني مالف 

بني مالف حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة ببني مالف بسأعيخ 07 شتن28 

2222 لحت عقم 8ف8.

191I
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Ste Abdoune Conseil

MAHMOULS TAOUNATE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

Ste Abdoune Conseil
عقم ف إقأمة فأط ة شأعع موالي 

عشبد حتطلس طريق صفرا فأس ، 
30000، فأس حملغرب

MAHMOULS TAOUNATE شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
مح د حلخأمس طريق فأس لأانأت - 

000ف3 لأانأت حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.221

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز   27 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حلح بد  عبد  )ة(  حلسبد  لفويت 
من  حجس أعبة  حصة   500 حلسجأعي 
أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 
عبد حلعألي حلسجأعي بسأعيخ 26 يولبوز 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   07 حالبسدحئبة بسأانأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 59ف.
192I

BETA FIDUCIAIRE

 CABINET D’ÉTUDES
APPROFONDIES-CEA

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 12 PLACE DU

 16 AOUT ، 62222، OUJDA
MAROC

 CABINET D’ÉTUDES
APPROFONDIES-CEA شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع بن 
حنزعحن طأبق حالاف عقم 9 - 60000 

اجدة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

39907

 23 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 CABINET D’ÉTUDES  :

.APPROFONDIES-CEA

مكسب   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلدعحسأت احملسوحأت احلبحوث.

: شأعع بن  عنوحن حملقر حالجس أعي 

 60000  -  9 حنزعحن طأبق حالاف عقم 

اجدة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 90.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد قديري مح د : 300 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 300  : مح د  شنأيف  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد معوحن مح د : 300 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 30000  : مح د  حلسبدقديري 

بقب ة 100 دعهم.

 30000  : مح د  شنأيف  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم.

 30000  : مح د  معوحن  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  مح د  قديري  حلسبد 

حي حلنوع طريق عين بني مطهر زنقة 
س9 عقم 35 60000 اجدة حملغرب.

عنوحنه)ح(  مح د  شنأيف  حلسبد 

 60000 حي حاالد سبديلي عقم ب61 

اجدة حملغرب.

عنوحنه)ح(  مح د  معوحن  حلسبد 

حي حالندلس زنقة مح د بنعودة قم 

ف 60000 اجدة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  مح د  معوحن  حلسبد 

حي حالندلس زنقة مح د بنعودة قم 

ف 60000 اجدة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9ف13.

193I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 STE R.I PRO
CONSTRUCTION

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
حل شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 حلطأبق 2 مكسب 5 لجزئة جنة 

حلزيسون 1 بنسودة فأس ، 30000، 

فأس حملغرب

 STE R.I PRO CONSTRUCTION

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 21 

حلطأبق 5 مكسب 36 مكألب بالص 

شأعع عبد حلكريم حلخطأبي فأس - 

30000 فأس حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.60993

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع حل  03 مأعس 2222  حملؤعخ في 

 STE شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

مبلغ   R.I PRO CONSTRUCTION
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 

حلطأبق   21 مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 

5 مكسب 36 مكألب بالص شأعع عبد 

حلكريم حلخطأبي فأس - 30000 فأس 

احملنأفسة  حالزمة   : ف  نتبجة  حملغرب 

حلقوية احنعدحم حلخ28 في حلتسبي2.

ا حدد مقر حلسصفبة ب ع أعة 21 

بالص  مكألب   36 مكسب   5 حلطأبق 

 - فأس  حلخطأبي  حلكريم  عبد  شأعع 

30000 فأس حملغرب. 

ا عين:

حدعيس حلعلمي حلوهأبي  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( فأس 30000 فأس حملغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : فأس

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

مأعس  ف1  بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1358.

Iف19

Ste Abdoune Conseil

ROSE HOTEL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

Ste Abdoune Conseil

عقم ف إقأمة فأط ة شأعع موالي 

عشبد حتطلس طريق صفرا فأس ، 

30000، فأس حملغرب

ROSE HOTEL شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : قطعة 

89 لجزئة حلوحدة لأانأت قطعة 

89 لجزئة حلوحدة لأانأت 000ف3 

لأانأت حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.261

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في 29 غشت 2222 لقرع حل 

ROSE HOTEL شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ 

اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 

لجزئة   89 قطعة  حإلجس أعي  مقرهأ 

لجزئة   89 قطعة  لأانأت  حلوحدة 

لأانأت  000ف3  لأانأت  حلوحدة 

حملغرب نتبجة لسوقف نشأط حلشركة 

نظرح للخسأئر حملسوحلبة لعدة سنوحت 

مسوحلبة.
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ا عين:
حالدعي�سي  مح د  حلسبد)ة( 
حلبوزيدي اعنوحنه)ح( هولندح 11703 
هولندح هولندح ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
قطعة  افي   2222 غشت   29 بسأعيخ 
 89 89 لجزئة حلوحدة لأانأت قطعة 
لجزئة حلوحدة لأانأت 000ف3 لأانأت 

حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 حالبسدحئبة بسأانأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 97/2222.
195I

LOGIFIN

SYMBIOSE NORTH AFRICA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 22

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 92212، TANGER

MAROC
 SYMBIOSE NORTH AFRICA

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملنطقة 
حلحرة بطنجة، حلسجزئة ي عقم 87، 
مكسب 10، طنجة - 90000 طنجة 

حملغرب 
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
130331

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   08
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SYMBIOSE NORTH AFRICA

حلغرض   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
نفسهأ  عن  بأتصألة   ، حلشركة  من 
في  ، سوحء  أا نبأبة عن أطرحف ثألثة 

حملغرب أا في حلخأعج:
- حالستشأعحت احلسدقبق احلسدعيب 
في مجأالت حلجودة احلس يز حلتشغبلي 

احلسن بة حملسسدحمة ،
احلسالمة  احلبيئة  حإلنسأجبة 

احإلدحعة.
اج بر  حلكسب  الوزير  لص بم   -
حملسعلقة  حتخرى  حاللصأف  اسأئل 

بألجودة احإلنسأجبة.
حملعأمالت  ج بر   ، عأم  بشكل 
أا  حملألبة  أا  حلصنأعبة  أا  حلسجأعية 

حتاعحق حملألبة أا حلعقأعية حملسعلقة
إلى  مبأشر  غي2  أا  مبأشر  بشكل 
حلكأئن أعاله أا إلى أي كأئن آخر مشأبه 
أا مرلبط أا من حملحس ل أن يراج له 

حلسن بة بأي شكل من حتشكأف..
حملنطقة   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 ،87 حلسجزئة ي عقم  حلحرة بطنجة، 
طنجة   90000  - طنجة   ،10 مكسب 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 TRIGO WESTERN حلشركة 
EUROPE : 1.222 حصة بقب ة 100 

دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
 TRIGO WESTERN حلشركة 
 AVENUE ف  عنوحنه)ح(   EUROPE
 PABLO PICASSO 92222

.NANTERRE FRANCE
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
 BENOIT CHARLES حلسبد 
عنوحنه)ح(   GERMAIN LEBLANC
 RUE DE ROME 75008 PARIS 71

FRANCE
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9622.
196I

idaraty

MONTPARNASS TOURS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(125 2eme

 etage n 3 tanger ، 92222،
tanger maroc

MONTPARNASS TOURS شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع بداحع 
بونزحف ج أعة حلسوق حلقديم ع8ن 

لحصن - 90000 لطوحن حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.22227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   26 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
ع ر خ خأمي  )ة(  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
غشت   26 بسأعيخ  زيدحن  بن  لحسن 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   09 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم ف185.
197I

GIPROAIR

MALINDI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

GIPROAIR
 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM N° 424 BUR N°
 9 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC
MALINDI شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي دعب 
حلعرعأع حلطأبق حالاف ب 12 حي 

موزحعن حيت حاعير حلحوز -. مرحكش 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

125729

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MALINDI

لقديم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

 - حلشركأت  اموحكبة  حلخدمأت 

حالسسي2حد احلسصدير.

دعب   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حي   12 ب  حالاف  حلطأبق  حلعرعأع 

مرحكش   .- موزحعن حيت حاعير حلحوز 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبدة سبلين مبني : 100 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  مبني  سبلين  حلسبدة 

مرحكش  حلويدحن.  نزحلة  حلبكأعة  داحع 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  مبني  سبلين  حلسبدة 

مرحكش  حلويدحن.  نزحلة  حلبكأعة  داحع 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139251.

198I
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FLASH ECONOMIE

ESPACE AL HIDAYA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 22 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

ESPACE AL HIDAYA شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حملسي2ة 

3 - حلشطر2، زنقة 58 ، عقم 1 
موالي عشبد - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
553757

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ESPACE AL HIDAYA
غرض حلشركة بإيجأز : 

- مقهى مطعم 
 - إسسقبأف حملنأسبأت أا حلحفالت.
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 ،  58 زنقة  حلشطر2،   -  3 حملسي2ة 
حلدحع   22222  - موالي عشبد   1 عقم 

حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد يونس بنزهر : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  بنزهر  يونس  حلسبد 
إسبأنبأ x 0 إسبأنبأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  بنزهر  يونس  حلسبد 
إسبأنبأ x 0 إسبأنبأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 3123.
199I

فدكريد كونسأي

EQUIPEMENTS BELKHAIR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

فدكريد كونسأي
81 زنقة يوسف بن لأشفين برشبد ، 

26122، برشبد حملغرب
 EQUIPEMENTS BELKHAIR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حلزهرحء3 عقم 2 حلسوحلم - 26422 

برشبد حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
57ف11.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 غشت   29 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«222.222 دعهم» أي من «100.000 
عن  دعهم»   300.000» إلى  دعهم» 
أا  نقدية  حصص  لقديم   : طريق 

عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  ب28شبد  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 886.
222I

SERVIAP

WHITE BUILD
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

SERVIAP
عقم 1 زحاية شأعع طأعق بن زيأد 
بنسلب أن ، 13000، بنسلب أن 

حملغرب

WHITE BUILD شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلرقم 
1 زحاية زنقة طأعق حبن زيأد زنقة 

زعحيدي غأفوع - 13000 بنسلب أن 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
7663

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 أبريل   05
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 WHITE : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.BUILD
حلنهوض   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

بأإلقسصأد حملغربي.
حلرقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
زنقة  زيأد  حبن  طأعق  زنقة  زحاية   1
بنسلب أن   13000  - غأفوع  زعحيدي 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : حلحأعتي  مح د  حلسبد 
حصة بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

 500  : فأضبلي  سلمى  حلسبدة 
حصة بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد مح د حلحأعتي عنوحنه)ح( 2 
إقأمة حدحئق بوزنبقة مج وعة هأء 
 13100 1بوزنبقة  طأبق  ف  شقة   8

بوزنبقة حملغرب.
حلسبدة سلمى فأضبلي عنوحنه)ح( 
مج وعة  بوزنبقة  حدحئق  إقأمة   2
 13100 1بوزنبقة  طأبق  ف  شقة   8

بوزنبقة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة سلمى فأضبلي عنوحنه)ح( 
مج وعة  بوزنبقة  حدحئق  إقأمة   2
 13100 1بوزنبقة  طأبق  ف  شقة   8

بوزنبقة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف0  بسأعيخ  سلب أن  ب8ن  حالبسدحئبة 

يونبو 2222 لحت عقم 368.
221I

حملرحفق

ألومنيوم طنجة
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

حملرحفق
شأعع موالي يوسف إقأمة حلفسا 
«ب» عقم 39 ، 90000، طنجة 

حملغرب
ألومنبوم طنجة شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

مرحكش إقأمة نجد حلطأبق حلرحبر 
عقم 36 - 90000 طنجة حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.63791
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2221 دجن28   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( عدنأن برحق 70 
حصة حجس أعبة من أصل 70 حصة 
حلسسوتي  مح د  )ة(  حلسبد  لفأئدة 

بسأعيخ 22 دجن28 2221.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
مأعس   09 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2241.
222I

COGEFISC SARL

) PILLARS SARL ( - بيالرس
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

COGEFISC SARL
5ف، زنـقـة حلـزيـبـر بـن حلـعـوحم، 
حلـصـخـوع حلـسـودحء ، 22292

 حلـدحع حلـبـبـضـأء حلـ ـغـرب
ببالعس - ) PILLARS SARL ( شركة 
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ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 5ف. زنقة 

حلزيي2 بن حلعوحم. حلصخوع حلسودحء - 

22292 حلدحعحلببضأء حملغرب.

حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.227661

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

30 شتن28 2221 لقرع حل  حملؤعخ في 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

مبلغ   )  PILLARS SARL  (  - ببالعس 

اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 

زنقة حلزيي2 بن  5ف.  مقرهأ حإلجس أعي 

 22292  - حلصخوع حلسودحء  حلعوحم. 

 -  : ف  نتبجة  حملغرب  حلدحعحلببضأء 

حلوضعبة  أن  حبث  حلخسأئر  لرحكم 

عحس أف   1/2 من  حقت2بت  حلصأفبة 

حلشركة

قدع حملعأمالت حلسنوي اليغطي   -

حملصأعيف

حملصأعيف  حنخفأض  عدم   -

حلثأبسة.

ا حدد مقر حلسصفبة ب 5ف. زنقة 

حلزيي2 بن حلعوحم. حلصخوع حلسودحء - 

22292 حلدحع حلبضأء حملغرب. 

ا عين:

حلسبد)ة( فأط ة حلزهرحء حلبطنأن 

حي   ،29 ع أعة   ،01 اعنوحنه)ح( 

 22222 حلحسني  حلحي  حلنسبم، 

)ة(  ك صفي  حملغرب  حلدحعحلببضأء 

للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

نون28 2221 لحت عقم 1ف799.

223I

CFT CONSULTING

EVARON
إعالن مسعدد حلقرحعحت

CFT CONSULTING
 UNITE 2 BLOC 29 N 423
 DAOUDIATE ، 42222،
MARRAKECH MAROC

EVARON «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: محأمبد 
5 عقم 1244 - - مرحكش حمل لكة 

حملغريبة.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.106601

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 27 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
ب سأه ة  حلشركة  عأس أف  عفر 
دعهم لبصبا   90000 نقدية قدعهأ 

100000 دعهم
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
تغبي2 حلنشأط حالجس أعي للشركة ف 

لصديرا ببر حملنسوجأت حلسقلبدية 
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
 100000 في  حدد  حلشركة  عأس أف 

دعهم
بند عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
هو  للشركة  حالجس أعي  حلنشأط 

لصديرا ببر حملنسوجأت حلسقلبدية 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   31 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138959.
224I

 société technologie de télécoms systèmes et

services sarl

 SOCIETE TECHNOLOGIE
 DES TELECOMS SYSTEMES

ET SERVICE S SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 société technologie de télécoms

systèmes et services sarl
عقم 72حي ححدحف زنقة 23 مريرت 
ع ألة حقلبم خنبفرة جهة بني مالف 

خنبفرة، 53فف5، مريرت حملغرب
 SOCIETE TECHNOLOGIE

 DES TELECOMS SYSTEMES
ET SERVICE S SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 72حي 

ححدحف زنقة 23 مريرت ع ألة 
حقلبم خنبفرة جهة بني مالف خنبفرة 

53فف5 مريرت حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

519ف
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 SOCIETE TECHNOLOGIE DES
 TELECOMS SYSTEMES ET

.SERVICE S SARL
موضوع   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
 ، حل28مجة  هي  حلشركة  أنشطة 
حالمالمبة  احلع لبأت  حالستشأعة 
حلسصدير  مفأاضة  مخسلفة  أشغأف 

احالسسي2حد.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
72حي ححدحف زنقة 23 مريرت ع ألة 
حقلبم خنبفرة جهة بني مالف خنبفرة 

53فف5 مريرت حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
55 حصة   : حلسبد ع ر حلغدايني 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة  5ف   : حلسبدة أمنأي هدى 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  أمنأي  هدى  حلسبدة 

مريرت ع ألة حقلبم خنبفرة جهة بني 

مالف خنبفرة 53فف5 مريرت حملغرب.

عنوحنه)ح(  حلغدايني  ع ر  حلسبد 

مريرت ع ألة حقلبم خنبفرة جهة بني 

مالف خنبفرة 53فف5 مريرت حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلغدايني  ع ر  حلسبد 

مريرت ع ألة حقلبم خنبفرة جهة بني 

مالف خنبفرة 53فف5 مريرت حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

08 شتن28  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم ف39.

225I

NJ BUSINESS

SOCIETE ASSALA METAL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

NJ BUSINESS

مكألب مرينأ مكسب عقم 19 حلطأبق 
حلسألث شأعع عبد حلكريم بنجلون 

حملدينة حلجديدة فأس حملغرب، 

30000، فأس حملغرب

SOCIETE ASSALA METAL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي تعأانبة 

حملهدية طريق عحس حملأء فأس - 

30000 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

3ف737

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCIETE ASSALA METAL
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غرض حلشركة بإيجأز : نجأعة.
تعأانبة   : حملقر حالجس أعي  عنوحن 
 - فأس  حملأء  عحس  طريق  حملهدية 

30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 : حلحسن  حبو  هللا  عبد  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   3.000

للحصة.
حلسبد سعبد حبو حلحسن : 2.222 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلحسن  حبو  هللا  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 22 لجزئة جنة حلزيسون 

بنسودة 30000 فأس حملغرب.
حلحسن  حبو  سعبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 22 لجزئة جنة حلزيسون 

بنسودة 30000 فأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلحسن  حبو  هللا  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 22 لجزئة جنة حلزيسون 

بنسودة 30000 فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3708.

226I

STE TRAFISCO

SAKAN AL KIMA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

STE TRAFISCO
شأعع عبدهللا حبن حلزيي2 مويلحأ 

حلجديدة 273 ، 24222، حلجديدة 
حملغرب

SAKAN AL KIMA شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 7ف شأعع 
اللة حلبقوة حلطأبق 5 حلدحعحلبضأء - 

22222 حلدحعحلبضأء حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
9ف18ف3.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 شتن28   01 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
نوع  مح د  )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة  000.ف  محفو�سي  حلدين 
حصة   12.222 حجس أعبة من أصل 
)ة( طأعق عبدحلعظبم  لفأئدة حلسبد 

بسأعيخ 01 شتن28 2222.
عبأهلل حلفألحي  )ة(  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة  000.ف 
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   12.222
شتن28   01 طأعق عبدحلعظبم بسأعيخ 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 3ف8371.
227I

PF EXPERTS

KAAJUN
إعالن مسعدد حلقرحعحت

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 42222،

Marrakech MAROC
KAAJUN «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع 
مسلم زنقة بوكأع حلطأبق 3 شقة 

عقم ف1 بأب دكألة - 0000ف مرحكش 
حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.123291
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 05 يولبوز 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
زيأدة عأس حملأف عن طريق حالشت2حك 
نقدح اموحفقة حلشريك حلجديد شركة 

 BUSDEV
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
مدير  حل28ادي  ح زة  حلسبد  تعين 

مسأعد

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
تغي2 حلشكل حلقأنوني لشركة

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

حلذي   :ART 1. FORME بند عقم 
ينص على مأيلي: تغي2 حلشكل حلقأنوني 

لشركة
 :Art 7. Capital social بند عقم 
حلذي ينص على مأيلي: زيأدة عأس حملأف 
اموحفقة  نقدح  حالشت2حك  طريق  عن 

 BUSDEV حلشريك حلجديد شركة
 :Art 12. GERANCE عقم  بند 
تعين حلسبد  حلذي ينص على مأيلي: 

ح زة حل28ادي مدير مسأعد
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139272.
222I

STE TRAFISCO

SAKAN AL KIMA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

STE TRAFISCO
شأعع عبدهللا حبن حلزيي2 مويلحأ 

حلجديدة 273 ، 24222، حلجديدة 
حملغرب

SAKAN AL KIMA شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي 7ف شأعع 
اللة حلبقوة حلطأبق 5 حلدحعحلبضأء 
7ف شأعع اللة حلبقوة حلطأبق 5 
حلدحعحلبضأء 22222 حلدحعحلبضأء.
لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
9ف18ف3.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 01 شتن28 2222 لم لحويل 
حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 3ف8371.
229I

فبدكأت

 CAFE LA PETANQUE 
MEKNES

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

فبدكأت
3 مكرع زنقة بأسسوع حملدينة 

حلجديدة مكنأس ، 50000، مكنأس 
حملغرب

 CAFE LA PETANQUE MEKNES 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حلفسا 2 عقم 368 لوالف - 50000 

مكنأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7ف569
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   03
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 CAFE  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.LA PETANQUE MEKNES
حسسغالف   : غرض حلشركة بإيجأز 

مقهى.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 50000  - لوالف   368 عقم   2 حلفسا 

مكنأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
50 حصة   : حلسبد حح د حلفأ�سي 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 50  : حلسبد عبد حلرحبم حقسوي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلفأ�سي  حح د  حلسبد 
لوالف   1 حلفسا  لجزئة   161 عقم 

0ف500 مكنأس حملغرب.
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حقسوي  حلرحبم  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 10 حلحي حالدحعي لوالف 

0ف500 مكنأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلفأ�سي  حح د  حلسبد 
لوالف   1 حلفسا  لجزئة   161 عقم 

0ف500 مكنأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   15 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2953.
212I

STE TRAFISCO

SAKAN AL KIMA
شركة حلسوصبة حلبسبطة
تعبين مسي2 جديد للشركة

STE TRAFISCO
شأعع عبدهللا حبن حلزيي2 مويلحأ 

حلجديدة 273 ، 24222، حلجديدة 
حملغرب

SAKAN AL KIMA شركة حلسوصبة 
حلبسبطة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 7ف شأعع 
اللة حلبقوة حلطأبق 5 حلدحعحلبضأء - 

22222 حلدحعحلبضأء حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
9ف18ف3.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
01 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
عبد  مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( 

حلعظبم طأعق ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 3ف8371.
211I

STE QUALIDATE PROMO SARL

QUALIDATE PROMO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

STE QUALIDATE PROMO SARL
7ف شأعع يوسف حبن لأشفين حقأمة 
حلشهبأء بلوك B2 حلطأبق حلسأدس 

حلرقم 231 طنجة ، 90000، طنجة 
حملغرب

QUALIDATE PROMO شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 7ف شأعع 
يوسف حبن لأشفين حقأمة حلشهبأء 
بلوك ب2 حلطأبق 6 عقم 231 طنجة 

- 90000 طنجة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.92425

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   29 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
عأدف حضببب  )ة(  لفويت حلسبد 
 25 أصل  من  حجس أعبة  حصة   25
مح د بدع  )ة(  حصة لفأئدة حلسبد 

حلبقألي بسأعيخ 29 غشت 2222.
عأدف حضببب  )ة(  لفويت حلسبد 
 25 أصل  من  حجس أعبة  حصة   25
حح د حمين  )ة(  حصة لفأئدة حلسبد 

حلبقألي بسأعيخ 29 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257222.

212I

STE QUALIDATE PROMO SARL

QUALIDATE PROMO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

STE QUALIDATE PROMO SARL
7ف شأعع يوسف حبن لأشفين حقأمة 
حلشهبأء بلوك B2 حلطأبق حلسأدس 
حلرقم 231 طنجة ، 90000، طنجة 

حملغرب
QUALIDATE PROMO شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 7ف شأعع 
يوسف حبن لأشفين حقأمة حلشهبأء 
بلوك B2 حلطأبق حلسأدس حلرقم 

231 طنجة - 90000 طنجة حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
92425

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 29 غشت 2222 لم تعبين 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حضببب عأدف ك سي2 آخر
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257222.
213I

شركة فبأ سرفيس ش.م.م

غاز املنزل
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

شركة فبأ سرفيس ش.م.م
شأعع حملوحدين م ر سوسن عقم 08 
حلطأبق حالاف شقة 09 حلحسب ة ، 

32222، حلحسب ة حملغرب
غأز حملنزف شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حالاف 
بني بوعبأش حلحسب ة - 32252 

حلحسب ة حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
1ف19.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 أبريل   30 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
 90.000» أي من  دعهم»   500.000»
عن  دعهم»   590.000» إلى  دعهم» 
عفر حلقب ة حإلس بة لألسهم   : طريق 

حملوجودة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 31 بسأعيخ  بألحسب ة  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 222.
214I

شركة حسأبأت فأس

TIME TO FAME
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

شركة حسأبأت فأس
عقم 5 قسأعية حلسقأط حلبطحأء ، 

0، فأس حملغرب
 TIME TO FAME

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكألب 
زينب زنقة عبد حلعألي بن شقران 

حلطأبق حلثألت عقم 18 فأس - 
30100 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
73733

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 TIME  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TO FAME
خدمة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حملعلومأت حلسجأعية.
مكألب   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شقران  بن  حلعألي  عبد  زنقة  زينب 
حلطأبق حلثألت عقم 18 فأس - 30100 

فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  قراني  حدعيس  حلسبد 
مكرع زنقة جنأن حلدعحدع سبدي   63

بوجبدة فأس 30100 فأس حملغرب.
عنوحنه)ح(  لشقر  غبثة  حلسبدة 
حلسالاي  جنأن  حتعك  زنقة   181
فأس   30100 فأس  بوجبدة  سبدي 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  قراني  حدعيس  حلسبد 
فأس  قراني  حدعيس  قراني  حدعيس 

حملغرب
عنوحنه)ح(  لشقر  غبثة  حلسبدة 
حلسالاي  جنأن  حتعك  زنقة   181
فأس   30100 فأس  بوجبدة  سبدي 

حملغرب.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف369.

215I

NJ BUSINESS

SOCIETE GETDIGITAL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكألب مرينأ مكسب عقم 19 حلطأبق 
حلسألث شأعع عبد حلكريم بنجلون 
حملدينة حلجديدة فأس حملغرب، 

30000، فأس حملغرب
SOCIETE GETDIGITAL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 16 

مكسب ف1 حلطأبق 3 شأعع حبن عشد 
فضأء حإلي أن - 30000 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
1ف737

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCIETE GETDIGITAL
غرض حلشركة بإيجأز : حلخدمأت 

حملعلومألبة احلسجأعية.
 16 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
شأعع حبن عشد   3 حلطأبق  ف1  مكسب 
فضأء حإلي أن - 30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : حلسبد عبد حلص د شكري 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
500 حصة   : حلسبد حنس حملسوكل 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

شكري  حلص د  عبد  حلسبد 

10 ع أعة ج2 حلنسبم  عنوحنه)ح( عقم 

حملسي2ة 30000 فأس حملغرب.

عنوحنه)ح(  حملسوكل  حنس  حلسبد 

إقأمة  ف  ع أعة   12 عقم  حلشقة 

حملسي2ة  حي  حلوئأم  لجزئة  حلعرفأن 

30000 فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

شكري  حلص د  عبد  حلسبد 

10 ع أعة ج2 حلنسبم  عنوحنه)ح( عقم 

حملسي2ة 30000 فأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3706.

216I

مكسب حلجرادي

AYAFIR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

مكسب حلجرادي

شأعع 18 نون28 عقم 24 حلنأضوع ، 

62222، حلنأضوع حملغرب

AYAFIR شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حالمل 

حلغربي 01 62222 حلدعيوش حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.15939

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

17 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

 100.000 عأس ألهأ  مبلغ   AYAFIR

حإلجس أعي حي  دعهم اعنوحن مقرهأ 

حلدعيوش   62222  01 حلغربي  حالمل 

حملغرب نتبجة ف : حلركود حالقسصأدي.

ا حدد مقر حلسصفبة ب حي حالمل 

حلغربي 01 62222 حلدعيوش حملغرب. 

ا عين:

حلبوعزحتي  مب ون  حلسبد)ة( 

 01 حلغربي  حالمل  حي  اعنوحنه)ح( 

حملغرب  حلنأضوع   62222 حلدعيوش 

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : حي حالمل حلغربي 
01 حلدعيوش حلنأضوع

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 08 شتن28 

2222 لحت عقم 331ف.

217I

حملرحفق

املرافق
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

حملرحفق

شأعع موالي يوسف إقأمة حلفسا 

«ب» عقم 39 ، 90000، طنجة 

حملغرب

حملرحفق شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

موالي يوسف إقأمة حلفسا ب 

حلطأبق حلثألث عقم 39 - 90000 

طنجة حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.95657

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

13 يونبو 2222 لم لحويل  حملؤعخ في 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

حلفسا  إقأمة  يوسف  موالي  «شأعع 

 90000  -  39 ب حلطأبق حلثألث عقم 

موالي  «شأعع  إلى  حملغرب»  طنجة 

يوسف إقأمة حلفسا ب حلطأبق حلثألث 
عقم 39 - 90000 طنجة حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو   22 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 6565.

212I

FIDUBAC SARL

THISSAGHNAS FOOD
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لوسبر نشأط حلشركة 

FIDUBAC SARL

162 مكرع شأعع يوسف حبن لأشفين 

حلشقة عقم 11 حلنأضوع ، 62222، 

حلنأضوع حملغرب

THISSAGHNAS FOOD شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي حي حاالد 

لحسن بوشوحف - 62222 حلنأظوع 

حملغرب.

لوسبر نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.21267

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 شتن28   05 في  حملؤعخ 

نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :

حملنسجأت  الصدير  حسسي2حد 

حلغذحئبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 07 شتن28 

2222 لحت عقم 4325.

219I

derkaoui ahmed

Ste CLOTRAMAJI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

derkaoui ahmed

 hay essalam bloc G khenifra

 N 249 hay essalam bloc G

 khenifra، 54222، khenifra

Maroc

Ste CLOTRAMAJI شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بويحفرحان 

داحع حمهراق منت حجل وس 000ف5 

خنبفرة حملغرب
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لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

99فف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 Ste  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.CLOTRAMAJI

منأالة-   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حشغأف مخسلفة.

 : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

منت  حمهراق  داحع  بويحفرحان 

حجل وس 000ف5 خنبفرة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد معجي عبد حلعزيز : 1.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد معجي عبد حلعزيز عنوحنه)ح( 

بويحفرحان داحع حمهراق منسأجل وس 

000ف5 خنبفرة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد معجي عبد حلعزيز عنوحنه)ح( 

بويحفرحان داحع حمهراق منسأجل وس 

000ف5 خنبفرة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

05 شتن28  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 322.

222I

CFT CONSULTING

HAJJAMI INVEST
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

CFT CONSULTING
 UNITE 2 BLOC 29 N 423
 DAOUDIATE ، 42222،
MARRAKECH MAROC

HAJJAMI INVEST شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : عقم 22 
بأب فسوح عقم 51 حملدينة - 0000ف 

مرحكش حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
91ف63.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 مأي   22 في  حملؤعخ 
ذحت  شركة   HAJJAMI INVEST
عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000
عقم  فسوح  بأب   22 عقم  حإلجس أعي 
0000ف مرحكش حملغرب   - حملدينة   51
حقل  للشركة  حلصأفي  لألصل  نتبجة 
من عبر عحس أف حلشركة نتبجة لوحلي 

حلخسأئر اعدم مردادية حلشركة..
ا عين:

حلحجأمي  حح د  حلسبد)ة( 
 324 عقم  لأعكة  حي  اعنوحنه)ح( 
)ة(  0000ف مرحكش حملغرب ك صفي 

للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
بسأعيخ 06 يولبوز 2222 افي حي لأعكة 

عقم 324 - 0000ف مرحكش حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   17 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 7ف1386.
221I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

KE›CH PRODUCTION
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 32 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
42222، MARRAKECH MAROC
KE›CH PRODUCTION شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل 

لجأعي بألطأبق حالع�سي عقم 247 
حلحي حلصنأعي سبدي غأنم - مرحكش 

- 0110ف مرحكش حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
833ف10.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز   06 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حملرسلي  سأعة  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   252
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
نبكوف بألريزيأ ببللي بسأعيخ 06 يولبوز 

.2222
بسينأ  كأعال  )ة(  حلسبد  لفويت 
من  حجس أعبة  حصة   252 احلسي2 
أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 
نبكوف بألريزيأ ببللي بسأعيخ 06 يولبوز 

.2222
طه  مح د  )ة(  حلسبد  لفويت 
252 حصة حجس أعبة من  مح ودي 
أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 
نبكوف بألريزيأ ببللي بسأعيخ 06 يولبوز 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139275.

222I

حملرحفق

طنجة إنوكس
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

حملرحفق
شأعع موالي يوسف إقأمة حلفسا «ب» 

عقم 39 ، 90000، طنجة حملغرب
طنجة إنوكس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملنطقة 

حلصنأعبة مغوغة حمل ر حلرئي�سي عقم 

124 بيس - 90000 طنجة حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.78573

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يونبو   09 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

مح د  )ة(  حلسبد  لفويت 

بوسفضأان 2.422 حصة حجس أعبة 

من أصل 2.422 حصة لفأئدة حلسبد 

يونبو   09 حلبون�سي بسأعيخ  صفأء  )ة( 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   22 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9375.

223I

ETS COMPTA HOUSE

MELOYA OULIA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54222،

KHENIFRA MAROC

 MELOYA OULIA

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 

حملركزسبدي يحبأ حسأعد حلقبأب 

خنبفرة - 000ف5 خنبفرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

4427

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MELOYA OULIA
غرض حلشركة بإيجأز : -حلع لبأت 
نأقل  حملخلفة-  حلزعحعبة-حالشغأف 

للبضأئر لحسأب حلغي2-لأجر.
 : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلقبأب  حسأعد  يحبأ  حملركزسبدي 

خنبفرة - 000ف5 خنبفرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : مح د  بوعأع  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد بوعأع مح د عنوحنه)ح( داحع 
حسأعد  يحبأ  سبدي  يعقوب  موالي 

خنبفرة 000ف5 خنبفرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد بوعأع مح د عنوحنه)ح( داحع 
حسأعد  يحبأ  سبدي  يعقوب  موالي 

خنبفرة 000ف5 خنبفرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يونبو   21 حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 253.
224I

FLASH ECONOMIE

AGAI SERVICES
إعالن مسعدد حلقرحعحت

AGAI SERVICES
 شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
عنوحن مقرهأ حالجس أعي: 10 شأعع 

حلحرية حلطأبق 3 حلشقة 6 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

293225 حلدحع حلببضأء
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 11 أبريل 2222 قرع شركأء 

شركة AGAI SERVICES مأ يلي :

تعبين مدير جديد للشركة حلسبد 

عأدف أفقي2 لبحل محل حلسبدة إلهأم 

لوزحني - 

لوزحني  إلهأم  لببر  حتسهم:  ببر 

100 سهم إلى عأدف أفقي2 -

حتسهم  لحويل  على  حملوحفقة 

إلهأم  حلسبدة  بين  حلشركأء  من قبل 

لوزحني احلسبد عأدف أفقي2 

 لوزير جديد لألسهم 

حلسبد عأدف أفقي2 100 سهم 

حملج وع: 100 سهم 

من   13  ،  7  ،  6 حملأدة  تعديل 

حلقأنون حتسأ�سي للشركة 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 01 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 25144 

225I

sofoget

CARRIERE AIN DFALI V
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc

CARRIERE AIN DFALI V شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لقنبطرة 

59 إقأمة موالي عبد حلعزيز شأعع 

موالي عبد حلعزيزعقم ف - 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.55595

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

01 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 

حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

زعيويل عضوحن ك سي2 احبد

لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 08 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 92523.

226I

حثس أنبة صال ح حلدين

SOCESSANE SARLAU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حثس أنبة صال ح حلدين
ع أعة 423 شقة 3 حبوحب مرحكش 
زان 39 مرحكش ، 0000ف، مرحكش 

حملغرب
SOCESSANE SARLAU شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي طريف 
حلسوع عقم 108 سبدي يو سف 

بت علي مرحكش - 0000ف مرحكش 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122675

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCESSANE SARLAU
بأئر   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حملوحد حلغدحئبة بألج لة احلسقسبط - 

لأجر - بأئر موحد حلعلف.
طريف   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
سف  يو  سبدي   108 عقم  حلسوع 
مرحكش  0000ف   - مرحكش  علي  بت 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 : حلدين  نوع  حلصريدي  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلدين  نوع  حلصريدي  حلسبد 

حلويدحن  بل جأد  داحع  عنوحنه)ح( 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلدين  نوع  حلصريدي  حلسبد 

حلويدحن  بل جأد  داحع  عنوحنه)ح( 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   06 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139095.

227I

ECO FINANCE

MIRANOR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ECO FINANCE
زنقة سقرحط إقأمة إسالم، عقم 52 

حملعأعيف، 22372، حلدحع حلببضأء 

حملغرب

MIRANOR شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 23 حبن 

مني2حملعأعف حلدحع حلببضأء 22322 

حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555091

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MIRANOR
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غرض حلشركة بإيجأز : - حلتسويق 
احملعدحت  احملالبس  حتزيأء  مجأف  في 
حسسي2حد   - احملنزلبة  حلشخصبة 

حملالبس.
- حسسي2حد حملالبس الجأعتهأ.

حخسالف  على  حلخدمأت  لقديم   -
أنوحعهأ..

حبن   23  : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 22322 حلببضأء  حلدحع  مني2حملعأعف 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : حملغرب سنة.
 50.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة أمي2ة ج28حن : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  ج28حن  أمي2ة  حلسبدة 
حبن  حإلدحعي  حإلسكأن  مستشفى 
لوفبل كبليز 0000ف مرحكش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  ج28حن  أمي2ة  حلسبدة 
حبن  حإلدحعي  حإلسكأن  مستشفى 
لوفبل كبليز 0000ف مرحكش حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237259.
222I

CABYOUCOM

MON COIN BIO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 21 SOUK EL ARBAA، 14322،

SOUK EL ARBAA MAROC
MON COIN BIO شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 1 
حقأمة هبة عقم 29 ملسقى زحاية 

مصطفى حلرحفعي ازنقة عالف 

حلرح أني حلقنبطرة - 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

19ف66

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   26

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 MON : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.COIN BIO

ببر موحد   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلسج بل بألسقسبط.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

زحاية  ملسقى   29 عقم  هبة  حقأمة   1

عالف  ازنقة  حلرحفعي  مصطفى 

000ف1   - حلقنبطرة  حلرح أني 

حلقنبطرة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : محوت  حس أء  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

محوت عنوحنه)ح(  حلسبدة حس أء 

حلفقبه بن   29 لكنة حملخزن حملسنقل 

صألح  بن  حلفقبه   23222 صألح 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

محوت عنوحنه)ح(  حلسبدة حس أء 

حلفقبه بن   29 لكنة حملخزن حملسنقل 

صألح  بن  حلفقبه   23222 صألح 

حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 01 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 92424.
229I

SANSOUM SERVICES

PROMOPRINT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

SANSOUM SERVICES
 12AV AKID ALLAM

 CASABLANCA ، 22522،
CASABLANCA MAROC

PROMOPRINT شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي كلم 
19 طريق مديونة لهالالت 5 حلدحع 
حلببضأء - 22522 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.226475

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2212 أبريل   10 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   2.422.222»
 2.522.222» إلى  دعهم»   100.000»
مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 
حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأي 2212 لحت عقم 99395ف.
232I

STE FIDU-LIDOU SARL

ACADEMIE ONE SCHOOL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

32222، FES MAROC
 ACADEMIE ONE SCHOOL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 
قرطأج حقأمة فأط ة حلزهرحء ع أعة 
س شقة 2 طريق عين حلشقف - 

30000 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

5ف737
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ACADEMIE ONE SCHOOL
مركز   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
مركز  أا  حلسأطي2،حلسدعيب  حلدعم، 

حللغأت.
زنقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
ع أعة  قرطأج حقأمة فأط ة حلزهرحء 
 - حلشقف  عين  طريق   2 شقة  س 

30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
0ف3 حصة   : حلسبد مح د شهي2 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد عشبد بومدين : 330 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد عبد حلكريم بولحدا : 330 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد مح د شهي2 عنوحنه)ح( فبال 
عقم 7 حي حلنخبل طريق عين حلس ن 

30000 فأس حملغرب.
عنوحنه)ح(  بومدين  عشبد  حلسبد 
طريق  حلزيسون  عيأض  لجزئة  ب   92

عين حلشقف 30000 فأس حملغرب.
بولحدا  حلكريم  عبد  حلسبد 
000ف3  عنوحنه)ح( حي حملسي2ة حلقرية 

لأانأت حملغرب.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد مح د شهي2 عنوحنه)ح( فبال 
عقم 7 حي حلنخبل طريق عين حلس ن 

30000 فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3729/2222.
231I

KAP CONSEIL

لجبل برجكت

TGPL PROJECT 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

KAP CONSEIL
 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL AMIRA III BUREAU 21
 GUELIZ MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC
 TGPL PROJECT لجبل برجكت
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
يعقوب حملنصوع ع أعة حالمي2ة 3 
حلطأبق2 عقم21 بس كليز مرحكش 
مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122213
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   12
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
لجبل   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TGPL PROJECT برجكت
حسسغالف   : غرض حلشركة بإيجأز 
احلفنأدق  ضبأفة  داع  اتسبي2 

احملطأعم.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 3 حالمي2ة  ع أعة  حملنصوع  يعقوب 
مرحكش  كليز  بس  عقم21  حلطأبق2 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 TERRASSIER, GILLES حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   : 222

للحصة.
 LANÇON, LANCON حلسبد 
 PIERRE , CLAUDE , GEORGES
دعهم   100 بقب ة  حصة   : 222

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
 TERRASSIER, GILLES حلسبد 
 AVENUE ST  16 عنوحنه)ح( 
 EXUPERY 33262 TEST-DE BUC

.FRANCE
 LANÇON, PIERRE , حلسبد 
عنوحنه)ح(   CLAUDE , GEORGES
 RUE DE LA COTE LEURIE
 RANVILLE 14262 RANVILLE

.RANVILLE
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
 TERRASSIER, GILLES حلسبد 
 AVENUE ST  16 عنوحنه)ح( 
 EXUPERY, 33262 LA TEST-DE
 BUCH 33262 A TEST-DE BUCH

فرنسأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139227.
232I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE SOFABINAS سوفبيناس
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 222 HAY BOUGAFER ،
45222، TINGHIR maroc

 STE SOFABINAS سوفبينأس
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

حسرحس لنغي2 5800ف لنغي2 حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.2279

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
18 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 STE سوفبينأس  حلوحبد  حلشريك 
SOFABINAS مبلغ عأس ألهأ 90.000 
حإلجس أعي حي  دعهم اعنوحن مقرهأ 
حملغرب  لنغي2  5800ف  لنغي2  حسرحس 

نتبجة ف : حلسنأفس.
حي  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

حسرحس لنغي2 5800ف لنغي2 حملغرب. 
ا عين:

حلسبد)ة( عبد حلهأدي نصر حلدين 
5800ف  حلحأج علي  حيت  اعنوحنه)ح( 

لنغي2 حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : حي حسرحس
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بتنغي2  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 345/2222.
233I

FIDUSCO OUFASKI

TINNOUBGA SNC
شركة حلسضأمن

لأسيس شركة

FIDUSCO OUFASKI
 CITE AL FIDA N 25 GUELMIM ،

21222، GUELMIM MAROC
TINNOUBGA SNC شركة 

حلسضأمن
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 
بويزكأن حدعك حاملبل كل بم - 

81000 بويزكأعن حملغرب
لأسيس شركة حلسضأمن 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
2673

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2219 يونبو   25
حتسأ�سي لشركة حلسضأمن بأمل يزحت 

حلسألبة:

شكل حلشركة : شركة حلسضأمن.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TINNOUBGA SNC
مقهى   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

امطعم انزف.
مركز   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
بويزكأن حدعك حاملبل كل بم - 81000 

بويزكأعن حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 700  : اسكبأن  حلحأفظ  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد لحسن حكداع : 300 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
اسكبأن  حلحأفظ  حلسبد 
حي   24 عقم   15 زنقة  عنوحنه)ح( 
حلكويرة كل بم 81000 كل بم حملغرب.
عنوحنه)ح(  حكداع  لحسن  حلسبد 
كل بم   81000 حي حملدحعس بويزكأعن 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
اسكبأن  حلحأفظ  حلسبد 
حي   24 عقم   15 زنقة  عنوحنه)ح( 
حلكويرة كل بم 81000 كل بم حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
نون28   27 بسأعيخ  بكل بم  حالبسدحئبة 

2219 لحت عقم -.
234I

STE FIDU-LIDOU SARL

SOMI CITY
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

32222، FES MAROC
 SOMI CITY
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شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 187 
لجزئة جبل تغأت 1 - 30000 فأس 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.60759

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 شتن28   09 في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
 SOMI CITY حلوحبد  حلشريك  ذحت 
دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 
 187 عقم  حإلجس أعي  اعنوحن مقرهأ 
فأس   30000  -  1 لجزئة جبل تغأت 
اغبأب  حملنأفسة   : ف  نتبجة  حملغرب 

حلصفقأت.
ا حدد مقر حلسصفبة ب عقم 187 
فأس   30000  -  1 لجزئة جبل تغأت 

حملغرب. 
ا عين:

حلسبد)ة( مح د جأبر اعنوحنه)ح( 
 1 حي جبل تغأت   187 عقم   7 زنقة 
فأس حملغرب ك صفي   30000 تغأت 

)ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3722/2222.
235I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

IMPERIAL CHOICE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH ،
422222، MARRAKECH MAROC

 IMPERIAL CHOICE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

مسلم إقأمة بوكأع حلطأبق 3 شقة ف1 

بأب دكألة مرحكش - 0000ف مرحكش 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122375

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   27

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.IMPERIAL CHOICE

 ، مبأني   -  : غرض حلشركة بإيجأز 

مطوع عقأعحت

مسنوعة  إنشأءحت  أا  أع أف   -

)مقأاف(.

- بنأء حتعض )حملطوع احلسأجر لـ..

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

مسلم إقأمة بوكأع حلطأبق 3 شقة ف1 

0000ف مرحكش  بأب دكألة مرحكش - 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حلعنزي غدير مف�سي غدير 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000  :

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

مف�سي  غدير  حلعنزي  حلسبد 

0000ف  حلسعودية  عنوحنه)ح(  غدير 

حلسعودية حلسعودية.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

مف�سي  غدير  حلعنزي  حلسبد 
0000ف  حلسعودية  عنوحنه)ح(  غدير 

حلسعودية حلسعودية
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   23 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138765.
236I

حلعبأط زينب

TASMIR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حلعبأط زينب
شأعع حلدحي الد سبدي بأبأ زنقة 

 AV DAY حلوالء حقأمة حلصفأ لطوحن
 OULD SIDI BABA IMM SAFA

 TETOUAN، 93232، TETOUAN
حملغرب

TASMIR شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
يوسف حبن لأشفين حقأمة شهبة 
بلوك د حلطأبق حلسفلي عقم 60 - 

90000 طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
129265

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   03
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TASMIR
حع أف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

مسنوعة للبنأء.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شهبة  حقأمة  لأشفين  حبن  يوسف 
 -  60 عقم  حلسفلي  حلطأبق  د  بلوك 

90000 طنجة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلعالاي  حلدين  ج أف  حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000  :

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلعالاي  حلدين  ج أف  حلسبد 

حلحسن  حبي  شأعع  ف3  عنوحنه)ح( 

شقة   7 حلشأدلي حقأمة شبوت طأبق 

27 90000 طنجة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلعالاي  حلدين  ج أف  حلسبد 

حلحسن  حبي  شأعع  ف3  عنوحنه)ح( 

شقة   7 حلشأدلي حقأمة شبوت طأبق 

27 90000 طنجة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   18 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 8765.

237I

STE AGACONSEIL SARL

 STE SANTE MARKET SARL
AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

STE AGACONSEIL SARL

23 شأعع خألد بن حلولبد حي 

حلدحخلة حكأدير ، 80000، حكأدير 

حملغرب

 STE SANTE MARKET SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

 BLOC اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي

 5 N 526 ERAC BOUARGANE

AAGDIR - 22222 حكأدير حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

5395ف
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في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 نون28   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SANTE MARKET SARL AU
ببر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
اسلر  حملوحد  ال سبل  لوزير  ٖشرحء 

برحمبديكأف.
 BLOC  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 5 N 526 ERAC BOUARGANE

AAGDIR - 22222 حكأدير حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حصة   1.000  : حلسبد ع ر يوب 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عقم  عنوحنه)ح(  يوب  ع ر  حلسبد 
بلوك ح مدينة حلوحدة حلعبون   247

70000 حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عقم  عنوحنه)ح(  يوب  ع ر  حلسبد 
بلوك ح مدينة حلوحدة حلعبون   247

70000 حلعبون حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
دجن28  ف1  بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 65ف97.
232I

nabiq mohammed

 MOUINI CONSTRUCTION
METALLIQUE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23222،

beni mellal MAROC
 MOUINI CONSTRUCTION

METALLIQUE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حلعث أنبة حلحي حالدحعي حلطأبق 
حلثألت - 23222 بني مالف حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
13137

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   12
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 MOUINI CONSTRUCTION

.METALLIQUE
مقأاف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء حملعدني.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلطأبق  حالدحعي  حلحي  حلعث أنبة 

حلثألت - 23222 بني مالف حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : عبدهللا  مويني  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  عبدهللا  مويني  حلسبد 
حي حلزيسون بلوك حا عقم 85 لبكبوين 

80000 حكأدير حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  عبدهللا  مويني  حلسبد 
حي حلزيسون بلوك حا عقم 85 لبكبوين 

80000 حكأدير حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة ببني مالف بسأعيخ 09 شتن28 

2222 لحت عقم 855.
239I

cabinet étude maitre benhsain

SICOFER
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

cabinet étude maitre benhsain
 mohammedia ، 22222،

mohammedia maroc
SICOFER شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلرقم 90 
حملنطقة حلصنأعبة حملح دية 22222 

حملح دية حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.11723

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
03 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( حملاللي 

يوسف ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 1637.
242I

حالستشأعحت احلخدمأت حلذهببة

نجيب الروبيو
فسخ عقد تسبي2 حر تصل لجأعي 

)حتشخأص حلطببعبون(
فسخ عقد تسبي2 حر تصل لجأعي

نجبب حلرايبو
 10 ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ في 
لم فسخ عقد حلتسبي2  غشت 2222 
حلسبد)ة(  طرف  من  حملوقر  حلحر 
مألك)ة(  )بصفسه)ح(  حلرايبو  نجبب 
لألصل حلسجأعي( حلحأمل)ة( للبطأقة 
حلوطنبة للسعريف عقم دحف 536492 
عقم   39 زنقة  بألعنوحن  حلقأطن)ة( 
 50000  - مكنأس  عراس  اجه   12
عث أن  احلسبد)ة(  حملغرب  مكنأس 

حرح  مسي2)ة(  )بصفسه)ح(  حلعسري 
حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل)ة(  )ة(( 
8ف7701  دحف  عقم  للسعريف 
 375 برقم  بألعنوحن  حلقأطن)ة( 
مكنأس   50000  - مكنأس  حملنصوع 
حلسجأعي  بألسجل  احملسجل  حملغرب 
لحت  ب كنأس  حلسجأعية  بأملحك ة 

عدد ف6فف7.
241I

AUDINEX SARLAU

CERTIS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

AUDINEX SARLAU
شأعع عبد حملومن ازنقة شتبال، 
طأبق ف، بأمليي -، حلدحع حلببضأء ، 

22242، حلدحع حلببضأء حملغرب
CERTIS شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10 شأعع 
حلحريه طأبق 3 شقة 5 - 22122 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.512565

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
30 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حلبغدحدي مرحد ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237272.
242I

nabiq mohammed

 TAZARGOUNT TRAVAUX
ET IMMOBILIERS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23222،

beni mellal MAROC
 TAZARGOUNT TRAVAUX
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ET IMMOBILIERS شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلحي 
حلعصري شأعع بوكرحع عقم 7 - 

23222 بني مالف حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.1851

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 31 يولبوز 2222 لقرع حل 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 TAZARGOUNT حلوحبد  حلشريك 
TRAVAUX ET IMMOBILIERS مبلغ 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
حلعصري  حلحي  حإلجس أعي  مقرهأ 
بني   23222  -  7 عقم  بوكرحع  شأعع 
مالف حملغرب نتبجة ف : عدم لحقبق 

حلغرض حلسجأعي لشركة.
حلحي  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 -  7 عقم  بوكرحع  شأعع  حلعصري 

23222 بني مالف حملغرب. 
ا عين:

صأبي2  حلنأصر  عبد  حلسبد)ة( 
عقم   3 حي بنكي2حن بلوك  اعنوحنه)ح( 
73 23222 بني مالف حملغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
بنكي2حن  حي   : بألسصفبة  حملسعلقة 

لجزئة حلزيسون بلوك 3 عقم 73
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة ببني مالف بسأعيخ 07 شتن28 

2222 لحت عقم 850.
243I

ETS COMPTA HOUSE

sodrobanzal
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54222،
KHENIFRA MAROC

sodrobanzal شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حالاف ع أع عقم 03 لجزئة حلعبدالاي 

عقم 90 طريق مكنأس خنبفرة - 

000ف5 خنبفرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

505ف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   03

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.sodrobanzal

-أع أف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

نقل حلبضأئر   - مسنوعة أا إنشأءحت 

-لأجر.

حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حالاف ع أع عقم 03 لجزئة حلعبدالاي 
 - خنبفرة  مكنأس  طريق   90 عقم 

000ف5 خنبفرة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 5.000  : عداحن  حلدعا�سي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حلدعا�سي عداحن عنوحنه)ح( 

000ف5  خنبفرة  حلبسألين  حي   90

خنبفرة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلدعا�سي عداحن عنوحنه)ح( 

000ف5  خنبفرة  حلبسألين  حي   90

خنبفرة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
07 شتن28  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 387.
244I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 LAAOUINATE DES
TRAVAUX

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
عفر عأس أف حلشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 22222،
AGADIR MAROC

 LAAOUINATE DES TRAVAUX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم فبلوك 
5شأعع عقم 8حي بئ2 حنزعحن لبكوين 

حكأدير - 80000 أكأدير حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.7423

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 غشت   12 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   3.000.000»
 3.500.000» إلى  دعهم»   500.000»
دعهم» عن طريق : إدمأج ححسبأطي أا 
أعيأح أا عالاحت إصدحع في عأس حملأف.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 118381.
245I

حثس أنبة صال ح حلدين

ORENZO VEGETAL SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

حثس أنبة صال ح حلدين
ع أعة 423 شقة 3 حبوحب مرحكش 
زان 39 مرحكش ، 0000ف، مرحكش 

حملغرب
ORENZO VEGETAL SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 
سبدي مر�سى تسلطأنت مرحكش - 

0000ف مرحكش حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.32227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 يونبو   22 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
 10.000» من  أي  دعهم»   90.000»
عن  دعهم»   100.000» إلى  دعهم» 
إدمأج ححسبأطي أا أعيأح أا   : طريق 

عالاحت إصدحع في عأس حملأف.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   15 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138583.

246I

GESTION ALJANOUB

CHBIKA INVEST
إعالن مسعدد حلقرحعحت

GESTION ALJANOUB
زنقة لطوحن حي حلسعأدة ع أعة عقم 
2 حلطأبق حلثألث حلعبون ، 70000، 

حلعبون حملغرب
CHBIKA INVEST «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ع أعة 
حلزعاحلي عقم 136 شأعع حم حلسعد 
حلشقة عقم 08 حلعبون - 70000 

حلعبون حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.12517

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لم حلخأذ  05 شتن28 2222  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حلى  حلعبون  من  حلشركة  مقر  نقل 
لجزئة   : حالتي  حلعنوحن  حلى  حلدحخلة 

لكالت فبال عقم 24 حلدحخلة
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
من  حلشركة  مأف  عحس  عفر  مأيلي: 
 3000.000.00 حلى   100000.00

ب سأه أت نقدية.
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البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :5 عقم  بند 
مأيلي: لحويل مقر حلشركة حلى مدينة 

حلدحخلة
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 

عفر عحس مأف حلشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2715/2222.
247I

GESTION ALJANOUB

BOJA FISH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة لطوحن حي حلسعأدة ع أعة عقم 
2 حلطأبق حلثألث حلعبون ، 70000، 

حلعبون حملغرب
BOJA FISH شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة 07 
شأعع ح أن حلفطوحكي حي موالي 
عشبد بلوك ح ع أعة 18 حلعبون - 

70000 حلعبون حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
42931

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 BOJA  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.FISH
لث ين   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلبحرية  حملنسجأت  الث ين  الحويل 
أنوحع  ج بر  احسسي2حد  لصدير   ،
حتس أك ، لجأعة عأمة ، نقل حلبضأئر 

من حسأب حلغي2 ،.
 07 : شقة  عنوحن حملقر حالجس أعي 
موالي  حي  حلفطوحكي  ح أن  شأعع 
 - حلعبون   18 ع أعة  ح  بلوك  عشبد 

70000 حلعبون حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلزعاحلي  علي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلزعاحلي  علي  حلسبد 
 07 18 شقة  حي موالي عشبد ع أعة 

حلعبون 70000 حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلزعاحلي  علي  حلسبد 
 07 18 شقة  حي موالي عشبد ع أعة 

حلعبون 70000 حلعبون حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2711/2222.
242I

GESTION ALJANOUB

ZERAL HOLDING
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة لطوحن حي حلسعأدة ع أعة عقم 
2 حلطأبق حلثألث حلعبون ، 70000، 

حلعبون حملغرب
ZERAL HOLDING شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 18 
شأعع ح أن حلفطوحكي حي موالي 
عشبد بلوك حلطأبق ف حلعبون - 

70000 حلعبون حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
42933

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 ZERAL : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.HOLDING

حبأزة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

اغي2  حملبأشرة  احملشأعكة  حتصوف 

ج بر  في  حملأف  عأس  في  حملبأشرة 

؛  احلصنأعبة  حلسجأعية  حملؤسسأت 

إدحعة حلشركأت حلسأبعة..

ع أعة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

18 شأعع ح أن حلفطوحكي حي موالي 

 - حلعبون  ف  حلطأبق  بلوك  عشبد 

70000 حلعبون حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلزعاحلي  علي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلزعاحلي  علي  حلسبد 

 07 18 شقة  حي موالي عشبد ع أعة 

حلعبون 70000 حلعبون حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلزعاحلي  علي  حلسبد 

 07 18 شقة  حي موالي عشبد ع أعة 

حلعبون 70000 حلعبون حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2712/2222.

249I

ديوحن حلخ28ة

DIYAR SMART
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ديوحن حلخ28ة

مكسب 5ف ، حلطأبق حلثألث ، إقأمة 

كأمبلبأ ، زحاية شأعع مح د ديوعي 

امح د عبده حلقنبطرة ، 000ف1، 

حلقنبطرة حملغرب

DIYAR SMART شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 21 

حلحوزية ه حلقنبطرة - 070ف1 

حلقنبطرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

66535

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 DIYAR : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.SMART

منعش   -  : غرض حلشركة بإيجأز 
عقأعي

- أشغأف مخسلفة احلبنأء.

عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

070ف1   - حلقنبطرة  ه  حلحوزية   21

حلقنبطرة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : حلسبد عبدحلعألي جبوعي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد حيوب جبوعي : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
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جبوعي  عبدحلعألي  حلسبد 
بئ2  حلشرقأاي   07 عقم  عنوحنه)ح( 
090ف1  حلقنبطرة  مهدية  حلرحمي 

حلقنبطرة حملغرب.
عنوحنه)ح(  جبوعي  حيوب  حلسبد 
 10 قطأع  ف178  قصبة مهدية عقم 

حلقنبطرة ف00ف1 حلقنبطرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
جبوعي  عبدحلعألي  حلسبد 
بئ2  حلشرقأاي   07 عقم  عنوحنه)ح( 
090ف1  حلقنبطرة  مهدية  حلرحمي 

حلقنبطرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 3509.

252I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

ARABIAN DECO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
حقأمة حلريبر 1 حلطأبق 2 عقم 8 شأعع 

حلغولف سبدي يوسف بن علي ، 
0000ف، مرحكش حملغرب

ARABIAN DECO شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلرقم 67 
زنقة 67 عزيز حبالف حلطأبق حلسأني 
عقم 3 حملعأعيف - 22372 حلدحع 

حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

529359
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 دجن28   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ARABIAN DECO

حالشغأف   : غرض حلشركة بإيجأز 
حلعأمة حا حلبنأء.

عنوحن حملقر حالجس أعي : حلرقم 67 
حلسأني  حلطأبق  حبالف  عزيز   67 زنقة 
حلدحع   22372  - حملعأعيف   3 عقم 

حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 670  : مرشدي  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   330  : حلسبد مح د عحمي 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد مح د مرشدي عنوحنه)ح( 
حلوحدة  مج وعة  حلنهضة  حي  56ف 

10000 حلريأط حملغرب.
 09 حلسبد مح د عحمي عنوحنه)ح( 

زنقة بلببوت 000ف6 بو فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد مح د مرشدي عنوحنه)ح( 
حلوحدة  مج وعة  حلنهضة  حي  56ف 

10000 حلريأط حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 24 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

ينأير 2222 لحت عقم 2594.
251I

موثق

LE BAR A CARBURANT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

موثق
شأعع حلدحي الد سبدي بأبأ حقأمة 
مالك بين حلطأبقين عقم 5 حلحي 

حالدحعي حلوالية ، 93000، لطوحن 
حملغرب

LE BAR A CARBURANT شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 22 شأعع 

احد زيز عقم 1 حكدحف حلريأط - 

10090 حلريأط حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162679

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   12

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 LE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BAR A CARBURANT

تسبي2   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

محطة اقود.

عنوحن حملقر حالجس أعي : 22 شأعع 

احد زيز عقم 1 حكدحف حلريأط - 10090 

حلريأط حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد نوع حلدين مهدي عنوحنه)ح( 

 38 لطوحن شأعع موالي عبأس عقم 

مكرع 93000 لطوحن حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد نوع حلدين مهدي عنوحنه)ح( 

 38 لطوحن شأعع موالي عبأس عقم 

مكرع 93000 لطوحن حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف719.

252I

WAY CONSEIL

 PROJET PILOTE POUR
SERVICES

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 223 MASSIRA 1 -A ، 42222،

MARRAKECH MAROC
 PROJET PILOTE POUR

SERVICES شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زينة 

بيزنيس مركز شأعع مسلبم لجزيئة 
بكأع حلطأبق 3 شقة ف1 بأب دكألة - 

0160ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122223

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   06
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 PROJET PILOTE POUR  :

.SERVICES
لقديم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلخدمأت )لأجي2 اشرحء ايبر حملعدحت 

احآلالت اقطر حلغبأع(.
 حلسجأعة

 أع أف أا تشيبد مسنوعة.
زينة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
لجزيئة  مسلبم  شأعع  مركز  بيزنيس 
 - بأب دكألة  ف1  3 شقة  بكأع حلطأبق 

0160ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 9 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
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 1.000  : حلبعقوبي  حلسبد ح بد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد ح بد حلبعقوبي عنوحنه)ح( 
حمأنقبدحع احكلبم لنغي2 5800ف لنغي2 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد ح بد حلبعقوبي عنوحنه)ح( 
حمأنقبدحع احكلبم لنغي2 5800ف لنغي2 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139292.
253I

CABINET BAHMAD

IKS AGENCY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

CABINET BAHMAD
إقأمة مرحكش بالزح ع أعة د 1 شقة 
ب 21 حلطأبق حلثأني جليز مرحكش 
إقأمة مرحكش بالزح ع أعة د 1 شقة 
ب 21 حلطأبق حلثأني جليز مرحكش، 

0000ف، مرحكش حملغرب
IKS AGENCY شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ملك عقم 

522 حملنطقة حلصنأعبة سبدي غأنم 
- 0000ف مرحكش حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

5ف835.
 ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي
عفر  لم   2222 مأي   18 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف 
من  أي  دعهم»   1.222.222»
 1.300.000» إلى  دعهم»   100.000»
دعهم» عن طريق : إدمأج ححسبأطي أا 
أعيأح أا عالاحت إصدحع في عأس حملأف.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139325.
254I

ACT FINANCE

TAMZA FOSE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 22362،
CASABLANCA MAROC

TAMZA FOSE شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26 شأعع 
مرس سلطأن ، حلطأبق حتاف ، 

شقة عقم 3 - 22222 حلدحع حلببضأء 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555115

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TAMZA FOSE
إدحعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
احلسعأانبة  حلت2بوية  حتنشطة 

احلخأصة.
عنوحن حملقر حالجس أعي : 26 شأعع 
مرس سلطأن ، حلطأبق حتاف ، شقة 
عقم 3 - 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد عبد حلغني لكنزح : ف3 حصة 

بقب ة 00ف.3 دعهم للحصة.
حصة   33  : ح زة  حيوب  حلسبد 

بقب ة 3.300 دعهم للحصة.
حصة   33  : حلسبدة حمنة حايأشأ 

بقب ة 3.300 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد عبد حلغني لكنزح عنوحنه)ح( 

، شأعع قأسم  ، حي حلفرح حلثأني   22
أمين 22222 سطأت حملغرب.

عنوحنه)ح(  ح زة  حيوب  حلسبد 
حلوحدة.  حي  حح د شوقي  شأعع   76

22222 برشبد حملغرب.
حلسبدة حمنة حايأشأ عنوحنه)ح( دحع 
سطأت   22222  6 شقة   09 مح ود 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد عبد حلغني لكنزح عنوحنه)ح( 
، شأعع قأسم  ، حي حلفرح حلثأني   22

أمين 22222 سطأت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837110.
255I

CABYOUCOM

RJH DELUXE TRANS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 21 SOUK EL ARBAA، 14322،

SOUK EL ARBAA MAROC
RJH DELUXE TRANS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حاالد 
عبد حلسالم سبدي مح د حلح ر - 
300ف1 سوق حعبعأء حلغرب حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

27777
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 RJH  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.DELUXE TRANS
نقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبضأئر حلوطنبة احلدالبة.
عنوحن حملقر حالجس أعي : داحع حاالد 
 - عبد حلسالم سبدي مح د حلح ر 

300ف1 سوق حعبعأء حلغرب حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : سأمبة  حلحبأني  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 252  : حملبلودي  حلحبأني  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 252  : زكريأء  حلحب�سي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد حلحبأني سأمبة عنوحنه)ح( 
حي حلسالم مج وعة حلس أعة حلزنقة 
حلغرب  حعبعأء  سوق   53 عقم  ف3 

300ف1 سوق حعبعأء حلغرب حملغرب.
حلسبد حلحبأني حملبلودي عنوحنه)ح( 

حسبأنبأ 08001 برشلونة حسبأنبأ.
عنوحنه)ح(  حلحب�سي زكريأء  حلسبد 
 322 حلقطعة  عقم  سعبد  بني  حي 

90000 طنجة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة حلحبأني سأمبة عنوحنه)ح( 
حي حلسالم مج وعة حلس أعة حلزنقة 
حلغرب  حعبعأء  سوق   53 عقم  ف3 

300ف1 سوق حعبعأء حلغرب حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلغرب  حالعبعأء  بسوق  حالبسدحئبة 
عقم  لحت   2222 شتن28   06 بسأعيخ 

6فف.
256I

FIDUCIAIRE BAMMOU

EMPRESA FRUIT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N24 ، 14222،
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KENITRA Maroc

EMPRESA FRUIT شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حالسسقالف اشأعع حملرسة حقأمة ل28ال 

أ مكسب عقم 08 - 000ف1 حلقنبطرة 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

66529

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   07

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.EMPRESA FRUIT

معألجة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حملخلفأت حلزعحعبة.

مقأالة في نقل حلسلر..

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حالسسقالف اشأعع حملرسة حقأمة ل28ال 

حلقنبطرة  000ف1   -  08 أ مكسب عقم 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

1.000 حصة   : حلسبد زيد حبلبة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد زيد حبلبة عنوحنه)ح( مركز 
سوق  لالمب ونة  قبأدة  مب ونة  لال 

حلقنبطرة  000ف1  حلغرب  أعبعأء 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد زيد حبلبة عنوحنه)ح( مركز 
سوق  لالمب ونة  قبأدة  مب ونة  لال 
حلقنبطرة  000ف1  حلغرب  أعبعأء 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 92532.
257I

DEMER CONSULTING

4MA CONSEIL MAROC
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 22222، حلدحعحلببضأء 
حملغرب

4MA CONSEIL MAROC شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 119 شأعع 
عبدحملومن طأبق 2 عقم 18 - 22222 

حلببضأء حملغرب 
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555125

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   24
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
MAف   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.CONSEIL MAROC
منظم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حفالت.
عنوحن حملقر حالجس أعي : 119 شأعع 
عبدحملومن طأبق 2 عقم 18 - 22222 

حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : ملصدق  مرحد  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبدمرحد ملصدق : 1000 بقب ة 
100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  ملصدق  مرحد  حلسبد 
 32 عقم  ف  طأبق  لأشفين  إبن   117
شأعع اجدة 22222 حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  ملصدق  مرحد  حلسبد 
 32 عقم  ف  طأبق  لأشفين  إبن   117
شأعع اجدة 22222 حلببضأء حملغرب 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237123.
252I

CABINET EL KHALIFA

AFAKIA S.A.R.L
إعالن مسعدد حلقرحعحت

CABINET EL KHALIFA
3ف - زنقة طه حسين ، 22122، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
AFAKIA S.A.R.L «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: طريق 
107 حهل حلغالم - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.171013

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في ف1 يونبو 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حلسنسي�سي  حكب ة  حلسبدة  تعبين   -
إضأفة  للشركة  جديدة  ك سصرفة 

للسبدة حلهأم لحلو.
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

حلسوقبر حالجس أعي احلبنكي.

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حلنظأم حتسأ�سي للشركة.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 25: حلذي ينص على مأيلي: 

احلسبدة  لحلو  حلهأم  حلسبدة  تعبين 

ك سصرفسين  حلسنسي�سي  حكب ة 

للشركة ملدة غي2 محدادة مر حلسوقبر 

حالجس أعي احلبنكي.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2222 لحت عقم 232159.

259I

PREFICOS

CUISINE SAFI
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

PREFICOS

 RES FARHATTNE IMM

 2 3 ETAGE APPT 11 SIDI

 OTHMANE ، 22762،

CASABLANCA MAROC

CUISINE SAFI شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26 محج 

مرس حلسلطأن حلطأبق حالاف عقم 3 

حنفأ 22226 حلدحع حلببضأء حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.372943

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع   2221 أكسوير   18 في  حملؤعخ 

حل شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

عأس ألهأ  مبلغ   CUISINE SAFI

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

محج مرس حلسلطأن   26 حإلجس أعي 

حلطأبق حالاف عقم 3 حنفأ 22226 حلدحع 

حلببضأء حملغرب نتبجة ف : حالحسكأع.

ا حدد مقر حلسصفبة ب 26 محج 

 3 مرس حلسلطأن حلطأبق حالاف عقم 

حنفأ 22226 حلدحع حلببضأء حملغرب.
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 ا عين:

بومشأت  لوفبق  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( داحع كوعا سبدي معراف 

حملغرب  حلببضأء  حلدحع   22192

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

محج مرس   26  : حملسعلقة بألسصفبة 

حنفأ   3 عقم  حالاف  حلطأبق  حلسلطأن 

حلدحع حلببضأء

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

دجن28 2221 لحت عقم 805061.

262I

STE ANGLE DE GESTION SARL

LYASS FISH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لوسبر نشأط حلشركة 

STE ANGLE DE GESTION SARL

شأعع أح د حلحريزي لجزئة 

حلس س أني عقم 6 حقأمة بأعيس- أ 

لطوحن ، 93000، لطوحن حملغرب

LYASS FISH شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي شأعع 

أح د حلحريزي لجزئة حلس س أني 

عقم 6 - 93000 لطوحن مغرب.

لوسبر نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.32263

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

ل ت   2222 غشت   29 في  حملؤعخ 

نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :

.MAREYAGE

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   12 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1262.

261I

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

OUBAID TRANS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE
 AVENUE DE LA RESISTANCE 24

N°16، 92222، Tanger Maroc
OUBAID TRANS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع عبد 
هللا حلهبطي حقأمة حلقدس عقم ف3 

طنجة 90000 طنجة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.125137

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   05 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
مح د فبصل  )ة(  لفويت حلسبد 
حجس أعبة من  حصة   252 مط أعي 
)ة(  حصة لفأئدة حلسبد   252 أصل 
مح د حلعربي حلعسبق حلشأعر بسأعيخ 

05 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   07 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257152.

262I

FNMCOMPTA

WORLD STEAM
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 27
 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC
WORLD STEAM شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزيئة 

حلزموعي حلعوحمة شأعع 9ف عقم 13 - 
طنجة - 9000 طنجة حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

05ف69.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   30 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( حلسأمري مح د 
100 حصة حجس أعبة من أصل 600 
)ة( عبد حلغأني  حصة لفأئدة حلسبد 

حلوهأبي بسأعيخ 30 غشت 2222.
لفويت حلسبد )ة( حلسأمري مح د 
100 حصة حجس أعبة من أصل 600 
حصة لفأئدة حلسبد )ة( فؤحد حلوهأبي 

بسأعيخ 30 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   09 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9685.
263I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

STE EL MOKRI FRERE SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

عقم 8 حلطأبق 5 حلشقة 9 حقأمة 
حلحرية شأعع فلسطين ، 30000، 

فأس حملغرب
 STE EL MOKRI FRERE SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم ف3 دحع 
حملقري حلزيأت فأس - 30000 فأس 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

70505
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2221 يونبو   17
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE EL : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.MOKRI FRERE SARL
حلفنأدق   : بإيجأز  غرض حلشركة 

احملطأعم.
ف3  عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

 30000  - فأس  حلزيأت  حملقري  دحع 
فأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد يوسف حملقري : 166 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   166  : حملقري  حلسبد علي 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد حلطبب حملقري : 167 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد مح د سعبد حملقري : 167 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد حملهدي حملقري : 167 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد عبد حلحفبض حملقري : 167 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حملقري  يوسف  حلسبد 
فأس  حلزيأت  حملقري  دحع  ف3  عقم 

30000 فأس حملغرب.
عقم  حلسبد علي حملقري عنوحنه)ح( 
 30000 دحع حملقري حلزيأت فأس  ف3 

فأس حملغرب.
عنوحنه)ح(  حملقري  حلطبب  حلسبد 
فأس  حلزيأت  حملقري  دحع  ف3  عقم 

30000 فأس حملغرب.
حملقري  سعبد  مح د  حلسبد 
دحع حملقري حلزيأت  ف3  عقم  عنوحنه)ح( 

فأس 30000 فأس حملغرب.
عنوحنه)ح(  حملقري  حملهدي  حلسبد 
فأس  حلزيأت  حملقري  دحع  ف3  عقم 

30000 فأس حملغرب.
حملقري  حلحفبض  عبد  حلسبد 
دحع حملقري حلزيأت  ف3  عقم  عنوحنه)ح( 

فأس 30000 فأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حملقري  يوسف  حلسبد 
فأس  حلزيأت  حملقري  دحع  ف3  عقم 

30000 فأس حملغرب
عقم  حلسبد علي حملقري عنوحنه)ح( 
 30000 دحع حملقري حلزيأت فأس  ف3 

فأس حملغرب
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عنوحنه)ح(  حملقري  حلطبب  حلسبد 
فأس  حلزيأت  حملقري  دحع  ف3  عقم 

30000 فأس حملغرب
حملقري  سعبد  مح د  حلسبد 
دحع حملقري حلزيأت  ف3  عقم  عنوحنه)ح( 

فأس 30000 فأس حملغرب

عنوحنه)ح(  حملقري  حملهدي  حلسبد 
فأس  حلزيأت  حملقري  دحع  ف3  عقم 

30000 فأس حملغرب
حملقري  حلحفبض  عبد  حلسبد 
دحع حملقري حلزيأت  ف3  عقم  عنوحنه)ح( 

فأس 30000 فأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

دجن28   03 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2221 لحت عقم 89ف5.

264I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

SATAYAS TRAVAUX sarl au
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

 RUE MY ISMAIL N° 66

 KHOURIBGA ، 25222،

KHOURIBGA MAROC

 SATAYAS TRAVAUX sarl au

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز حاالد 

فسألة بني خي2حن احديزم - 25222 

احدي زم حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.987

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 يولبوز   18 في  حملؤعخ 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

 SATAYAS حلوحبد  حلشريك  ذحت 

عأس ألهأ  مبلغ   TRAVAUX sarl au

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

حإلجس أعي مركز حاالد فسألة بني خي2حن 

حملغرب  زم  احدي   25222  - احديزم 

نتبجة ف : عدم بلوغ هدفهأ.

ا حدد مقر حلسصفبة ب مركز حاالد 

 25222  - فسألة بني خي2حن احدي زم 

احدي زم حملغرب. 

ا عين:

سرغبني  حلعزيز  عبد  حلسبد)ة( 

زنقة حملعأدنة احدي   222 اعنوحنه)ح( 

زم 25222 احدي زم حملغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : مركز حاالد فسألة 

بني خي2حن احدي زم 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بوحدي زم بسأعيخ 12 شتن28 

2222 لحت عقم 79/2222.

265I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

إيمكس ميا
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 CONFIDENTIA AUDIT &

CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri

 Résidence Panorama GH 1

 IMM 1 ETG 2 N 2 ، 22272،

Casablanca MAROC

إي كس مبأ شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكسب 

عقم س23، حلطأبق حلرحبر،حلع أعة 

س،غرين ااعك سنت2،سبدي 

معراف - 22522 حلدحعحلببضأء 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7ف6ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ : إي كس 

مبأ.

إسسي2حد   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

الصدير.

مكسب   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلرحبر،حلع أعة  حلطأبق  س23،  عقم 

سنت2،سبدي  ااعك  س،غرين 

حلدحعحلببضأء   22522  - معراف 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد ع ر حلخدعي : 262 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

0ف7   : عينألدا  أفندحنو  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلخدعي  ع ر  حلسبد 

ع أعة  سبتي  غولف  بوسكوعة 

بوسكوعة  حلخضرحء  132حملدينة 

 27122 حلنوحصرحلببضأء 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

حلسبد أفندحنو عينألدا عنوحنه)ح( 

 J9J غسينو  االت2ز  موعلي  طريق   91

كبببك كندح.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلخدعي  ع ر  حلسبد 

ع أعة  سبتي  غولف  بوسكوعة 

بوسكوعة  حلخضرحء  132حملدينة 

 27122 حلنوحصرحلببضأء 

حلدحعحلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 06 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 29221.

266I

FINCOSA MARRAKECH

SINFONIA
شركة حملسأه ة
لفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شأعع عبد حلكريم حلخطأبي حقأمة 
عقبة ع أعة 180 بلوك B حلطأبق 

حالاف حلشقة 7 ، 0000ف، مرحكش 
حملغرب

SINFONIA شركة حملسأه ة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف زنقة 
بدعكليز - 0000ف مرحكش حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

3ف8ف3.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( جأن مأعك فبنأ 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.399
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة  00ف.1 
ينأير   22 بسأعيخ  لببس  فرحنسيسكو 

.2222
لفويت حلسبد )ة( جأن مأعك فبنأ 
00ف.1  1 حصة حجس أعبة من أصل 
غطأس  )ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة 

مح د حنس بسأعيخ 22 ينأير 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   08 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139222.
267I

FINCOSA MARRAKECH

SINFONIA
تعبين أعضأء مجلس حإلدحعة

FINCOSA MARRAKECH
شأعع عبد حلكريم حلخطأبي حقأمة 
عقبة ع أعة 180 بلوك B حلطأبق 

حالاف حلشقة 7 ، 0000ف، مرحكش 
حملغرب

SINFONIA «شركة حملسأه ة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ف زنقة 
بدعكليز - 0000ف مرحكش حملغرب.
«تعبين أعضأء مجلس حإلدحعة»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
3ف8ف3.
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ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لقرع   2222 يولبوز   22 في  حملؤعخ 
حإلدحعة خالف  مجلس  أعضأء  تعبين 

حلسنوحت حملألبة حلسألبة: 
- من 2217 حلى 2222

حتشخأص حلطببعبون: 
فرحنسيسكو  لببس  حلسبد)ة( 
احلكأئن  عأم  مدير  عئيس  بصفسه)ح( 

عنوحنه)ح( ب: مونأكو.. مونأكو
حندعي  جبىأى  كنأعي  حلسبد)ة( 
احلكأئن  مدير  بصفسه)ح(  عيني 

عنوحنه)ح( ب: فرنسأ. نيس فرنسأ
حس أء  حلطأس  حلسبد)ة( 
بصفسه)ح( مدير احلكأئن عنوحنه)ح( ب: 
سبدي عبأد 1 ع أعة حالصبهأني عقم 6 

0000ف مرحكش حملغرب
حتشخأص حملعنويون: 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139222.

262I

SOCIETE IMMOBILERE HALIFA X  

 SOCIETE IMMOBILERE
HALIFA X

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
افأة شريك

 SOCIETE IMMOBILERE HALIFA
X

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,21
22522، CASABLNACA MAROC
 SOCIETE IMMOBILERE HALIFA

X شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 7 زنقة 
طرحبلس - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
افأة شريك

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.109681

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 أكسوير 2219 لم حإلعالم 
الوزير  بنيس  علي  حلشريك  بوفأة 
لرسم   

ً
لبعأ حلوعثة  على  حصصه 

 2219 أكسوير   17 في  حملؤعخ  حإلعحثة 
بألشكل حتتي :

 1.755  ، بنيس  كأمل  حلسبد)ة( 

حصة.

حلسبد)ة( سلب أن بنيس ، 1.755 

حصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 29 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

نون28 2219 لحت عقم 34276.

269I

مكسب حلسوثبق حلعصري ب رحكش حالسسأذ ج أف 

محدح

RIAD ALGHANI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لفويت حصص

مكسب حلسوثبق حلعصري ب رحكش 

حالسسأذ ج أف محدح

زحاية شأعع مح د حلسأدس اطريق 

لأعكة حقأمة كأعالين حلطأبق حالاف 

حلشقة عقم 1 ,2 جليز مرحكش ، 

0000ف، مرحكش حملغرب

RIAD ALGHANI شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مرحكش 

26دعب حلفرحن جنأن بن شكرح - 

0000ف مرحكش حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.74253

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

ل ت   2222 يولبوز   15 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

لفويت حلسبد )ة( مح د بن سعبد 

900 حصة حجس أعبة من  حكسأسن 

)ة(  حصة لفأئدة حلسبد   900 أصل 

 15 بسأعيخ   Céline Suzanne PRIEZ

يولبوز 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139322.

272I

CENTRE PRIVE DERFOUFI DE FORMATION

 CENTRE PRIVE DERFOUFI
DE FORMATION

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

 CENTRE PRIVE DERFOUFI DE
FORMATION

 HAY EL MOHAMMADI LOT
 BENADDI EL AFAK 3 N°32
 OUJDA ، 62222، OUJDA

MAROC
 CENTRE PRIVE DERFOUFI
DE FORMATION شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

حملح دي لجزئة بنعدي حتفأق 3 عقم 
38 - 60000 اجدة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
39751

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   06
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 CENTRE PRIVE DERFOUFI DE

.FORMATION
مركز   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسكوين.
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حملح دي لجزئة بنعدي حتفأق 3 عقم 

38 - 60000 اجدة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  دعفوفي  إكرحم  حلسبدة 
 3 حي حملح دي لجزئة بنعدي حتفأق 

عقم 38 60000 اجدة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  دعفوفي  إكرحم  حلسبدة 
 3 حي حملح دي لجزئة بنعدي حتفأق 

عقم 38 60000 اجدة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يولبوز   22 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1137.
271I

AC CONSEIL

البردعي اكسسوار
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد حلكريم بنجلون مكألب 

حشرف حلطأبق حلخأمس مكسب عقم 
1ف حملدينة حلجديدة فأس ، 30000، 

فأس حملغرب
حل28دعي حكسسوحع شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
ملصفر حقأمة زمردة ف شقة 6 حلطأبق 

2 طريق حي وزحع - 30000 فأس 
حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

0589ف.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
05 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حكسسوحع  حل28دعي  حلوحبد  حلشريك 
دعهم   2.422.222 عأس ألهأ  مبلغ 
لجزئة  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 
ملصفر حقأمة زمردة ف شقة 6 حلطأبق 
فأس   30000  - حي وزحع  طريق   2

حملغرب نتبجة ف : حغالق.
لجزئة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
ملصفر حقأمة زمردة ف شقة 6 حلطأبق 
فأس   30000  - حي وزحع  طريق   2

حملغرب. 
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ا عين:

حلسبد)ة( كوثر حل28دعي اعنوحنه)ح( 

8ف لجزئة حلبأعك ملعب حلخبل حقأمة 

 30000 م ج  ف0  22 شقة  حية طأبق 

فأس حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   22 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3593.

272I

FIDPER

شركة كوفراج كليسان 

سيسطيم
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

FIDPER

 OUISLANE ، 52222، MEKNES

MAROC

شركة كوفرحج كليسأن سيسطبم 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 13 

دعب 3 شأعع عبد حلكريم حلخطأبي 

حي إزدهأع ايسالن - 50080 مكنأس 

حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.25623

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع   2222 غشت   22 في  حملؤعخ 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

ذحت حلشريك حلوحبد شركة كوفرحج 

عأس ألهأ  مبلغ  سيسطبم  كليسأن 

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000

3 شأعع عبد  13 دعب  حإلجس أعي عقم 

إزدهأع ايسالن  حلخطأبي حي  حلكريم 

 : مكنأس حملغرب نتبجة ف   50080  -

أزمة في حلقطأع.

 13 ا حدد مقر حلسصفبة ب عقم 
حلخطأبي  حلكريم  عبد  شأعع   3 دعب 
50080 مكنأس   - حي إزدهأع ايسالن 

حملغرب. 
ا عين:

عزيز حلوعيأ اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 
لجزئة بن سعبد عقم 133 سبر عبون 
51000 حلحأجب حملغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   06 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 763.

273I

METREK COMPTA PRO

TRANS INNOVATION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14222، SIDI

SLIMANE MAROC
TRANS INNOVATION شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 31 زنقة 
مأعلي2 عبد حلسالم بن مح د مكسب 
عقم2 عيأض حلزيسون فأف فلوعي - 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.58913

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   15 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حلعبأع  هشأم  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
15 غشت  عبد حلسالم فراج بسأعيخ 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1391.
274I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

OUARDIGHA ATLAS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تغبي2 نشأط حلشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
عقم 234، شأعع فلسطين حي 

حلقدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
حملغرب

OUARDIGHA ATLAS شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي حلرقم 
1617 شقة 22 حلطأبق حتاف حي 
حتمل - 25222 خريبكة حملغرب.

تغبي2 نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.6563
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم تغبي2  ف0 غشت 2222  حملؤعخ في 
«لأجر،حلس وين  من  حلشركة  نشأط 
أشجأع  «نبألأت  إلى  حلج أعي» 
ج لة،لنظبم  لأجر  شجي2حت  أا 
حملؤل رحت احلنداحت،أع أف أا تشيبد 

مسنوعة».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
30 غشت  حالبسدحئبة بخريبكة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 387.
275I

STE CAC CONSEIL

R H S TRAVAUX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA
 AGADIR، 22222، AGADIR

MAROC
R H S TRAVAUX شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : داحع حيت 

حلسأيا حلصفأء حشسوكة حيت بأهأ - 

27223 حشسوكة حيت بأهأ حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

26727

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   22

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 R H S  : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

.TRAVAUX

غرض حلشركة بإيجأز : - 

أشغأف حلبنأء احتشغأف حملسنوعة

- لصنبر موحد حلبنأء

-  ببر اشرحء موحد حلبنأء.

عنوحن حملقر حالجس أعي : : داحع حيت 

 - حشسوكة حيت بأهأ  حلسأيا حلصفأء 

27223 حشسوكة حيت بأهأ حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

ف33   : ححبوثوت  حسن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 333  : مرخيس  عشبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 333  : حلفضألي  سعبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حسن ححبوثوت عنوحنه)ح( 
لجزئة حكدحف حيت  عقم 25  ف0  بلوك 

ملوف ف8015 حيت ملوف حملغرب.

عنوحنه)ح(  مرخيس  عشبد  حلسبد 

سبدي  حلرخأء  حيت  بلعبد  حدا  داحع 

حفني 25222 لزنيت حملغرب.

حلسبد سعبد حلفضألي عنوحنه)ح( 

حشسوكة  حلصفأء  حلسأيا  حيت  داحع 

حيت بأهأ 27222 ببوكرى حملغرب.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حسن ححبوثوت عنوحنه)ح( 

لجزئة حكدحف حيت  عقم 25  ف0  بلوك 

ملوف ف8015 حيت ملوف حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   30 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1673.

276I

ABENN AUDIT & CONSEIL

WALIAS

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

مج ر بس ة 1 ج ه1بألداع حتع�سي 

شقة 3 ، 22222، حلدحع حلببضأء 

حملغرب

WALIAS شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 

س بة إقأمة شهرزحد 3 طأبق 5 عقم 

22 حلنخبل - - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.362727

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم   2222 غشت   26 في  حملؤعخ 

قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

«600.000 دعهم» أي من «222.222 

عن  دعهم»   800.000» إلى  دعهم» 

أا  نقدية  حصص  لقديم   : طريق 

عبنبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

29923- عقم  لحت   2222 شتن28 

.837113

277I

cabinet abda conseil et management

TRAVAB
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

 cabinet abda conseil et
management

عقم 239حلطأبق حالاف طريق سبدي 
احصل حلحي حلصنأعي ، 6000ف، 

حسفي حسفي
TRAVAB شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : لجزئة 
67ف حلزهوع - 6000ف حسفي حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.6603
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 غشت   31 في  حملؤعخ 
TRAVAB شركة ذحت مسؤالبة  حل 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 67ف حلزهوع - 
6000ف حسفي حملغرب نتبجة للسوقف 

حلدحئم لنشأط حلشركة.
ا عين:

حدشي2ح  حلحق  عبد  حلسبد)ة( 
كأاكي  حي   07 57بلوك  اعنوحنه)ح( 
)ة(  ك صفي  حملغرب  حسفي  6000ف 

للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
لجزئة  افي   2222 غشت   31 بسأعيخ 
67ف حلزهوع - 6000ف حسفي حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   05 بسأعيخ  بآسفي  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 757.
272I

SOCIETE IMMOBILERE HALIFA X

 SOCIETE IMMOBILERE
HALIFA X

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة

 SOCIETE IMMOBILERE HALIFA
X

 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,21

22522، CASABLNACA MAROC
 SOCIETE IMMOBILERE HALIFA
X «شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: زنقة 
طرحبلس - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
«مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.109681
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في ف0 مأي 2222
حتسأ�سي  حلنظأم  مالءمة  لقرع 
بعد  للشركة مر مقسضبأت حلقأنون: 
حلسعديالت حلنظأمبة في حلج ر حلعأم 
أكسوير 2219،  حإلسسثنأئي بسأعيخ 22 
يقرع حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي لحديث 

حلنظأم حتسأ�سي.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يونبو 2222 لحت عقم 22499.
279I

fj conseil

نا نا ماد لالستيراد والنصدير
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

fj conseil
عفم 1051 حلطأبق 01 حي حلقدس 

22 ب 22 خريبكة ، 25222، 
خريبكة حملغرب

نأ نأ مأد لالسسي2حد احلنصدير شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : عقم 336 
زنقة عبد هللا بن عاححة يأس ين 22 

خريبكة 25222 خريبكة حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.5223

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2222 مأي   25 في  حملؤعخ 
نأ نأ مأد لالسسي2حد احلنصدير شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 

336 زنقة عبد هللا بن عاححة يأس ين 

خريبكة حملغرب   25222 خريبكة   22

نتبجة الملنأفسة.

ا عين:
نأنأاي  مح د  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( عقم 336 زنقة عبد هللا بن 

خريبكة   25222  22 عاححة يأس ين 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

 336 افي عقم   2222 مأي   25 بسأعيخ 

زنقة عبد هللا بن عاححة يأس ين 22 

- 25222 خريبكة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بخريبكة بسأعيخ 12 شتن28 

2222 لحت عقم 08ف.

222I

حثس أنبة صال ح حلدين

HAPPY YOG SARLAU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

حثس أنبة صال ح حلدين

ع أعة 423 شقة 3 حبوحب مرحكش 

زان 39 مرحكش ، 0000ف، مرحكش 

حملغرب

HAPPY YOG SARLAU شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 321 مركز 

لجأعي منأعة موف مرحكش - 0000ف 

مرحكش حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.66367

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يولبوز   01 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

حمي2  )ة(  حلسبد  لفويت 

حجس أعبة  حصة   500 مب يسبفبك 

من أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد 

يولبوز   01 احئل حلدجبلي بسأعيخ  )ة( 

.2222
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حمي2  )ة(  حلسبد  لفويت 
حجس أعبة  حصة   500 مب يسبفبك 
من أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد 
نزحع عبد حال مي2 حبيب حلدجبلي  )ة( 

بسأعيخ 01 يولبوز 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
غشت   15 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138588.
221I

موثقة

EHDMD IMMOBILIERE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

موثقة
29 زنقة حنطأكي مكسب عقم 06 ، 

90000، طنجة مغرب
EHDMD IMMOBILIERE شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي سأحة 
كستبالع )سأحة حفريقبأ( بلوك ب 
طأبق حلسأدس شقة 6ف - 90000 

طنجة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.112321

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   19 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حمغأع  مريم  )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة حجس أعبة من أصل   12.422
31.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( عبد 
حلبغبل  ادينأ  طأعق-مراة  حلرح أن- 
حلصأدق  احلحأج  حلصأدق  عبد  بن 

حملن28ي بسأعيخ 19 غشت 2222.
)ة( فأط ة حلزهرحء  لفويت حلسبد 
من  حجس أعبة  حصة   9.300 حمغأع 
حصة لفأئدة حلسبد   31.000 أصل 
طأعق-مراة ادينأ  عبد حلرح أن-  )ة( 
احلحأج  حلصأدق  عبد  بن  حلبغبل 
غشت   19 بسأعيخ  حملن28ي  حلصأدق 

.2222
حمغأع  سفبأن  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   9.300
31.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( عبد 
حلبغبل  ادينأ  طأعق-مراة  حلرح أن- 

حلصأدق  احلحأج  حلصأدق  عبد  بن 
حملن28ي بسأعيخ 19 غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   09 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257222.
222I

CABINET DAMI & ASSOCIES

شركة أكابالست ماروك
إعالن مسعدد حلقرحعحت

CABINET DAMI & ASSOCIES
 BD DE LA RESISTANCE ,169
 7 EME ETAGE 169, BD DE LA
 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

22492، CASABLANCA MAROC
شركة أكأبالست مأعاك «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ألالنتبك 

حملنطقة حلحرة لجزئة 11.100-
11.101 حلقنبطرة حملغرب - 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.52745

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 01 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حلحسأب  ب وحزنة  حملأف  عأس  زيأدة 
 2.422.222 ب بلغ  للشركأء  حلجأعي 
100.000 دعهم إلى  دعهم اجعله من 

2.522.222 دعهم
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
لحويل عأس أف حلشركة من حلدعهم 
حلبوم  سعر  بسطببق  حتاعا؛  إلى 
أاعا   1  1/2/2222( دعهم   10.57
يسأاي 10.57 دعهً أ( لبكون عأس أف 

حلشركة هو 236.512 أاعا 
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
حلسعديل حلنسبي للقوحنين )بند عقم 6) 

)بند عقم 7)
على  ينص  حلذي  ف:  عقم  قرحع 
مر  حتسأ�سي  حلقأنون  مالئ ة  مأيلي: 

حلسغبي2حت حلحأصلة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :6 عقم  بند 

شركة   -  : مسأه أت حلشركأء  مأيلي: 

أكأبالست 236.222,22 أاعا - حلسبد 

بألريك شوكران 236,22 أاعا

بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 

حصص حلشركأء : - شركة أكأبالست 

بألريك  حلسبد   - حصة   22.354

شوكران 22 حصة 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 06 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 3422.

223I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE GUNNER GROUPE
.SARL A.U

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شأعع مح د حلخأمس عقم 03 

حلطأبق حلثأني خنبفرة ، 000ف5، 

خنبفرة حملغرب

 STE GUNNER GROUPE SARL

A.U. شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

ح أن حلفسوحكي عقم 55 مريرت 

خنبفرة - 000ف5 خنبفرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

509ف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   03

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.GUNNER GROUPE SARL A.U

حلصبأنة   : غرض حلشركة بإيجأز 

حملخسلفة  حتع أف  حلصنأعبة- 

-حلتشأاع.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

مريرت   55 عقم  حلفسوحكي  ح أن 

خنبفرة - 000ف5 خنبفرة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

: ححسأين  حيت  محسن   حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

ححسأين  حيت  محسن  حلسبد 

000ف5  خنبفرة  مريرت  عنوحنه)ح( 

خنبفرة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

ححسأين  حيت  محسن  حلسبد 

000ف5  خنبفرة  مريرت  عنوحنه)ح( 

خنبفرة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

07 شتن28  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 389.

224I

universium advisors

BOUNTISS
إعالن مسعدد حلقرحعحت

universium advisors

 12Rue Liberté 3ème Etage

 App 5 Casablanca، 22122،

Casablanca maroc

BOUNTISS «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 

197, شأعع حملقأامة حلطأبق 6 

حلدحعحلببضأء 197, شأعع حملقأامة 

حلطأبق 6 حلدحعحلببضأء 22222 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: -.
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ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 25 يولبوز 2222 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
ببر حسهم حلشركة حلى حلسبد مح د 

بونصي2
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
بونصي2  مصطفى  حلسبد  حسسقألة 
اتعبين  للشركة  ك سي2  منصبه  من 
حلسبد مح د بونصي2 مكأنه ملدة غي2 

محدادة
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

تعديل حلنظأم حالسأ�سي للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 
ببر حسهم حلشركة حلى حلسبد مح د 

بونصي2
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
 1000 من  يسكون  حلشركة  عحس أف 
حصة في ملكبة حلسبد مح د بونصي2
على  ينص  حلذي  3ف:  عقم  بند 
بونصي2  مح د  حلسبد  تعبين  مأيلي: 

مسي2ح جديدح للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 25 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 835670.
225I

AXE GESTION SARL

S AGENCY
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AXE GESTION SARL
 11ZONE INDUSTRIELLE
 ATTASNIA MAGASIN N3

 TEMARA ، 12222، TEMARA
MAROC

S AGENCY شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 شأعع 
كدحف حلريأط 

ْ
حبن سينأ شقة عقم11 ح

- 10000 حلريأط حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162575

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   26

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 S  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.AGENCY

لنظبم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

 - احملؤث رحت  حملعأعض  الجهيز 

حلحفالت حلعأمة احلخأصة

ج بر خدمأت اكألة حاللصأالت - 

مر  حلعالقأت  خدمأت  ج بر 

حلصحأفة - حالشهأع.

59 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 

كدحف حلريأط 
ْ
حبن سينأ شقة عقم11 ح

- 10000 حلريأط حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد س ي2 بلعبأع : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  بلعبأع  س ي2  حلسبد 

9 ح  ف شقة  حقأمة حملنصوع 2 ع أعة 

ي م حلريأط 10000 حلريأط حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  بلعبأع  س ي2  حلسبد 

9 ح  ف شقة  حقأمة حملنصوع 2 ع أعة 

ي م حلريأط 10000 حلريأط حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122539.

226I

حتسسأذ مح د بن عبد حلجلبل

OMEGA SCIENCE
إعالن مسعدد حلقرحعحت

حتسسأذ مح د بن عبد حلجلبل
13 شأعع جوالن عقم 16 ا17 حلطأبق 

حلثألث ، 30000، فأس حملغرب
OMEGA SCIENCE «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 

مونفلوعي، شأعع شأنكبت، 152 - - 
فأس حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.25723
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 26 غشت 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
 3600( حلحصص  مج وع  لفويت 
مح د  حلسبد  طرف  من   ، حصة( 
بلعألبة  حلسبد هشأم  لفأئدة  فأعس 

اعبد حللطبف بلعألبة
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
حسسقألة مسي2 حلشركة حلسبد مح د 

فأعس من مهأمه
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
تعبين حلسبد ح بد حشنأني ك سي2 

جديد
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 
حلسبد هشأم بلعألبة اعبد حللطبف 
ب بلغ  حلشركة  في  بلعألبة مسأه ين 

362.222,22 دعهم
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
حلسبد هشأم بلعألبة اعبد حللطبف 
 3600 حلشركة  في  ي سلكأن  بلعألبة 

حصة حجس أعبة
على  ينص  حلذي   :15 عقم  بند 
مأيلي: حلسبد عأدف حلصخرة احلسبد 

ح بد حشنأني مسي2حن للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   06 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3672/22.

227I

 HAJI ENGINEERING AND MANAGEMENT

GROUP

 HAJI ENGINEERING AND
 MANAGEMENT GROUP

«HEMG» SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 HAJI ENGINEERING AND
MANAGEMENT GROUP

 RUE OUED ZIZ, 3ème ETAGE, ,ف
 APPT N° 7 AGDAL- RABAT،

12222، RABAT MAROC
 HAJI ENGINEERING AND
 MANAGEMENT GROUP
HEMG» SARL» شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم ف، 
زنقة احد زيز، حلطأبق 3، شقة عقم 
7، أكدحف حلريأط 10090 حلريأط 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162651
في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 HAJI ENGINEERING AND
 MANAGEMENT GROUP

.«HEMG» SARL
أشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلع ومبة،  احتشغأف  احلبنأء  حلطرق 
احالسسي2حد  مخسلفة،  أشغأف 

احلسصدير.
ف،  عقم   : حملقر حالجس أعي  عنوحن 
شقة عقم   ،3 حلطأبق  زنقة احد زيز، 
حلريأط   10090 حلريأط  أكدحف   ،7

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

600 حصة   : حلسبد أح د حأجي 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد إبرحهبم حأجي : 00ف حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حأجي  أح د  حلسبد 
زحكوعة  7000ف  زحكوعة  ل كرات 

حملغرب.
عنوحنه)ح(  حأجي  إبرحهبم  حلسبد 
زحكوعة  7000ف  زحكوعة  ل كرات 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حأجي  أح د  حلسبد 
زحكوعة  7000ف  زحكوعة  ل كرات 

حملغرب
عنوحنه)ح(  حأجي  إبرحهبم  حلسبد 
زحكوعة  7000ف  زحكوعة  ل كرات 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 7167.
222I

 MOGADOR موكأداع أسيست آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

سوريكا تور
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

موكأداع أسيست آند سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
عقم 2 حي بأب دكألة شأعع احد 
حملخأزن حلشقة عقم 3 بألطأبق 

حلثأني حلصويرة حلصويرة، 000فف، 
حلصويرة حملغرب

سوعيكأ لوع شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل 

حلسجأعي حلكأئن بألطأبق حتع�سي عقم 
9ف5-22 لجزئة أزلف حلصويرة - 

000فف حلصويرة حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.5217

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
05 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
مبلغ  لوع  سوعيكأ  حلوحبد  حلشريك 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
حلسجأعي  حملحل  حإلجس أعي  مقرهأ 
549- عقم  حتع�سي  بألطأبق  حلكأئن 

000فف   - لجزئة أزلف حلصويرة   22
حلسوقف   : حلصويرة حملغرب نتبجة ف 

عن مزحالة حلنشأط.
حملحل  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
حتع�سي  بألطأبق  حلكأئن  حلسجأعي 
عقم 22-549 لجزئة أزلف حلصويرة - 

000فف حلصويرة حملغرب. 
ا عين:

شعر  حد  مح د  حلسبد)ة( 
أزلف  لجزئة  9ف5  عقم  اعنوحنه)ح( 
حملغرب  حلصويرة  000فف  حلصويرة 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
حملحل حلسجأعي   : حملسعلقة بألسصفبة 
حلكأئن بألطأبق حتع�سي عقم 549-22 

لجزئة أزلف حلصويرة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألصويرة بسأعيخ 12 شتن28 

2222 لحت عقم 1ف3.
229I

مكسب حلدعحسأت احلخ28حت عبد حملجبد حلرحيس

INFLUENCE 2 WIN
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

مكسب حلدعحسأت احلخ28حت عبد 
حملجبد حلرحيس

261 شأعع عبد حملومن إقأمة حتمل 
حلطأبق 3 حلدحع حلببضأء، 22222، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
INFLUENCE 2 WIN شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 1ف، 

شأعع حلزعقطوني حلطأبق 7 حلشقة 
37 حلدحع حلببضأء - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.511229

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 18 يولبوز 2222 لقرع حل 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 INFLUENCE 2 حلوحبد  حلشريك 
100.000 دعهم  WIN مبلغ عأس ألهأ 
شأعع  1ف،  اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 
حلزعقطوني حلطأبق 7 حلشقة 37 حلدحع 
حلببضأء  حلدحع   22222  - حلببضأء 
حملغرب نتبجة ف : شركة مسوقفة منذ 

حلسأسيس.
ا حدد مقر حلسصفبة ب 1ف، شأعع 
حلزعقطوني حلطأبق 7 حلشقة 37 حلدحع 
حلببضأء  حلدحع   22222  - حلببضأء 

حملغرب. 
ا عين:

حلرحيس  حملجبد  عبد  حلسبد)ة( 
حملومن  عبد  شأعع   261 اعنوحنه)ح( 
حلببضأء  حلدحع   22222  3 حلطأبق 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 01 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 22962.

292I

FITARCO

LACEN SYSTEMA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

25222، TIZNIT MAROC
 LACEN SYSTEMA

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 86 لجزئة 
مفسأح حلسعأدة حفرحك 85000 

ليزنيت حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
5299

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   26
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 LACEN : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.SYSTEMA
غرض حلشركة بإيجأز : مفأاض.

عنوحن حملقر حالجس أعي : 86 لجزئة 
 85000 حفرحك  حلسعأدة  مفسأح 

ليزنيت حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 : حملهدي  حيت  حلحسن  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حملهدي  حيت  حلحسن  حلسبد 
عنوحنه)ح( داحع لكرحع عس وكة 85000 

ليزنيت حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حملهدي  حيت  حلحسن  حلسبد 
عنوحنه)ح( داحع لكرحع عس وكة 85000 

ليزنيت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   06 حالبسدحئبة بسيزنيت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 273.

291I
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FITARCO

BENSI NEGOCE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

25222، TIZNIT MAROC
BENSI NEGOCE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 293 
لجزئة حلنخبل - 85000 ليزنيت 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
5293

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 BENSI : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.NEGOCE
حالسسي2حد   : غرض حلشركة بإيجأز 

احلسصدير.
 293  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
ليزنيت   85000  - حلنخبل  لجزئة 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
 100  : بنسبح د  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد مح د بنسبح د عنوحنه)ح( 
 25222 حلرخأء  حيت  لكنسأ  داحع 

سبدي حفني حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد مح د بنسبح د عنوحنه)ح( 
 52222 حلرخأء  حيت  لكنسأ  داحع 

سبدي حفني حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   26 حالبسدحئبة بسيزنيت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 263.
292I

FITARCO

ALI BABA TRANSFERT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

25222، TIZNIT MAROC
ALI BABA TRANSFERT شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 1176 
جوحع مسجد حملسي2ة حي حملسي2ة 

85000 ليزنيت حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
5221

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   15
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 ALI  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BABA TRANSFERT
لحويل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالموحف.
 1176  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حملسي2ة  حي  حملسي2ة  مسجد  جوحع 

85000 ليزنيت حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبد بتشلحبت عشبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد بتشلحبت عشبد عنوحنه)ح( 
حملوظفين  ادحدية  ف  مج وعة  ف6 

85000 ليزنيت حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد بتشلحبت عشبد عنوحنه)ح( 
حملوظفين  ادحدية  ف  مج وعة  ف6 

85000 ليزنيت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   05 حالبسدحئبة بسيزنيت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 251.
293I

TINGIS ONLINE

TAMRAZ
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

TAMRAZ
5ف1 شأعع مح د حلخأمس حلطأبق 
 Tanger ،90000 ، 22 حلرحبر شقة

Maroc
TAMRAZ شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 12 خألد 
حبن حلولبد حلطأبق 3 عقم 8 طنجة - 

90000 طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
132323

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
.TAMRAZ

حسسي2حد   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
اغي2  حملصنعة  حملنسجأت  الصدير 
حلسجأعة  ببر,  إعأدة  شرحء  حملصنعة, 

حإللكت2انبة.
عنوحن حملقر حالجس أعي : 12 خألد 
 - 8 طنجة  3 عقم  حبن حلولبد حلطأبق 

90000 طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلحبيب  حخرحز  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلحبيب  حخرحز  حلسبد 

فرنسأ 69100 فرنسأ فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلحبيب  حخرحز  حلسبد 

فرنسأ 69100 فرنسأ فرنسأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257194.

294I

FINCOSA MARRAKECH

 KASPA›S LONDON
DESSERTS LTD

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شأعع عبد حلكريم حلخطأبي حقأمة 
عقبة ع أعة 180 بلوك B حلطأبق 

حالاف حلشقة 7 ، 0000ف، مرحكش 
حملغرب

 KASPA›S LONDON DESSERTS
LTD شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زحاية 
حلقأدسبة ازنقة حأفظ حبرحهبم 

حقأمة مأجوعيل حلطأبق حالع�سي عقم 
1 حلحي حلشسوي - 0010ف مرحكش 

حملغرب
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لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122757

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت  ف1 
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 KASPA’S LONDON DESSERTS

.LTD
غرض حلشركة بإيجأز : مطعم

حسسي2حد احلسصدير.
زحاية   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حبرحهبم  حأفظ  ازنقة  حلقأدسبة 
حقأمة مأجوعيل حلطأبق حالع�سي عقم 
مرحكش  0010ف   - حلشسوي  حلحي   1

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
ف33   : حلسبد ديلجبت سينج برحع 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد ديبأك كوشبك بألل : 333 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   333  : حلسبد حزهر عح أن 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
برحع  سينج  ديلجبت  حلسبد 
ازنقة  حلقأدسبة  زحاية  عنوحنه)ح( 
مأجوعيل  حقأمة  حبرحهبم  حأفظ 
حلحي حلشسوي   1 حلطأبق حالع�سي عقم 

0010ف مرحكش حملغرب.
بألل  كوشبك  ديبأك  حلسبد 

.BARKING.. BARKING )عنوحنه)ح
عنوحنه)ح(  عح أن  حزهر  حلسبد 

.GUJRAT.. GUJRAT
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
برحع  سينج  ديلجبت  حلسبد 
ازنقة  حلقأدسبة  زحاية  عنوحنه)ح( 

مأجوعيل  حقأمة  حبرحهبم  حأفظ 
حلحي حلشسوي   1 حلطأبق حالع�سي عقم 

0010ف مرحكش حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139229.

295I

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

LHAJ YOUSSEF
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صنداق حل28يد 310 حلرئيسبة 

حلرشبدية ، 52222، حلرشبدية 

حملغرب

LHAJ YOUSSEF شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 

حمالكو كل ب ة حلرحشبدية - 52252 

كل ب ة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.2219/12249

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في ف1 يولبوز 2222 لقرع حل 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 LHAJ YOUSSEF حلوحبد  حلشريك 

دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 

قصر  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 

 52252  - حمالكو كل ب ة حلرحشبدية 

كل ب ة حملغرب نتبجة ف : حزمة شغل.

قصر  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

 52252  - حمالكو كل ب ة حلرحشبدية 

كل ب ة حملغرب. 

ا عين:

حشعو  يوسف  حلسبد)ة( 

حمالكو  حمالكو  قصر  اعنوحنه)ح( 

حملغرب  كل ب ة   52252 كل ب ة 

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 222/2222.

296I

LEADER FINANCE

ITALY REAL ESTATE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 522 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 42222،
MARRAKECH MAROC

ITALY REAL ESTATE شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عين حيطي 
حلزهوع1عقم 106 حلطأبق 1 حلنخبل 
حلش ألي مرحكش - 0000ف مرحكش 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

121253
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 أكسوير   30
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 ITALY  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.REAL ESTATE
لأجي2   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

غرفة أا شقة مفراشة.
عنوحن حملقر حالجس أعي : عين حيطي 
حلنخبل   1 حلطأبق   106 حلزهوع1عقم 
مرحكش  0000ف   - مرحكش  حلش ألي 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : فديريكو  سبأمبي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
بنقداع  حلزهرحء  فأط ة  حلسبدة 

دعهم   100 بقب ة  حصة   500  :

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد سبأمبي فديريكو عنوحنه)ح( 

حطألبأ فف001 حطألبأ حطألبأ.
بنقداع  حلزهرحء  فأط ة  حلسبدة 
حلزهوع1عقم  حيطي  عين  عنوحنه)ح( 

حلش ألي  حلنخبل   1 حلطأبق   106

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد سبأمبي فديريكو عنوحنه)ح( 

حطألبأ فف001 حطألبأ حطألبأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

دجن28   10 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2221 لحت عقم 130561.

297I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

NS RAPIDE
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 92222، TANGER

Maroc

NS RAPIDE «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: طنجة 
يعقوب حملنصوع2 طأبق 3 عقم 5 - 

90000 طنجة حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.115351

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

11 غشت 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي:
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ل أًمأ  حلشركة  غرض  إزحلة   
نقل   - احستبدحله بأتنشطة حلسألبة: 
حالسسي2حد   - حملصحوية  غي2  حتمسعة 

احلسصدير بشكل عأم
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
حلنق أاي  سعبد  مح د  حلسبد   -
حلض أنأت  ب وجب  اينقل  يتنأزف 
يقبل  حلذي  إلبه  لل حوف  حلفعلبة 
حلسبدة  لصألح   

ً
سه أ  )60( سسين 

نجوى زعهوني خبأط.
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
مح د  حلسبد  حملدير  حسسقألة  قبوف 

سعبد حلنق أاي
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
إزحلة غرض حلشركة ل أًمأ احستبدحله 
بأتنشطة حلسألبة: - نقل حتمسعة غي2 
احلسصدير  حالسسي2حد   - حملصحوية 

بشكل عأم
على  ينص  حلذي   :6-7 عقم  بند 

مأيلي:
حلسبد مح د سعبد حلنق أاي   -  
حلض أنأت  ب وجب  اينقل  يتنأزف 
يقبل  حلذي  إلبه  لل حوف  حلفعلبة 
حلسبدة  لصألح   

ً
سه أ  )60( سسين 

نجوى زعهوني خبأط.
على  ينص  حلذي   :13 عقم  بند 
حلسبد  حملدير  حسسقألة  قبوف  مأيلي: 

مح د سعبد حلنق أاي
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257161.
292I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

HILAFIL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 92222، TANGER

Maroc
HILAFIL شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي طنجة 

حملنطقة حلصنأعبة طريق لطوحن 

قطعة 66 م ر2. - 90000 طنجة 

حملغرب.

حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.92233

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع   2222 شتن28   01 في  حملؤعخ 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

ذحت حلشريك حلوحبد HILAFIL مبلغ 

اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 

حملنطقة  طنجة  حإلجس أعي  مقرهأ 

 66 قطعة  لطوحن  طريق  حلصنأعبة 

م ر2. - 90000 طنجة حملغرب نتبجة 

 HILAFIL * حلحل حملبكر لشركة - : ف 

هذح  من  حعسبأًعح   ،»  SARL D’A.U

 33 لل أدلين  افًقأ  لصفبتهأ   ، حلبوم 

امكأن  حتسأ�سي  حلنظأم  من  اف3 

حلسصفبة هو حملكسب حملسجل للشركة 

حملذكوعة..

طنجة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

لطوحن  طريق  حلصنأعبة  حملنطقة 

طنجة   90000  - م ر2.   66 قطعة 

حملغرب. 

ا عين:

أعنأنو  مح د  حلسبد  حلسبد)ة( 

طنجة   90000 طنجة  اعنوحنه)ح( 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257122.

299I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 EL HICHOU MAJAZ
LOGISTIQUE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
تعبين مسي2 جديد للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 92222، TANGER

Maroc
 EL HICHOU MAJAZ

LOGISTIQUE شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 
حلقصر حلصغي2 ، قبأدة قصر حملجأز 

فحص أنجرة - 90000 طنجة 
حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.117971
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
01 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 
ك سي2  حإلله  عبد  حلسبد  حلهيشو 

احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257164.
300I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

AKDIM ANIR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 92222، TANGER

Maroc
AKDIM ANIR شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : طنجة 
570 حي مسنأنة اعدة أ - 90000 

طنجة حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.101389

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع   2222 يونبو   23 في  حملؤعخ 

ذحت  شركة   AKDIM ANIR حل 

عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة 

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   22.222

مسنأنة  حي   570 طنجة  حإلجس أعي 

اعدة أ - 90000 طنجة حملغرب نتبجة 

حلكلبة  للسصفبة  حلنهأئي  حإلغالق  ف- 

.AKDIM ANIR للشركة حملذكوعة

ا عين:

أعرحب  أكديم  حلسبد)ة( 

طنجة   90000 طنجة  اعنوحنه)ح( 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

طنجة  افي   2222 يونبو   23 بسأعيخ 

 90000  - أ  اعدة  مسنأنة  حي   570

طنجة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257222.

301I

fiducaire service ouidan

CYBERGROUND
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

fiducaire service ouidan

 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3

 TETOUAN ، 93222، TETOUAN

MAROC

CYBERGROUND شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة 

حلشأاية شأعع يوسف حبن لأشفين 

شأعع عشبد ع�سى حلطأبق ف عقم 21 

لطوحن 93000 لطوحن حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

130195
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في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   11

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.CYBERGROUND

حل28مجة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لكنولوجبأ  اأنشطة  احالستشأعحت 
حملعلومأت حتخرى

حلتسويق حلعقأعي حلرقمي.

احسسكشأف  احلصبأنة  حملسأعدة 

أخطأء حلك ببولر.

حقأمة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

لأشفين  حبن  يوسف  شأعع  حلشأاية 
عقم 21  ف  شأعع عشبد ع�سى حلطأبق 

لطوحن 93000 لطوحن حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حملهدي لوكأش : 510 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد مح د لوكأش : 90ف حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  لوكأش  حملهدي  حلسبد 

يأس ين  حقأمة  حلفأ�سي  عالف  شأعع 

بلوك ح 2حلطأبق 05 شقة 18 93000 

لطوحن حملغرب.

عنوحنه)ح(  لوكأش  مح د  حلسبد 

حقأمة   21 عقم  حلفأ�سي  عالف  شأعع 

يأس ين بلوك ح 2حلطأبق 05 شقة 18 

93000 لطوحن حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  لوكأش  حملهدي  حلسبد 

يأس ين  حقأمة  حلفأ�سي  عالف  شأعع 

بلوك ح 2حلطأبق 05 شقة 18 93000 

لطوحن حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   22 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 257247.

322I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

HABIBA SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat ، 12122، RABAT
MAROC

Habiba Sarl شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

 Km5 اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي
 route de rabat ahlen village
 tanger Km5 route de rabat
 ahlen village tanger 92222

.Tanger Maroc
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
3ف116.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 24 غشت 2222 لم تعبين 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

Balafrej El hassan ك سي2 احبد
لبعأ لوفأة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9597.

303I

«N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

CIMENT CASA
شركة حملسأه ة

حل شركة

 N. AMAR AUDIT &
«CONSULTING «N2AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 22222،
CASABLANCA MAROC

CIMENT CASA شركة حملسأه ة
)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 35 ، شأعع 
 CIL - سبدي عبد حلرح أن، حي سبل

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
96559ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
09 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
 CIMENT CASA حملسأه ة  شركة 
دعهم   300.000 عأس ألهأ  مبلغ 
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 35 ، شأعع 
 CIL - سبدي عبد حلرح أن، حي سبل
حلدحع حلببضأء حملغرب نتبجة   22222

ف : حل مبكر.
 ،  35 ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
شأعع سبدي عبد حلرح أن، حي سبل 
CIL - 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب. 

ا عين:
بوصطلة  حمأف  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( 21 ، زنقة حلريحأن طأبق1 
حلدحع   22222 حلرححة  حي   1 شقة 
حلببضأء حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837339.
Iف30

حمغأع عبد حلغأفوع

OVALITI
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

حمغأع عبد حلغأفوع
شأعع حلجيش حمللكي حقأمة حلنوع عقم 
1 حلطأبق حالاف لطوحن ، 93000، 

لطوحن حملغرب
OVALITI شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 

مسحيس 571 بلوك ح حلطأبق 2 شأعع 
مح د 6 حلسوي�سي حلريأط - 10000 

حلريأط حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.141225

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
07 شتن28 2221 لقرع حل  حملؤعخ في 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ   OVALITI
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 
مسحيس 571 بلوك ح حلطأبق 2 شأعع 
 10000  - 6 حلسوي�سي حلريأط  مح د 

حلريأط حملغرب نتبجة ف : حملنأفسة.
ع أعة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
مسحيس 571 بلوك ح حلطأبق 2 شأعع 
 10000  - 6 حلسوي�سي حلريأط  مح د 

حلريأط حملغرب. 
ا عين:

حدا  حبن  حالله  عبد  حلسبد)ة( 
حليزيدي  مج د  شأعع  اعنوحنه)ح( 
شقة   5 حقأمة حالندلس بلوك حا ط 
حملغرب  لطوحن   93000 لطوحن   29

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
أكسوير   05 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2221 لحت عقم 9422.
305I

sacofi

QUNEFEHAN
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 22322،

CASABLANCA Maroc
QUNEFEHAN شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26 ش 
مرس حلسلطأن عقم 3 حلطأبق 

1 حلدحع حلببضأء - 22452 حلدحع 
حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
552949
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في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت  ف0 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.QUNEFEHAN
غرض حلشركة بإيجأز : لأجر.

مسسوعد.
حملنسوجأت  احسسي2حد  ايبر  شرحء 

احملالبس احتحذية.
حلصبدلبأت احتداحت  ايبر  شرحء 

حملنزلبة.
حلشرحء احلببر احلتسويق احلسوزير 
احملسأجرة احلس ثبل لكل مأ يقر ض ن 

حتشبأء حملذكوعة أعاله.
أشكألهأ  بكأفة  حلخدمأت  لقديم 

امه أ كأنت طببعتهأ.
منسجأت  أا  مأعكأت  أي  ل ثبل 

محلبة أا مسسوعدة..
ش   26  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
مرس حلسلطأن عقم 3 حلطأبق 1 حلدحع 
حلببضأء  حلدحع   22452  - حلببضأء 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبد كوالك مصطفى 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد كوالك مصطفى عنوحنه)ح( 

نيزيب لركبأ 00 نيزيب لركبأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد كوالك مصطفى عنوحنه)ح( 

لركبأ 00 نيزيب لركبأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 17 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 579ف83.
306I

SOCIETE FIDAV SARL

AMICLO-CMEK SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة حلسعديين ع أعة 13 شقة 3 

حملدينة حلجديدة ، 50000، مكنأس 
حملغرب

AMICLO-CMEK SARL شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 30 
مكرع زنقة 8 حي حتمأن - 50000 

مكنأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

 57165
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.AMICLO-CMEK SARL
أشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

مسنوعة حا حلبنأء
منعش عقأعي

ببر اشرحء.
 30 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 50000  - حتمأن  حي   8 زنقة  مكرع 

مكنأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد عبد حلرحبم حلصقلي : 800 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   222  : أازنو  حلسبد فؤحد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلصقلي  حلرحبم  عبد  حلسبد 
عيأض  لجزئة   585 عقم  عنوحنه)ح( 

لوالف 1 50000 مكنأس حملغرب.

حلسبد فؤحد أازنو عنوحنه)ح( 223 
مكنأس   50000 حلبسألين  ف  حلبم 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلصقلي  حلرحبم  عبد  حلسبد 
عيأض  لجزئة   585 عقم  عنوحنه)ح( 

لوالف 1 50000 مكنأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3301.
307I

TAX MOROCCO CONSULTING

ZAGORA CERAME SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 22362،
CASABLANCA MAOC

ZAGORA CERAME SARL شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

لحوحمي بوجعدية بوسكوعة حلدحع 
حلببضأء حملغرب 27122 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.222161

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
11 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
مبلغ   ZAGORA CERAME SARL
اعنوحن  دعهم   10.000 عأس ألهأ 
لحوحمي  داحع  حإلجس أعي  مقرهأ 
حلببضأء  حلدحع  بوسكوعة  بوجعدية 
حملغرب 27122 حلدحع حلببضأء حملغرب 
نتبجة ف : عدم لحقبق مببعأت كأفبة 

لسغطبة حملصأعيف حلثأبسة ا
مسسوى  سي2  على  حلقدعة  عدم 

حملنأفسة.
داحع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
حلدحع  بوسكوعة  بوجعدية  لحوحمي 

حلدحع   27122 حملغرب  حلببضأء 
حلببضأء حملغرب. 

ا عين:
علي حفراخ اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 
حلطأبق   01 ع أعة   22 ديأع بوسكوعة 
 27122 بوسكوعة حلدحع حلببضأء   01
)ة(  ك صفي  حملغرب  حلببضأء  حلدحع 

للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم ف83710.
308I

STE QUALIDATE PROMO SARL

QUALIDATE PROMO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

STE QUALIDATE PROMO SARL
7ف شأعع يوسف حبن لأشفين حقأمة 
حلشهبأء بلوك B2 حلطأبق حلسأدس 
حلرقم 231 طنجة ، 90000، طنجة 

حملغرب
QUALIDATE PROMO شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 7ف شأعع 
يوسف حبن لأشفين حقأمة حلشهبأء 
بلوك ب2 حلطأبق 6 عقم 231 طنجة 

- 90000 طنجة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.92425

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   29 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
بدع  مح د  )ة(  حلسبد  لفويت 
حلبقألي 25 حصة حجس أعبة من أصل 
عأدف  )ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   25

حضببب بسأعيخ 29 غشت 2222.
حمين  حح د  )ة(  حلسبد  لفويت 
حلبقألي 25 حصة حجس أعبة من أصل 
عأدف  )ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   25

حضببب بسأعيخ 29 غشت 2222.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257222.
309I

SOCIETE FIDAV SARL

STE WALILUM SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة حلسعديين ع أعة 13 شقة 3 

حملدينة حلجديدة ، 50000، مكنأس 
حملغرب

STE WALILUM SARL AU شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة 

حلطأبق حلسفلي عقم 2322 لجزئة 
حلبسألين 7 ألبم - 50000 مكنأس 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
1ف515.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2222 يونبو   30 حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 STE WALILUM حلوحبد  حلشريك 
 100.000 مبلغ عأس ألهأ   SARL AU
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة 
لجزئة   2322 عقم  حلسفلي  حلطأبق 
مكنأس   50000  - ألبم   7 حلبسألين 
حلشركة لم لحقق   : حملغرب نتبجة ف 
أي  لديهأ  اليس  إنشأئهأ  من  حلغأية 

نتبجة لسوزيعهأ.
شقة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
لجزئة   2322 عقم  حلسفلي  حلطأبق 
مكنأس   50000  - ألبم   7 حلبسألين 

حملغرب. 
ا عين:

البد عبوني اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 
 1 حلشطر   7 لجزئة حلبسألين   2322
حملغرب  مكنأس   50000 حلبسألين 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 797.
310I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

IMPEX CAP SPARTEL
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 92222، TANGER

Maroc
IMPEX CAP SPARTEL «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: طنجة 

مج ر ال لولبب 1 إقأمة ب عقم 103 
- 90000 طنجة حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.76911

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 25 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
اينقل  ج أف  أمأنشأع  حلسبد  ينقل 
حملحوف  إلى  ب وجب ض أنأت فعلبة 
لصألح   

ً
سه أ )5ف(  إلبه حلذي يقبل 

حلسبد خأنوس مح د عضأ حلسأبعة له 
 IMPEX * في حلشركة حملعرافة بأسم

* CAP SPARTEL SARL
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
حلقبوف ك ديرين مشأعكين جديدين 
حلسبد خأنوس مح د عضأ احلسبدة 

حلحداتي مولودة «
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :7-6 عقم  بند 
ج أف  أمأنشأع  حلسبد  ينقل  مأيلي: 
إلى  فعلبة  ض أنأت  ب وجب  اينقل 
 
ً
سه أ )5ف(  حملحوف إلبه حلذي يقبل 
عضأ  مح د  خأنوس  حلسبد  لصألح 
حلسأبعة له في حلشركة حملعرافة بأسم 

* IMPEX CAP SPARTEL SARL *

على  ينص  حلذي   :15 عقم  بند 
مشأعكين  ك ديرين  حلقبوف  مأيلي: 
جديدين حلسبد خأنوس مح د عضأ 

احلسبدة حلحداتي مولودة «
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257223.
311I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

VOYAGES MOUHIT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 92222، TANGER

Maroc
VOYAGES MOUHIT شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي طنجة 

شأعع موالي عبد حلحفبظ عقم 24 - 
90000 طنجة حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
3187ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 غشت   29 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
 10.000» أي من  دعهم»  «90.000ف 
عن  دعهم»   500.000» إلى  دعهم» 
ديون  مر  مقأصة  إجرحء   : طريق 

حلشركة حملحددة حملقدحع احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257242.
312I

fiduciaire la grande classe

 ترانزاكسيون زاهير
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

fiduciaire la grande classe
شأعع حالمي2ة اللة عأئشة ، 26222، 

سطأت حملغرب

 لرحنزحكسبون زحهي2 شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة 

حالقأمة عقم 1ف - 26222 سطأت 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7157

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

لرحنزحكسبون زحهي2.

م ثل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لجأعي.

حقأمة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

سطأت   26222  - 1ف  عقم  حالقأمة 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

0.000ف  حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبدة زهري نعب ة : 222 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 222  : حلزاهرة  زهري  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  نعب ة  زهري  حلسبدة 

 26222 1ف  عقم  حالقأمة  حقأمة 

سطأت حملغرب.

حلسبدة زهري حلزاهرة عنوحنه)ح( 

 26222 1ف  عقم  حالقأمة  حقأمة 

سطأت حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
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عنوحنه)ح(  نعب ة  زهري  حلسبدة 

 26222 1ف  عقم  حالقأمة  حقأمة 

سطأت حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 حالبسدحئبة بسطأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1251-22.

313I

إست2ليس

ب ف كازا غاسين زون م2
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

إست2ليس

لجزئة منأزف 17 زنقة بشي2 لعلج لو 

لوفر سنت2 عقم 23 طأبق ف معأعيف ، 

22342، حلدحعحلببضأء حملغرب

ب ف كأزح غأسين زان م2 شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف30 شأعع 

برحهبم حلرادحني حقأمة حلشفأء 

حلطأبق حلخأمس حلع أعة عقم 10 

حملعأعيف حلدحع حلببضأء - 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

737ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   29

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

ب ف   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

كأزح غأسين زان م2.

خدمأت   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسنظبف للشركأت احالفرحد.

ف30   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

شأعع برحهبم حلرادحني حقأمة حلشفأء 

 10 عقم  حلع أعة  حلخأمس  حلطأبق 

 22222  - حلببضأء  حلدحع  حملعأعيف 

حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

00.000ف  مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

فريدام  بريسسأ  حلشركة 
حلزعقطوني  شأعع   55 عنوحنه)ح( 
حالاف  حلطأبق  حلزعقطوني  فضأء 
حلدحع حلببضأء 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
حلسبد حلصديق يأسين عنوحنه)ح( 
ف شأعع حلدكسوع مح د حلسجل أ�سي 
حلببضأء  حلدحع   8 حلشقة   3 حلطأبق 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
سلب أن  بن  مجبد  حلسبد 
حبو  زنقة  ف  عنوحنه)ح(  حلقصأبي 
حملعأعيف   2 حملحأسن حلرايأني طأبق 
حلدحع حلببضأء 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836903.
Iف31

ROMAY CONSULTING

TREND AGRI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ROMAY CONSULTING
42,شأعع عبد حملومن حي 

حملستشفبأت حلطأبق 6 عقم 
6ف حلدحعحلببضأء ، 22322، 

حلدحعحلببضأء حملغرب
TREND AGRI شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
اللة يأقوت ازنقة حلعرعأع ع أعة 9 
إقأمة جأليز حلطأبق حلرحبر شقة 17, 
حلدحعحلببضأء - 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

03ف9ف5
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 أبريل   06
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TREND AGRI
حلغرض   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

من إنشأء هذه حلشركة 
الوزير  احسسي2حد  ايبر  -شرحء 
جديدة  غبأع  قطر  انقل  ال ثبل 
أخرى  امعدحت  اإطأعحت  مسسع لة 
بنأء  امعدحت  امعدحت  اعريأت 

حتشغأف حلعأمة ،
احلسصدير  حالسسي2حد  -ع لبأت 
حملنسجأت  لج بر  لل شت2يأت  احلببر 
دان  احملصنعة  احلغذحئبة  حلزعحعبة 

أن لكون حلقأئ ة شأملة
زعحعة احسسي2حد الصدير اشرحء   -
احلخضراحت  حلفوحكه  ايبر  الوزير 

اج بر حملنسجأت حلزعحعبة ،
- لطوير حتعح�سي حلزعحعبة ،

حلخضرحء  حملسطحأت  لن بة   -
اإعأدة حلتشجي2 احلبستنة احلحرحسة 

مسسودع م28د لحفظ حملنسجأت   -
حلغذحئبة في حألة طببعبة.

حملنسجأت  الوزير  اشرحء  إنسأج   -
حلزعحعبة على أسوحق حلج لة.

عبوحت  ايبر  اشرحء  حنسأج   -
لسغلبف حملنسجأت حلزعحعبة.

زعحعة امعألجة الطوير اإنسأج   -
حلبستنة  اتسويق  بستنة  منسج  أي 
ازعحعة  حتشجأع  زعحعة  اكذلك 
حلداحجن  الريبة  حلح ضبأت 

احلخضراحت حملبكرة ،
حلنبألأت  ج بر  اإنسأج  زعحعة   -
بشكل  حلزعحعبة  حملنسجأت  اج بر 

عأم ،

قنوحت مبأه حلري اإنشأء  إنشأء   -
حلصويأت حلزعحعبة.

لحت  حلبستنة  سوق  إنسأج   -
حتعض ،

حلبقولبأت  الصدير  تسويق   -
 ، ، أغذية عأمة  )فوحكه ، خضراحت 

إلخ(.
أشكألهأ  بج بر  حملأشبة  لريبة   -
)حلج أف ، حملأعز ، حتغنأم ، حتبقأع... 

إلخ( ،
الريبة   ، حملأئبة  حتحبأء  لريبة   -
حتعشأب  احستزعحع   ، حتس أك 
الريبة حلطحألب حلدقبقة   ، حلبحرية 
الريبة   ، الريبة حلقشريأت احملحأع   ،

الريبة ج بر أنوحع حتس أك ،
للبضأئر  حلنقل  أنشطة  ج بر   -

احتشخأص ،
- تسويق ج بر حلسلر حلرأس ألبة 

احلبضأئر على حخسالف أنوحعهأ
لج بر  حلسجأعي  حلس ثبل   -

حلعالمأت حلسجأعية ،
- حلسوطين حلقأنوني ،.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 9 اللة يأقوت ازنقة حلعرعأع ع أعة 
 ,17 إقأمة جأليز حلطأبق حلرحبر شقة 
حلدحعحلببضأء - 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : مح د  حلرزمة  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  مح د  حلرزمة  حلسبد 
عزمة  فبال  حلزعقطوني  مح د  شأعع 
 70000 حلعبون  عشبد  موالي  حي 

حلعبون حمل لكة حملغريبة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  مح د  حلرزمة  حلسبد 
عزمة  فبال  حلزعقطوني  مح د  شأعع 
 70000 حلعبون  عشبد  موالي  حي 

حلعبون حمل لكة حملغريبة.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2222 لحت عقم -.
315I

مكسب حلريأني لل حأسبة

STE JF INFINITY SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

مكسب حلريأني لل حأسبة
شأعع مح د دحاد عقم232 لطوحن ، 

0ف930، لطوحن حملغرب
STE JF INFINITY SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
كولخبو حنطرنأدا زنقة 33 طريق 

حلركأير حلطأبق حالاف طنجة - 90000 
طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
129477

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   15
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE JF : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.INFINITY SARL
شرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلديكوع  سلر  اتسويق  ايبر 

احالكسسوحعحت.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
طريق   33 زنقة  حنطرنأدا  كولخبو 
حلركأير حلطأبق حالاف طنجة - 90000 

طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : حلوهأبي  جهبنة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : حلوهأبي  فداى  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة جهبنة حلوهأبي عنوحنه)ح( 
شأعع خألد بن حلولبد ع أعة سعبد 
لطوحن   05 شقة   2 ط  9ف1  عقم 

93000 لطوحن حملغرب.
حلسبدة فداى حلوهأبي عنوحنه)ح( 
شأعع سبدي ع ر زنقة حلعلوي عقم 

10 طنجة 90000 طنجة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة جهبنة حلوهأبي عنوحنه)ح( 
شأعع خألد بن حلولبد ع أعة سعبد 
لطوحن   05 شقة   2 ط  9ف1  عقم 

93000 لطوحن حملغرب
حلسبدة فداى حلوهأبي عنوحنه)ح( 
شأعع سبدي ع ر زنقة حلعلوي عقم 

10 طنجة 90000 طنجة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   22 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف803.
316I

مكسب حلريأني لل حأسبة

 STE DGHAMI LILISCANE
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

مكسب حلريأني لل حأسبة
شأعع مح د دحاد عقم232 لطوحن ، 

0ف930، لطوحن حملغرب
 STE DGHAMI LILISCANE SARL
AU شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
كولخبو حنطرنأدا زنقة 33 طريق 

حلركأير حلطأبق حالاف طنجة - 90000 
طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
129541

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 
بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.DGHAMI LILISCANE SARL AU
حالنعأش   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلعقأعي.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
طريق   33 زنقة  حنطرنأدا  كولخبو 
حلركأير حلطأبق حالاف طنجة - 90000 

طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلدغأمي  أح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلدغأمي عنوحنه)ح(  حلسبد أح د 
حلشراق  حقأمة  حمللكي  حلجيش  شأعع 
 93000 لطوحن  ف0  شقة   22 ط 

لطوحن حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلدغأمي عنوحنه)ح(  حلسبد أح د 
حلشراق  حقأمة  حمللكي  حلجيش  شأعع 
 93000 لطوحن  ف0  شقة   22 ط 

لطوحن حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت  ف0  بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 8151.
317I

مكسب حلريأني لل حأسبة

 STE PALMARES
COSMETIQUES SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

مكسب حلريأني لل حأسبة
شأعع مح د دحاد عقم232 لطوحن ، 

0ف930، لطوحن حملغرب
 STE PALMARES COSMETIQUES

SARL شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
كولخبو حنطرنأدا زنقة 33 طريق 

حلركأير حلطأبق حالاف طنجة - 90000 
طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
129475

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   10
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 PALMARES COSMETIQUES

.SARL
غرض حلشركة بإيجأز : شرحء ايبر 

اتسويق مسسحضرحت حلسج بل.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
طريق   33 زنقة  حنطرنأدا  كولخبو 
حلركأير حلطأبق حالاف طنجة - 90000 

طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلوهأبي  عمي  بن  خألد  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : حلسبد عبد حلجلبل صدقي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلوهأبي  عمي  بن  خألد  حلسبد 
عنوحنه)ح( شأعع حلجيش حمللكي حقأمة 
لطوحن   93000 لطوحن  ف  عأدف عقم 

حملغرب.
صدقي  حلجلبل  عبد  حلسبد 
ببتش  ك أعة  مركب   101 عنوحنه)ح( 
بلوك ب 6 ط 1 شقة 6 مرلبل 93150 

مرلبل حملغرب.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلوهأبي  عمي  بن  خألد  حلسبد 

عنوحنه)ح( شأعع حلجيش حمللكي حقأمة 

لطوحن   93000 لطوحن  ف  عأدف عقم 

حملغرب

صدقي  حلجلبل  عبد  حلسبد 

ببتش  ك أعة  مركب   101 عنوحنه)ح( 

بلوك ب 6 ط 1 شقة 6 مرلبل 93150 

مرلبل حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو   10 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 8033.

318I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

Habiba SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS

CONSULTING

 hotel de rabat ، 12122، RABAT

MAROC

Habiba SARL AU شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

 Km5 ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي

 route de rabat ahlen village

.tanger - 92222 Tanger

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

3ف116.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 24 غشت 2222 لم لحويل 

حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

«شركة ذحت حملسؤالبة  إلى  حلوحبد» 

حملحدادة».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9597.

319I

EURODEFI MANAGEWELL

EIM INSTITUT PRIVE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 22222، CASABLANCA
MAROC

EIM INSTITUT PRIVE شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 
 N 222 LOTISSEMENT AL

 AHBASS SAKAR DAOUDIATE
MARRAKECH - 42222 مرحكش 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122793
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأي   31
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 EIM  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.INSTITUT PRIVE
دعاس   -  : غرض حلشركة بإيجأز 

خصوصبة.
- ل رين؛
- مرحفقة.

- حلدعم حلت2بوي.
- خدمأت فكرية.

 : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 N 222 LOTISSEMENT AL
 AHBASS SAKAR DAOUDIATE
مرحكش   MARRAKECH - 42222

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : جالف  حيت  أمين  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

500 حصة   : حلسبد حسأمة بوللي 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد أمين حيت جالف عنوحنه)ح( 
 24222 لجزئة حالندلس حلجديدة  ف 

حلجديدة حملغرب.
عنوحنه)ح(  بوللي  حسأمة  حلسبد 
 AV HENRI WALLON 32132  21
 ECHIROLLES FRANCE 32132

ECHIROLLS فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  بوللي  حسأمة  حلسبد 
 AV HENRI WALLON 32132  21
 ECHIROLLES 38130 ECHIROLLS

فرنسأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 
حلجهوي  بأملركز  عقم  لحت   2222

ب رحكش.
322I

حمغأع عبد حلغأفوع

T.S.I NORD
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

حمغأع عبد حلغأفوع
شأعع حلجيش حمللكي حقأمة حلنوع عقم 
1 حلطأبق حالاف لطوحن ، 93000، 

لطوحن حملغرب
T.S.I NORD شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 
حلسطبحأت شفشأان - 91000 

شفشأان حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.1231

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 شتن28   07 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حسن حلوزحني  )ة(  لفويت حلسبد 
حلتهأمي 50 حصة حجس أعبة من أصل 
50 حصة لفأئدة حلسبد )ة( عوحطف 

بكأعي بسأعيخ 07 شتن28 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 09 بسأعيخ  بشفشأان  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 242.

321I

موثق

 IMMOBILIÈRE
 CORPORATION LIA

INDUSTRIE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

موثق
زحاية شأعع مح د حلسأدس زنقة 

سوعكوف حقأمة مفنأح حلخي2 حملدخل 
د حلشقة 2 ، 24222، حلجديدة 

حملغرب
 Immobilière Corporation Lia
Industrie شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بشأعع 

حملقأامة، لجزئة «ال ببل فو» شقة 
عقم 212 حلطأبق حتاف ع أعة عقم 

8. - 0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

127973
في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   08
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 Immobilière Corporation Lia

.Industrie
غرض حلشركة بإيجأز : حلشرحء أا 
حلسحويل عن طريق حلسطوير أا حلبنأء 
لج بر حتعح�سي حلعأعية  أا حلسقسبم، 
حمللكبة  حقوق  اج بر  حملبنبة،  أا 
لحت  حملوضوعة  احملبأني  احلعقأعحت 
نظأم حمللكبة حملشت2كة، ب أ في ذلك أي 
م سلكأت للنشأط حلسجأعي أا حلسطوير 

حلعقأعي أا حلسقسبم حلفرعي؛
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اتسويق  اإدحعة  الأجي2  تشغبل 

حملنقولة  احلحقوق  حمل سلكأت  ج بر 

اغي2 حملنقولة احلسلر امشسقأت هذه 

حمل سلكأت احلحقوق.

غرض  لحقبق  لغرض  أخذ، 

حلنحو،  هذح  على  حملحدد  حلشركة 

عن  حملصألح،  أا  حملقسنبأت  ج بر 

أا  حلجزئبة  حملسأه أت  طريق 

حالكسسأب  أا  حالندمأج  مسأه أت 

ج بر  في  حملألبة،  حتاعحق  شرحء  أا 

حلتي  حلقأئ ة  حلشركأت  أا  حلشركأت 

سيسم تشكبلهأ ذحت غرض م أثل أا 

مرلبط..

بشأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

شقة  فو»  ببل  «ال  لجزئة  حملقأامة، 
عقم 212 حلطأبق حتاف ع أعة عقم 8. 

- 0000ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

00ف   : حلسبد عبد حللطبف نوني 

حصة بقب ة 0.000ف دعهم للحصة.

حصة   300  : نوني  لبلبأ  حلسبدة 

بقب ة 30.000 دعهم للحصة.

 300  : حلسبد إلبأس سفبأن نوني 

حصة بقب ة 30.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

نوني  حللطبف  عبد  حلسبد 

شأعع جون جوعيس   122 عنوحنه)ح( 

93500 بأنسأن فرنسأ.

حلسبدة لبلبأ نوني عنوحنه)ح( 122 

بأنسأن   93500 شأعع جون جوعيس 

فرنسأ.

نوني  سفبأن  إلبأس  حلسبد 

شأعع جون جوعيس   122 عنوحنه)ح( 

93500 بأنسأن فرنسأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

نوني  حللطبف  عبد  حلسبد 

شأعع جون جوعيس   122 عنوحنه)ح( 

93500 بأنسأن فرنسأ.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية ب رحكش بسأعيخ - لحت عقم 

.-
322I

CWA MOROCCO

 GLOBALIZATION
PARTNERS MOROCCO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

CWA MOROCCO
17، زنقة حلبحسوعي حي كوليي، 
22262، حلدحع حلببضأء حملغرب

 GLOBALIZATION PARTNERS
MOROCCO شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 131، 

شأعع أنفأ – عيزيدنس أزاع، مكسب 
عقم 11 ب - 22372 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

389ف55
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   06
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 GLOBALIZATION PARTNERS

.MOROCCO
غرض   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلشركة بأملغرب احلخأعج هو كألسألي:

حملوحعد  اإدحعة  حملشوعة  لقديم   -
سببل  على  ذلك،  في  ب أ  حلبشرية، 
خدمأت  لوفي2  حلحصر،  ال  حملثأف 
خأعجبة  ب صأدع  حالسسعأنة 
حملرلبأت  كشوف  اإدحعة  لل وظفين، 
احالسسحقأقأت احالمسثأف، فضال عن 

خدمأت حملكسب حلخلفي حتخرى؛ 
احملسأعدة  حملشوعة  لقديم   -

لسن بة حملوحعد حلبشرية؛

حلرق بة  حلسحسبة  حلبنبة  لوفي2   -
احل28مجبأت إلدحعة حملوحعد حلبشرية؛

حملعأمالت  ج بر  عأم،  ابشكل 
حلسجأعية أا على منقوالت أا حلعقأعية 
أا حملألبة حملرلبطة بشكل مبأشر أا غي2 
مبأشر بغرض حلشركة حملذكوع أعاله 
أا أي غرض آخر م أثل أا ذي صلة أا 

لصألح لطوير حلشركة..
 ،131  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
مكسب  عيزيدنس أزاع،   – شأعع أنفأ 
حلدحع حلببضأء   22372  - ب   11 عقم 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 300.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 Globalization Partners حلشركة
 International Ireland Limited :
دعهم   297.222 بقب ة  حصة   297

للحصة.
 Globalization Partners حلشركة
 Holdings Ireland Limited : 3

حصة بقب ة 3.000 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
 Globalization Partners حلشركة
 International Ireland Limited
بأجوت  لوحع  شأعع  ف10  عنوحنه)ح( 

D22Y942 دبلن 2 أيرلندح.
 Globalization Partners حلشركة
 Holdings Ireland Limited
بأجوت  لوحع  شأعع  ف10  عنوحنه)ح( 

D22Y942 دبلن 2 أيرلندح.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
غوف أن  كريسسوفر  لود  حلسبد 
عنوحنه)ح( 25 طريق فبلببس, نأهأنت 
نبويوعك   22351 )مأسأتشوستس( 

حلواليأت حملسحدة حتمريكبة
جوزيف  عايرت  كأهبل  حلسبد 
عنوحنه)ح( بي2ينغ �سي تي ، نأبولي 3963 

فلوعيدح حلواليأت حملسحدة حتمريكبة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم -.
323I

YOUNESS BENMOUSSA

 LAACHIR DE TRANSPORT

ET LOGISTIQUE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي حلنهضة 2 عقم 72 لبفلت، 

Tiflet Maroc ،1500ف

 LAACHIR DE TRANSPORT

ET LOGISTIQUE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زحاية 
زنقة مح د حلقري ازنقة حنوحف 

إقأمة حملنأع ع أعة ب حملكسب عقم 2 

حلقنبطرة 000ف1 حلقنبطرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

66533

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   08

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 LAACHIR DE TRANSPORT ET

.LOGISTIQUE

لنقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبضأئر نبأبة عن حلغي2.
عنوحن حملقر حالجس أعي : زحاية زنقة 

مح د حلقري ازنقة حنوحف إقأمة حملنأع 

حلقنبطرة   2 عقم  حملكسب  ب  ع أعة 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
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 1.000  : صديق  حلعشي2  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  صديق  حلعشي2  حلسبد 

لبفلت  00ف15   9 حي حلن2جيس عقم 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  صديق  حلعشي2  حلسبد 

لبفلت  00ف15   9 حي حلن2جيس عقم 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 92534.

324I

مكسب حلريأني لل حأسبة

STE BFM INVEST SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

مكسب حلريأني لل حأسبة

شأعع مح د دحاد عقم232 لطوحن ، 

0ف930، لطوحن حملغرب

STE BFM INVEST SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

كولخبو حنطرنأدا زنقة 33 طريق 

حلركأير حلطأبق حالاف طنجة - 90000 

طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

130351

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BFM INVEST SARL

لجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالسسي2حد   / حملسخصصة  حلج لة غي2 

احلسصدير / أع أف حلبنأء حملسنوعة.

لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

طريق   33 زنقة  حنطرنأدا  كولخبو 

حلركأير حلطأبق حالاف طنجة - 90000 

طنجة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 252  : بودعحعي  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 252  : بودعحعي  حدعيس  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد حبرحهبم فوطأ : 252 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 252  : حملراحني  يوسف  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  بودعحعي  حلسبد مح د 

شأعع مح د حليزيدي حقأمة حمبنة ط 

لطوحن   93000 لطوحن   12 شقة   3

حملغرب.

حلسبد حدعيس بودعحعي عنوحنه)ح( 

حسبأنبأ - - حسبأنبأ.

عنوحنه)ح(  فوطأ  حبرحهبم  حلسبد 

حسبأنبأ - - حسبأنبأ.

حلسبد يوسف حملراحني عنوحنه)ح( 

لطوحن   6 عقم  حسطأمبوف  شأعع 

93000 لطوحن حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  بودعحعي  حلسبد مح د 

شأعع مح د حليزيدي حقأمة حمبنة ط 

لطوحن   93000 لطوحن   12 شقة   3

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9622.

325I

مكسب حلريأني لل حأسبة

 STE LAST FRONTIER
CONSULTING SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

مكسب حلريأني لل حأسبة
شأعع مح د دحاد عقم232 لطوحن ، 

0ف930، لطوحن حملغرب
 STE LAST FRONTIER

CONSULTING SARL شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
كولخبو حنطرنأدا زنقة 33 طريق 

حلركأير حلطأبق حالاف طنجة - 90000 
طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
130375

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 LAST FRONTIER CONSULTING

.SARL
مكسب   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالستشأعحت ادعحسة حملشأعير.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
طريق   33 زنقة  حنطرنأدا  كولخبو 
حلركأير حلطأبق حالاف طنجة - 90000 

طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
500 حصة   : حلسبدة لبلى أح أد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
أاخنبو  فوينطس  بي2حف  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   300  :

للحصة.
حلسبد مح د حي ن حلدعدحبي : 222 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

 11 حلسبدة لبلى أح أد عنوحنه)ح( 

 11 د  بلوك  كأعدن  لبالكس  مركب 

كأبونبكرا مرلبل   221 1 شقة  طأبق 

93150 مرلبل حملغرب.

أاخنبو  فوينطس  بي2حف  حلسبد 

عنوحنه)ح( حسبأنبأ - - حسبأنبأ.

حلدعدحبي  حي ن  مح د  حلسبد 

عقم  حمزيأن  مح د  شأعع  عنوحنه)ح( 
لطوحن   93000 لطوحن  زيأنة   222

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

 11 حلسبدة لبلى أح أد عنوحنه)ح( 

 11 د  بلوك  كأعدن  لبالكس  مركب 

كأبونبكرا مرلبل   221 1 شقة  طأبق 

93150 مرلبل حملغرب

حلدعدحبي  حي ن  مح د  حلسبد 

عقم  حمزيأن  مح د  شأعع  عنوحنه)ح( 
لطوحن   93000 لطوحن  زيأنة   222

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1ف97.

326I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

BADDOU SERVICES
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°192 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43222، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

BADDOU SERVICES شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 06 

محطة شأف مركز حلعطأاية قلعة 

حلسرحغنة - 3100ف قلعة حلسرحغنة 

حملغرب.

حل شركة
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عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
711ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
10 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
مبلغ   BADDOU SERVICES
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
محطة   06 عقم  حإلجس أعي  مقرهأ 
شأف مركز حلعطأاية قلعة حلسرحغنة 
حملغرب  حلسرحغنة  قلعة  3100ف   -
عجز حلشركة عن تغطبة   : نتبجة ف 

مصأعيفهأ.
 06 ا حدد مقر حلسصفبة ب عقم 
قلعة  حلعطأاية  مركز  شأف  محطة 
قلعة حلسرحغنة  3100ف   - حلسرحغنة 

حملغرب. 
ا عين:

اعنوحنه)ح(  بأدا  عشبد  حلسبد)ة( 
عقم 86 لجزئة بأدا حلعطأاية 3100ف 
)ة(  قلعة حلسرحغنة حملغرب ك صفي 

للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بقلعة حلسرحغنة بسأعيخ 10 

غشت 2222 لحت عقم 359/2222.
327I

cmtjc

PANTHER CAR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

cmtjc
 RUE AL WOROUD N°4
 CASABLANCA ، 22222،

casablanca maroc
PANTHER CAR شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بوعكون؛ 

3 محج طأنطأن،إقأمة حلحبأة، 
حلطأبق حلسفلي حلرقم ف - 22222 

حلدحعحلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
432125

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2219 ف28حير   06
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PANTHER CAR
كرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسبأعحت بدان سأئق.
: بوعكون؛  عنوحن حملقر حالجس أعي 
حلحبأة،  طأنطأن،إقأمة  محج   3
 22222  - ف  حلرقم  حلسفلي  حلطأبق 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 2.522 : حلسبد عضوحن عش أاي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 2.522  : عديل  سكبنة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة سكبنة عديل عنوحنه)ح( 
حلفأ�سي،  عالف  شأعع  ملحلة،  ظهر 
اجدة   60010  39 حي ادحدية حلرقم 

حملغرب.
عش أاي  عضوحن  حلسبد 
إقأمة  حملقأامة  شأعع   78 عنوحنه)ح( 
حملرزاقي طأبق 6 حلشقة 80 الجي2اند 

22222 حلدحعحلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة سكبنة عديل عنوحنه)ح( 
حلفأ�سي،  عالف  شأعع  ملحلة،  ظهر 
اجدة   60010  39 حي ادحدية حلرقم 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 03 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

أبريل 2219 لحت عقم 00698593.

322I

CWA MOROCCO

 EJOT FIXING SOLUTIONS
MAGHREB

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

CWA MOROCCO
17، زنقة حلبحسوعي حي كوليي، 
22262، حلدحع حلببضأء حملغرب

 EJOT Fixing Solutions Maghreb
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10، شأعع 
حلحرية حلطأبق 3، شقة 5 - 22122 

حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

387ف55
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 EJOT  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.Fixing Solutions Maghreb
غرض   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلشركة بأملغرب احلخأعج هو كألسألي:
ايبر  حسسي2حد الصدير اشرحء   ̶  -
الجأعة  اتسويق  ال ثبل  الوزير 
احلسلر  حتشبأء  اج بر  حلسحأبأت 
احملوحد حلخأم احللوحزم احملوحد احملوحد 

من حل28حغي ؛
- مشأعكة حلشركة، بكل حلوسأئل، 
حلشركأت  أا  حملقأاالت  ج بر  في 
احلتي  حملنشأة أا حلتي سيسم إنشأؤهأ، 
قد لكون ذحت صلة بغرض حلشركة، 
شركأت  إنشأء  خالف  من  سب أ  اال 
أا  ععأية  أا  مسأه ة  أا  جديدة 
حكسسأب أا حست2دحد حتسهم أا حلحقوق 
حالجس أعبة أا حالندمأج أا حملصأهرة أا 
ج عبة محأصة أا لج ر ذا مصلحة 

حقسصأدية.
حملعأمالت  ج بر  عأم،  ابشكل 
حلسجأعية أا على منقوالت أا حلعقأعية 
أا حملألبة حملرلبطة بشكل مبأشر أا غي2 

مبأشر بغرض حلشركة حملذكوع أعاله 
أا أي غرض آخر م أثل أا ذي صلة أا 

لصألح لطوير حلشركة...
عنوحن حملقر حالجس أعي : 10، شأعع 
 22122 -  5 3، شقة  حلحرية حلطأبق 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
مبلغ عأس أف حلشركة: 1.000.000 

دعهم، مقسم كألسألي:
 EJOT Invest حلشركة 
 International GmbH : 9.999
دعهم   999.900 بقب ة  حصة 

للحصة.
 EJOT International حلشركة 
100 دعهم  GmbH : 1 حصة بقب ة 

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
 EJOT Invest حلشركة 
عنوحنه)ح(   International GmbH
بأد   57319  1 هي2ينجأعلن  مبنى 

بي2لبوعغ أملأنبأ.
 EJOT International حلشركة 
GmbH عنوحنه)ح( مبنى هي2ينجأعلن 1 

57319 بأد بي2لبوعغ أملأنبأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  بولبأت  ع أد  حلسبد 
هأي دلبلة 2 ، زنقة 6 ، عقم ف5 مكرع 
 22622 حل28نو�سي  حلصنأعي  حلحي 

حلدحع حلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم -.
329I

AUDEXPERT

CASA TRADING NEGOCE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
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 GALIS CASABLANCA ، 22222،
Casablanca Maroc

 CASA TRADING NEGOCE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 12زنقة 
سأعية بن زانبم حلطأبق 3 حلشقة 
3 حلنخبل - 22342 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
785ف55

 18 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 CASA  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TRADING NEGOCE
أا  لأجر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

اسبط لالسسي2حد احلسصدير.
12زنقة   : حملقر حالجس أعي  عنوحن 
حلشقة   3 حلطأبق  زانبم  بن  سأعية 
حلببضأء  حلدحع   22342  - حلنخبل   3

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
1.000 حصة   : حلسبد طه سكأت 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
9ف  عنوحنه)ح(  حلسبد طه سكأت 
حلببضأء  حلسالم  حي  حملهدية  م ر 

22252 حلدحع حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
9ف  عنوحنه)ح(  حلسبد طه سكأت 
حلببضأء  حلسالم  حي  حملهدية  م ر 

22252 حلدحع حلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم -.

330I

FLASH ECONOMIE

MED AGRI SOUSS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

MED AGRI SOUSS

 شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

 مقرهأ حإلجس أعي: ع أعة حلوفأء 

حلطأبق ف حلشقة 8 زنقة حل28يد 

ببوكرى - حنزكأن
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

26237

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   17

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد

 MED AGRI حلشركة  تس بة 

SOUSS

حسسغالف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلفوحكه احلخضراحت

إنسأج أي منسج زعحعي

حملنسجأت  لج بر  حلسصدير 

حلزعحعبة

ع أعة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلوفأء حلطأبق ف حلشقة 8 زنقة حل28يد 

ببوكرى - حنزكأن

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي

 1.000  : مرصأد  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة

احلعأئلبة  حلشخصبة  :حتس أء   

اصفأت اموحطن حلشركأء.

عنوحنه  مرصأد  مح د  حلسبد 
فرنسأ

احلعأئلبة  حلشخصبة  :حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة

عنوحنه  مرصأد  مح د  حلسبد 
فرنسأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1741/2222
331I

FLASH ECONOMIE

STE ACHLAB TRAV
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 22 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

STE ACHLAB TRAV شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 5 

حقأمة 22 حي ائأم 2 - 6000ف حسفي 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
13167

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ACHLAB TRAV
أع أف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

مخسلفة.
 5 عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حقأمة 22 حي ائأم 2 - 6000ف حسفي 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حالببض  حشرف  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حشرف حالببض عنوحنه)ح( 
شأعع  بألريك  لجزئة   07 زنقة   07

حلحرية حي م ج 6000ف أسفي حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حشرف حالببض عنوحنه)ح( 
شأعع  بألريك  لجزئة   07 زنقة   07

حلحرية حي م ج 6000ف أسفي حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  بآسفي  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 767.

332I

FLASH ECONOMIE

Ste YAOZ
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

Ste YAOZ s.A.R.L AU

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عأس ألهأ:100.000 دعهم

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

9507ف 

لأسيس شركة:

مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

في13/12/2221

لم لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  حملحدادة 

بأملوحصفأت حلسألبة:

عن  مسبوعة  حلشركة  تس بة   -

حالقسضأء ب خسصر تس بتهأ:

Ste YAOZ S.A.R.L AU

ع أعة  حالجس أعي:  مقرهأ  عنوحن 

 53 عقم  حلشقة  ف  حلطأبق  اجأن 

حلهدى حكأدير .
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سنة   99 في  محددة  حملدة:   -

من لأعيخ حلسقببد في  مسسأبعة حبسدحء 

حلسجل حلسجأعي

- حلهدف:

نقل حلبضأئر بألسأجي2 أا حملكأفأة   

أا  )حلسأجر  احلسصدير  احالسسي2حد 

حلوسبط حملنفذ

- عأس أف حلشركة 100.000دعهم 

مقس ة إلى 1000حصةقب ة حلحصة 

حلوححدة 100دعهم موزعة ك أيلي:

سبد عشبد حلغوع1000 حصة- 

قبل  من  تسي2  -حلتسبي2:حلشركة 

حلسبد عشبد حلغوع

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   -

 15 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

/11/2221لحت عقم. 127262

333I

FLASH ECONOMIE

NH SOLUTIONS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

حل شركة

 « NH SOLUTIONS »

 شركـة محدادة حملسؤالبة بشريك 

احبد 

 دعهـم 100.000 حلرأس ـأف 

حالجس ـأعي:

حلرقم 22 جبأف مو�سى حلشقة عقم 

12 حكدحف حلريأط. 

بقرحع من حلشريك حلوححد بسأعيخ 

22/22/2222، لقــرع مأ يلي: 

للشركة  حملسبقة  حلسصفبة   -

حملذكوعة أعاله 

حلبوعنأني  نجأح  حلسبدة  تعبين 

ك صفي للشركة حملذكوعة ح عاله 

بكسأبة  حلقأنـوني  حإليـدحع  لم 

بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   27/29/2222 بسأعيخ 

.122421

Iف33

FLASH ECONOMIE

PROSSIMO TRANS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

 PROSSIMO TRANS »SARL AU »

 شركـة محدادة حملسؤالبة بشريك 

احبد 

 حلرأس ـأف حالجس ـأعي: 100.000 

دعهـم 

حلرقم 22 جبأف مو�سى حلشقة عقم 

12 حكدحف حلريأط. 

بقرحع من حلشريك حلوححد بسأعيخ 

24/22/2222، لقــرع مأ يلي: 

حلسصفبة حملسبقة للشركة   -

حملذكوعة أعاله 

تعبين حلسبد حح د نأئم للشركة 

حملذكوعة ح عاله 

بكسأبة  حلقأنـوني  حإليـدحع  لم 

بألريأط  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 

عقم  لحت   27/29/2222 بسأعيخ 

.122422

335I

FLASH ECONOMIE

 SUPPORT CLIENT ET

CONSULTING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

 SUPPORT CLIENT ET

 CONSULTING SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

 عأس ألهأ 10000 دعهم 

مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركأء  قرع   ،26/25/2222 بسأعيخ 

 ET CLIENT SUPPORT شركة 

دحت  شركة   CONSULTING

عأس ألهأ  حملحدادة  حملسؤالبة 

100 حصة  10000 دعهم مقسم إلى 

حجس أعبة بقب ة 100 دعهم للحصة، 

حبن  جعفر  شأعع  حإلجس أعي  مقرهأ 
حلدحع  حملشرق2،  إقأمة  حبيب، 

حلببضأء مأ يلي:

حلسصديق على:  1-
حجس أعبة  حصة  ثالثون  ببر   *
حلشركة  من  حجس أعبة(  )30حصة 
م ثلة ب ديرتهأ   MALAKOFF SARL
حلسبد  إلى  أاعحغي  خديجة  حلسبدة 

ڤأنسو ست2حجيي.
حجس أعبة  حصة  حعبعون  ببر   *
طرف  من  حجس أعبة(  حصة  )0ف 
إلى  سحأقي  يأسين  مح د  حلسبد 

حلسبد ڤأنسو ست2حجيي.
 10000 لبصبا عأس أف حلشركة 
حصة   100 إلى  مقسم  دعهم 
لكل  دعهم   100 بقب ة  حجس أعبة 
للسبد  بألكأمل  مخصص  حصة 

ڤأنسو ست2حجيي.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بألدحع  حلسجأعية  لل حك ة  حلضبط 
لحت   26/29/2222 بسأعيخ  حلببضأء 

عقم 836660.
336I

cherkaouaudit

LAFIK
إعالن مسعدد حلقرحعحت

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 92212،

tanger maroc
LAFIK «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: مبدحن 
حعينأس، حي حلعألبة، زنقة 38 عقم 

19 - - طنجة حمل لكة حملغريبة.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
5ف31ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
31 غشت 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
من  للشركأء  حلعأئلي  حالسم  تغبي2 

«دبون» إلى «حلع أعي»
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
100 حصة من حلسبد  مأيلي: لفويت 
حلسبد  لفأئدة  حلع أعي  مصطفى 

عضوحن حلع أعي

على  ينص  حلذي   :3 عقم  قرحع 
100 حصة من حلسبد  مأيلي: لفويت 
البد حلع أعي لفأئدة حلسبد عضوحن 

حلع أعي 
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
50 حصة من حلسبد عضوحن  لفويت 
حلع أعي لفأئدة حلسبدة مريم حبرشأن
قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة 
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :6-7 عقم  بند 
في  حملألبة  حلحصص  تغبي2  مأيلي: 

عحس أف حلشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257234.

337I

FIDUCIAIRE AYMANE حئس أنبة أي ن

MZ CALL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

 FIDUCIAIRE حئس أنبة أي ن
AYMANE

7ف3 شأعع حلوعقطوني ، 000ف5، 
خنبفرة حملغرب

MZ CALL شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 15 لجزئة 
أكل أم حي حلنسبم - 000ف5 خنبفرة 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.3109

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 22 غشت 2222 لقرع حل 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
مبلغ   MZ CALL حلوحبد  حلشريك 
اعنوحن  دعهم   10.000 عأس ألهأ 
أكل أم  لجزئة   15 حإلجس أعي  مقرهأ 
حي حلنسبم - 000ف5 خنبفرة حملغرب 
.COVID19 نتبجة ف : عوقب جأئحة
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ا حدد مقر حلسصفبة ب 15 لجزئة 
000ف5 خنبفرة  أكل أم حي حلنسبم - 

حملغرب. 
ا عين:

 15 بدع زهي2 اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 
000ف5  حلنسبم  حي  أكل أم  لجزئة 
خنبفرة حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : إئس أنبة أي ن 
7ف3 شأعع حلوعقطوني

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 25 غشت 

2222 لحت عقم 380.
338I

RAHHALI CONSEIL

TOTANA MARBRE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1422

، 42222، Marrakech Maroc
TOTANA MARBRE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

حلغأبة، حيت مسعود حلبوع حريبل، 
مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

1773ف.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   19 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( مح د حلس عي 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
غشت   19 بسأعيخ  خلفي  حملصطفى 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   22 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف13905.
339I

SOMANEX

فورساندس أنفست
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

SOMANEX

3، شأعع 9 بريزحش لقأطر شأعع 

عحأف حملسكبني ، 22142، حلدحع 

حلببضأء حملغرب

فوعسأندس أنفست شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10 زنقة 

حلحرية حلطأبق 3 حلشقة 6 - 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.531811

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 11 مأعس 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

حلشقة   3 حلطأبق  حلحرية  زنقة   10»

6 - 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب» إلى 

زنقة حلسبأعي إقأمة شأنتب أع  «ف13 

 2 حلرقم   1 حلطأبق  سأنت2  بزنس 

حلببضأء  حلدحع   22222  - حملعأعيف 

حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237322.

0Iف3

centre de conseil fiduciaire

STE ARC CHAOUIA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

centre de conseil fiduciaire

عقم ف حلطأبق حالاف سأحة حملسجد 

حالعظم صنداق حل28يد 223 حبن 

حح د ، 26252، حبن حح د حملغرب

STE ARC CHAOUIA شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 24 لجزئة 

حلحأجة فأطنة حبن حح د - 26252 

حبن حح د حملغرب

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

77ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 18 يولبوز 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

حبن  فأطنة  حلحأجة  لجزئة   24»

حبن حح د حملغرب»   26252  - حح د 

إلى «مركز سبدي حلدهبي حبن حح د - 

26252 حبن حح د حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة ب8ن حح د بسأعيخ 13 شتن28 

2222 لحت عقم 29.

1Iف3

RAHHALI CONSEIL

TOTANA MARBRE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

تعبين مسي2 جديد للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1422

، 42222، Marrakech Maroc

TOTANA MARBRE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

حلغأبة، حيت مسعود حلبوع حريبل، 

مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

1773ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

19 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 

مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( خلفي 

حملصطفى ك سي2 آخر

لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   22 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف13905.

342I

فبد بيست كونسبلسين

BELTRASUD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

فبد بيست كونسبلسين
حي حلسعأدة شأعع موالي حس أعبل 
زنقة بركأن عقم 01 حلطأبق حالاف ، 

70000، حلعبون حملغرب
BELTRASUD شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

حلوحدة 1 شأعع حلشريف حالدعي�سي 
عقم 61 - 70000 حلعبون حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
41229

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 أبريل   12
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BELTRASUD
حشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء.........
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حالدعي�سي  حلشريف  شأعع   1 حلوحدة 

عقم 61 - 70000 حلعبون حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد عبد حللطبف بالع : 1.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد عبد حللطبف بالع عنوحنه)ح( 
 10 ع أعة  حلركم  زنقة  حلسالم  حي 

شقة 22 70000 حلعبون حملغرب.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد عبد حللطبف بالع عنوحنه)ح( 

 10 ع أعة  حلركم  زنقة  حلسالم  حي 

شقة 22 70000 حلعبون حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

أبريل   18 بسأعيخ  بألعبون  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1651.

3Iف3

XPR2A

BY LUMIERE BLEUE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

XPR2A

 LOT ENNOUR GROUPE B

 LOT N°21 BEN MSIK ، 22222،

CASABLANCA MAROC

BY LUMIERE BLEUE شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 13 زنقة 

حح د حملجأطي إقأمة حاللب حلطأبق 

حالاف شقة 8 - 22332 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

68983ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 08 يولبوز 2222 لقرع حل 

 BY شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

عأس ألهأ  مبلغ   LUMIERE BLEUE

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

حملجأطي  حح د  زنقة   13 حإلجس أعي 

 -  8 إقأمة حاللب حلطأبق حالاف شقة 

حلدحع حلببضأء حملغرب نتبجة   22332

ف : - حل حلشركة.

زنقة   13 ا حدد مقر حلسصفبة ب 

حح د حملجأطي إقأمة حاللب حلطأبق 

حالاف شقة 8 - 22332 حلدحع حلببضأء 

حملغرب. 

ا عين:
بنيس  يوسف  حلسبد)ة( 
 RUE TERECHKOVOI اعنوحنه)ح( 
 22/26 DONETSK UKRAINE
 29256 DONESK UKRAINE

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ حلببضأء  بألدحع   حلسجأعية 
 13 شتن28 2222 لحت عقم 837359.

Iفف3

RAHHALI CONSEIL

SAMI MARBRE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1422

، 42222، Marrakech Maroc
SAMI MARBRE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي كلم 10 
داحع حيت مسعود، ج أعة حريبل 

قبأدة حلبوع، سيبر، مرحكش - 
0000ف مرحكش حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.33997
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   19 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( مح د حلس عي 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   5.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   5.000
غشت   19 بسأعيخ  خلفي  حملصطفى 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
غشت   31 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138966.

5Iف3

فبد بيست كونسبلسين

THE WONDER GROUP
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

فبد بيست كونسبلسين
حي حلسعأدة شأعع موالي حس أعبل 
زنقة بركأن عقم 01 حلطأبق حالاف ، 

70000، حلعبون حملغرب
THE WONDER GROUP شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلفسا 
شأعع شأكبب حعسالن حقأمة سبدي 

بأني عقم 23 - 70000 حلعبون 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
42547

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   21
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 THE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.WONDER GROUP
لجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حنشطة  حلشأي,  ,حست2حد  عأمة 

مخسلفة....
عنوحن حملقر حالجس أعي : حي حلفسا 
شأعع شأكبب حعسالن حقأمة سبدي 
بأني عقم 23 - 70000 حلعبون حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
0ف3 حصة   : حلسبد حيوب حلشين 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد مح د حلحسأن لبك : 330 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد عدنأن حنوزال : 330 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلشين  حيوب  حلسبد 

عقم279  لومرت  حبن  حملهدي  شأعع 

كلب بم 70000 كلب بم حملغرب.

لبك  حلحسأن  مح د  حلسبد 
حلشهدحء  سأحة   87 عقم  عنوحنه)ح( 

شأعع حلحسن حالاف حلسوحغبل كلب بم 

70000 كلب بم حملغرب.

حلسبد عدنأن حنوزال عنوحنه)ح( حي 
كلب بم   30 عقم   01 حملرحبطبين زنقة 

70000 كلب بم حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلشين  حيوب  حلسبد 

عقم279  لومرت  حبن  حملهدي  شأعع 

كلب بم 70000 كلب بم حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

01 غشت  حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2427.

6Iف3

فبد بيست كونسبلسين

PASSALOMAS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

فبد بيست كونسبلسين

حي حلسعأدة شأعع موالي حس أعبل 
زنقة بركأن عقم 01 حلطأبق حالاف ، 

70000، حلعبون حملغرب

PASSALOMAS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حالدحعيسة بدان عقم طرفأية - 

70000 طرفأية حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42293

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   07

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PASSALOMAS
غرض حلشركة بإيجأز : شرحء ايبر 

حتس أك بألج لة احلسجزئة....
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 - طرفأية  عقم  بدان  حالدحعيسة 

70000 طرفأية حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلصألحي  حلكريم  عبد  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000  :

للحصة.
 : حلصألحي  حلكريم  حلسبدعبد 

1000 بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلصألحي  حلكريم  عبد  حلسبد 
عقم  بدان  حلجديد  حلحي  عنوحنه)ح( 

طرفأية 70000 حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلصألحي  حلكريم  عبد  حلسبد 
عقم  بدان  حلجديد  حلحي  عنوحنه)ح( 

طرفأية 70000 حلعبون حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   05 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2679.
7Iف3

FLASH ECONOMIE

AL CONCEPT 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حسسدعحك خطٍإ

بألجريدة  اقر  خطٍإ  حسسدعحك 
حلرس بة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces
 armées royales 22 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

ذحت  شركة   AL CONCEPT  
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد
6ف  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن   
حلشقة  حلطأبق2  حلزعقطوني  شأعع 
عقم 6 - 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
بألجريدة  اقر  خطٍإ  إسسدعحك   
 13 بسأعيخ   5724 عدد  حلرس بة 

يولبوز 2222.
AL COMCEPT : بدال من

AL CONCEPT : يقرأ
حلبأقي بدان تغبي2.

8Iف3

CABINET ASMER CONSULTING

 AL NOUR ARAROU
 DE PRODUCTION ET

DISTRIBUTION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CABINET ASMER CONSULTING
شأعع حملسي2ة حلخضرحء عقم 88 
حي حلقدس حلدعيوش ، 62253، 

حلدعيوش حملغرب
 AL NOUR ARAROU

 DE PRODUCTION ET
DISTRIBUTION شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلهأم 
1 شأعع طوكبو عقم0/38ف بن طبب 

حلدعيوش - 62122 بن حلطبب 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
521

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 AL NOUR ARAROU  :
 DE PRODUCTION ET

.DISTRIBUTION
لأسيس   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

شركة النسأج الوزير حلحلويأت.
: حي حلهأم  عنوحن حملقر حالجس أعي 
بن طبب  1 شأعع طوكبو عقم0ف/38 
حلدعيوش - 62122 بن حلطبب حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حعحعا  حلنوع  حلسبد عبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد عبد حلنوع حعحعا عنوحنه)ح( 
حي حلهأم بن طبب حلدعيوش 62122 

بن طبب حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد عبد حلنوع حعحعا عنوحنه)ح( 
حي حلهأم بن طبب حلدعيوش 62122 

بن طبب حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألدعيوش بسأعيخ 12 شتن28 

2222 لحت عقم 167.
9Iف3

STE AUCOGEST SARL

EURSUD LOGISTIQUE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3929 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 26362، INEZGANE

MAROC
EURSUD LOGISTIQUE شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلشقة 3، 
حلطأبق عقم 2، شأعع حبن حلهبثم عقم 
ا13 حلحي حلصنأعي لأسبال حلدشي2ة - 

36380 حنزكأن حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.17721

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   29 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

لفويت حلسبد )ة( محجوية مزاحع 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   7.000

7.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( عبد 

حملجبد مزاحع بسأعيخ 29 غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   07 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 2222/1733.

350I

STE AUCOGEST SARL

DARAA NEGOCE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3929 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 26362، INEZGANE

MAROC

DARAA NEGOCE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : سوق آقأ 

مركز آقأ - 000ف8 طأطأ حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.123

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 غشت   23 في  حملؤعخ 

شركة   DARAA NEGOCE حل 

مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 

مركز  آقأ  سوق  حإلجس أعي  مقرهأ 

نتبجة  حملغرب  طأطأ  000ف8   - آقأ 

احجهت  حلتي  احلعرحقبل  اللصعويأت 

حلشركة منذ لأسيسهأ.

ا عين:

لأضومأنت  مح د  حلسبد)ة( 

000ف8  ايرحن  حيت  داحع  اعنوحنه)ح( 

طأطأ حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
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ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
بسأعيخ 23 غشت 2222 افي سوق آقأ 

مركز آقأ - 000ف8 طأطأ حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بطأطأ  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 125/2222.
351I

STE AUCOGEST SARL

EURSUD LOGISTIQUE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3929 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 26362، INEZGANE

MAROC
EURSUD LOGISTIQUE شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلشقة 3، 
حلطأبق عقم 2، شأعع حبن حلهبثم عقم 
ا13 حلحي حلصنأعي لأسبال حلدشي2ة - 

36860 حنزكأن حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.17721

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 29 غشت 2222 لم تعبين 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( مزاحع 
عبد حملجبد ك سي2 احبد لبعأ لقبوف 

حسسقألة حملسي2.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1733.
352I

MEH EXPERTISE

PRE GLOBAL SERVICE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

MEH EXPERTISE
8ف زنقة حملحطة شقة عقم 8 حي 
إقبأف خريبكة ، 25223، خريبكة 

حملغرب
PRE GLOBAL SERVICE شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 103 زحاية 
شأعع مرحكش ازنقة لأدلة حلطأبق 

حلرحبر شقة عقم 11 - 25222 
خريبكة حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

65ف5.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
05 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

بنشرحع خلبل ك سي2 احبد
لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بخريبكة بسأعيخ 12 شتن28 

2222 لحت عقم 09ف.

353I

RAHHALI CONSEIL

SAMI MARBRE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1422

، 42222، Marrakech Maroc
SAMI MARBRE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي كلم 10 
داحع حيت مسعود، ج أعة حريبل 

قبأدة حلبوع، سيبر، مرحكش - 
0000ف مرحكش حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.33997
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
19 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( خلفي 

حملصطفى ك سي2 آخر
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   31 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138966.

Iف35

Softkey Solutions Informatiques

 SOFTKEY SOLUTIONS
INFORMATIQUES

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

Softkey Solutions Informatiques
9ف شأعع حلرحئد حدعيس حلحأعثي م س 

ع حلسوي�سي حلريأط حملغرب 
 Softkey Solutions 

Informatiques شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي إقأمة 
أبي هريرة زنقة سال 10000 ل أعة 

حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.122367

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 17 شتن28 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
 10000 سال  زنقة  هريرة  أبي  إقأمة 
حلرحئد  شأعع  إلى9ف  حملغرب  ل أعة 
حلسوي�سي  ع  س  م  حلحأعثي  حدعيس 

حلريأط حملغرب. 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   18 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 63ف1.
355I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

AGINVEST
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

شركة ‹‹AGINVEST‹‹ شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

عٲس ألهأ 122.222,22 دعهم 
حملقر حإلجس أعي : 133 زنقة حمللزازي 

حلحي حلشسوي مرحكش
موثق  عقد  ب قس�سى   .1
بسأعيخ  إجس أعبة  حصص  لسفويت 
25 ا22 أكسوير 2225 ، فوت كل من 
شركة   ،ALAIN GINESTET حلسبد 
 ALAIN GINESTET FINANCE «  »
AGF شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

اشركة « JFR» شركة ذحت حملسؤالبة 

 1000 ج بر حلحصص(   ، حملحدادة 

100 دعهم  حصة حجس أعبة من فئة 

ي سلكونهأ  حلتي  حلوححدة(  للحصة 

شركة   ‘‘AGINVEST‘’ شركة  في 

لفأئدة  حملحدادة،  حملسؤالبة  ذحت 

احملعنويين  حلطببعبين  حتشخأص 

حاللبة أس أؤهم كألسألي:

SOUMIA HAIDARA حلسبدة •

50ف حصة 

 CHRISTIAN حلسبد   •

GASSMANN

50ف حصة 

SAFEC CONSULTANT شركة •

 50 حصة

 «ESMERALDA شركة •

50 حصة  

ب قس�سى محضر حلج ر حلعأم   .2

للشركأء بسأعيخ 26/12/2225 :

لفويت  على  حملصأدقة  ل ت   •

حلسألفة  حالجس أعبة  حلحصص 

حلذكر،

 ALAIN حلسبد  حسسقألة   •

ك سي2  منصبه  من   GINESTET

للشركة امنحه حبرحء ملدة تسبي2ه،

 CHRISTIAN حلسبد  تعبين   •

GASSMANN ك سي2 احبد للشركة 

ملدة غي2 محدادة الحديد مهأمه. 

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  ثم 

حلضبط بأملحك ة حلسجأعية ب رحكش 

عقم  لحت   27/24/2226 بسأعيخ 

 26624

356I

مكسب بأزاك لل حأسبة

SERVICES ALASKA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

مكسب بأزاك لل حأسبة
زنقة حمالف عقمف15 سبدي بوملأن 

كردمبت لنجدحد حلرشبدية ، 

52622، لنجدحد حملغرب

 SERVICES ALASKA

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
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اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حملسي2ة 

تغداين حلجديدة لنجدحد حلرشبدية 

- 52622 لنجدحد حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

14215

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   21

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SERVICES ALASKA

محطة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

خدمأت حلوقود 

نقل حلبضأئر لآلخرين

مقهى.

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

لنجدحد  حلجديدة  تغداين  حملسي2ة 

حلرشبدية - 52622 لنجدحد حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

مبلغ عأس أف حلشركة: 1.000.000 

دعهم، مقسم كألسألي:

 252.222  : زاهي2  حهأمي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 252.222  : حهأمي مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 : حملجبد  عبد  حهأمي  حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   252.222

للحصة.

 252.222  : حهأمي مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حهأمي زاهي2 عنوحنه)ح( حي 

لنجدحد  حلجديدة  تغداين  حملسي2ة 

حلرشبدية 52622 لنجدحد حملغرب.

حلسبد حهأمي مح د عنوحنه)ح( حي 

حلرشبدية  تغداين حلجديدة لنجدحد 

52622 لنجدحد حملغرب.

حملجبد  عبد  حهأمي  حلسبد 
حلجديدة  تغداين  حي  عنوحنه)ح( 
لنجدحد   52622 حلرشبدية  لنجدحد 

حملغرب.
حلسبد حهأمي مح د عنوحنه)ح( حي 
حلرشبدية  تغداين حلجديدة لنجدحد 

52622 لنجدحد حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حهأمي زاهي2 عنوحنه)ح( حي 
لنجدحد  حلجديدة  تغداين  حملسي2ة 

حلرشبدية 52622 لنجدحد حملغرب
حلسبد حهأمي مح د عنوحنه)ح( حي 
حلرشبدية  تغداين حلجديدة لنجدحد 

52622 لنجدحد حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

أكسوير 2222 لحت عقم 14215.

357I

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

 PIECES AUTOMOBILES 
SADIKI SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة
حي حلنجأة زنقة بني مالف عقم ف3 ، 

23552، سوق حلسبت حملغرب
 PIECES AUTOMOBILES SADIKI 

SARL AU شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

حلزاحدحة بني مو�سى دحع الد زيداح 
- 23522 سوق حلسبت حاالد حلن ة 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
315

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 يولبوز   09
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 PIECES : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

 AUTOMOBILES SADIKI SARL

.AU

غرض حلشركة بإيجأز : لجأعة ايبر 

قطر غبأع حلسبأعحت.

لجأعة معدحت حلسبأعحت.

 حسسي2حد الصدير..

داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلزاحدحة بني مو�سى دحع الد زيداح 

حلن ة  سوق حلسبت حاالد   23522  -

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 : صديقي  حلقأدع  عبد  حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

صديقي  حلقأدع  عبد  حلسبد 

الد  دحع  مح د  حالد  دحع  عنوحنه)ح( 

حاالد  حلسبت  سوق   23522 زيداح 

حلن ة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

صديقي  حلقأدع  عبد  حلسبد 

الد  دحع  مح د  حالد  دحع  عنوحنه)ح( 

حاالد  حلسبت  سوق   23522 زيداح 

حلن ة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بسوق حلسبت حاالد حلن ة 

عقم  لحت   2221 شتن28   27 بسأعيخ 

.227

358I

ZS AUDIT & CONSULTING

ATLANTIC AV
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

ZS AUDIT & CONSULTING

 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE

 PROVINS N° 33 3EME ETAGE

 N° 31 ، 22222، CASABLANCA

MAROC

ATLANTIC AV شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بولبفأعد 

بوعجون ، شأعع جعفر بنو حبيب ، 

سكن حملشريك 2 ، حلطأبق 1 ، عقم 

3 - 22222 حلدحع حلببضأء مغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

79591ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ف1 دجن28 2221 لقرع حل  حملؤعخ في 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

عأس ألهأ  مبلغ   ATLANTIC AV

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000

شأعع   ، حإلجس أعي بولبفأعد بوعجون 

، سكن حملشريك 2  جعفر بنو حبيب 
حلدحع   22222 -  3 عقم   ،  1 حلطأبق   ،

حلببضأء مغرب نتبجة ف : حلحل حملبكر 

النتهأء حلنشأط.

ا حدد مقر حلسصفبة ب بولبفأعد 

 ، شأعع جعفر بنو حبيب   ، بوعجون 
سكن حملشريك 2 ، حلطأبق 1 ، عقم 3 

- 22222 حلدحع حلببضأء مغرب. 

ا عين:
بنع وع  مح د  حلسبد)ة( 
 ، ف  عقم   ، كوثر  سكن  اعنوحنه)ح( 

حلببضأء  حلدحع   22222 كألبفوعنبأ 

مغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

بولبفأعد   : بألسصفبة  حملسعلقة 

 ، شأعع جعفر بنو حبيب   ، بوعجون 
سكن حملشريك 2 ، حلطأبق 1 ، عقم 3.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأعس 2222 لحت عقم 9818.

359I

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

 GREEN INTERNATIONAL
TRADING

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة
حي حلنجأة زنقة بني مالف عقم ف3 ، 

23552، سوق حلسبت حملغرب
 GREEN INTERNATIONAL

TRADING شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حالمل 
شأعع بئ2 حنزعحن عقم 56 - 23552 
سوق حلسبت حاالد حلن ة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 87.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2221 أبريل   22 في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
 GREEN حلوحبد  حلشريك  ذحت 
 INTERNATIONAL TRADING
دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 
حالمل  حإلجس أعي حي  مقرهأ  اعنوحن 
 23552  -  56 عقم  حنزعحن  بئ2  شأعع 
حملغرب  حلن ة  حاالد  حلسبت  سوق 

نتبجة ف : حنتهأء حلغرض.
ا حدد مقر حلسصفبة ب حي حالمل 
 23552  -  56 عقم  حنزعحن  بئ2  شأعع 

سوق حلسبت حاالد حلن ة حملغرب. 
ا عين:

عبد حملجبد حدلبدحاي  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( حي حالمل شأعع بئ2 حنزعحن 
سوق حلسبت حاالد   23552  56 عقم 

حلن ة حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بسوق حلسبت حاالد حلن ة 
عقم  لحت   2221 نون28   24 بسأعيخ 

.236
360I

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

 STE MOUSSAADAT SAAD
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
حل شركة

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة
حي حلنجأة زنقة بني مالف عقم ف3 ، 

23552، سوق حلسبت حملغرب
 STE MOUSSAADAT SAAD SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

حلعسأعة مركز حالستث أع حلفالحي 
507 حاالد حزمأم - 23552 سوق 

حلسبت حاالد حلن ة حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.2551

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
08 ف28حير 2221 لقرع حل  حملؤعخ في 
 STE شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
MOUSSAADAT SAAD SARL مبلغ 
اعنوحن  دعهم   90.000 عأس ألهأ 
مقرهأ حإلجس أعي داحع حلعسأعة مركز 
حزمأم  حاالد   507 حلفالحي  حالستث أع 
حلن ة  سوق حلسبت حاالد   23552  -

حملغرب نتبجة ف : حنتهأء حلغرض.
داحع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
حلعسأعة مركز حالستث أع حلفالحي 507 
حلسبت  سوق   23552  - حزمأم  حاالد 

حاالد حلن ة حملغرب. 
ا عين:

حلسبد)ة( صألح زيدحني اعنوحنه)ح( 
 23552 حزمأم  حاالد  حلعسأعة  داحع 
حملغرب  حلن ة  حاالد  حلسبت  سوق 

ك صفي )ة( للشركة.
زيدحني  حلنأجي  حلسبد)ة( 
داحع حلعسأعة حاالد حزمأم  اعنوحنه)ح( 
حلن ة  حاالد  حلسبت  سوق   23552

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ  بن صألح  بألفقبه  حالبسدحئبة 
23 ف28حير 2221 لحت عقم 66/2221.
361I

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

AMA DR TRAV SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة
حي حلنجأة زنقة بني مالف عقم ف3 ، 

23552، سوق حلسبت حملغرب
AMA DR TRAV SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حاالد 
نفأاي دحع الد زيداح - 23552 سوق 

حلسبت حاالد حلن ة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

375
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 مأعس   10
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 AMA  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.DR TRAV SARL
غرض حلشركة بإيجأز : حفر حالبأع.
عنوحن حملقر حالجس أعي : داحع حاالد 
نفأاي دحع الد زيداح - 23552 سوق 

حلسبت حاالد حلن ة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : حلسبد عبد حلعزيز ع أعي 
حصة بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

500 حصة   : حلسبد مرحد ع أعي 
بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
ع أعي  حلعزيز  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( زنقة حيت بن حح د عقم 58 

23522 حلفقبه بن صألح حملغرب.

حلسبد مرحد ع أعي عنوحنه)ح( داحع 

 23552 زيداح  الد  دحع  نفأاي  حاالد 

سوق حلسبت حاالد حلن ة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد مرحد ع أعي عنوحنه)ح( داحع 

 23552 زيداح  الد  دحع  نفأاي  حاالد 

سوق حلسبت حاالد حلن ة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بسوق حلسبت حاالد حلن ة 

عقم  لحت   2222 أبريل   26 بسأعيخ 

.264

362I

SAVOIR EXPERT

ORA MAYA PRESSINGS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 25 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31222،

SEFROU MAROC

ORA MAYA PRESSINGS شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل عقم 

11/1 لجزئة م28اكة شأعع حلحسن 

حلثأني حي حلرفأيف صفرا - 31000 

صفرا حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

3759

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   06

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 ORA  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.MAYA PRESSINGS
غرض حلشركة بإيجأز : 1. اظأئف 

حلسنظبف حلجأف.
احللحف  حملالبس  غسل   .2

احلسجأد احلشرحشف.
3. حلسجأعة..

عنوحن حملقر حالجس أعي : حملحل عقم 
حلحسن  م28اكة شأعع  لجزئة   1/11
 31000  - حلثأني حي حلرفأيف صفرا 

صفرا حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 : حلرحبم  عبد  بريطل  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلرحبم  عبد  بريطل  حلسبد 
حملهدي  لجزئة   16 عقم  عنوحنه)ح( 
صفرا   31000 صفرا  بويعقويأت 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلرحبم  عبد  بريطل  حلسبد 
حملهدي  لجزئة   16 عقم  عنوحنه)ح( 
صفرا   31000 صفرا  بويعقويأت 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يونبو   13 بسأعيخ  بصفرا  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 214.
363I

موثق

 شركة ماكنيل ش.م.م 
MACNIL ذحت حلشريك حلوحبد

SARL- AU 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

موثق
8فف شأعع مح د حلخأمس ازنقة 
الان حقأمة صوفبأ حلثأنبة حلطأبق 
حلرحبر عقم 11 حلببضأء ، 22322، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
 شركة «مأكنبل ش.م.م ذحت 

 MACNIL» SARL- حلشريك حلوحبد
AU شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلدحع 

حلببضأء بوسبجوع حلع أعة عقم 80 
حلطأبق حالع�سي - 22522 حلببضأء 

حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.123537

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 ينأير   18 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حلدين  نوع  )ة(  حلسبد  لفويت 
حجس أعبة  حصة   12.222 مسأعف 
لفأئدة  حصة   12.222 أصل  من 
فؤحد  لح أم�سي  مح د  )ة(  حلسبد 

بسأعيخ 18 ينأير 2222.
حملألك  عبد  )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة حجس أعبة من   12.222 بنأني 
حصة لفأئدة حلسبد   12.222 أصل 
)ة( مح د لح أم�سي فؤحد بسأعيخ 18 

ينأير 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يونبو 2222 لحت عقم 227921.
Iف36

عأبد عبدحلوححد

SADINOV
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

SADINOV
لجزئة نأيت عقم 85 حلطأبق 2 ، 

26222، حلدعاة حملغرب
SADINOV شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
نأيت عقم 85 حلطأبق 2 - 26222 

حلدعاة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
16751

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   15
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SADINOV
يك ن   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلغرض حإلجس أعي من حلشركة سوحء 
لحسأبهأ  سوحء   ، أايألخأعج  بأملغرب 
في  حلغي2،  عن  نبأبة  أا  ا/  حلخأص 

حتنشطة حلسألبة:
حسسي2حد   ، تسويق   ، ببر   ، شرحء 
لركبب،  لصنبر،  الصدير، 
إسسغالف، حلسوعيد احلس وين، احلكرحء 
عأمة  بأتع أف  احلقبأم  احلسوزير 
حلسجأعي،  احلس ثبل  حلع ولة،  مقأبل 
في  حلبأطن  من  احلسعأقد  حملشأعكة 
ج بر حلصفقأت حلع ومبة احلخأصة 
بج بر  عأمة  حلسجأعة  عأم،  ابشكل 
احالستهالكبة  حتالبة  لل وحد  أنوحعهأ 
اج بر حملنسجأت احلسلر أا حلبضأئر 
احتثأث،   ، ج بر حملعدحت احتداحت 
احمللحقأت،  احللوحزم  حملعدحت   ،
جديدة   ، بألسقسبط  أا  ا/  بألج لة 
حلخأصة  للشركأت  أا مسسع لة،  ا/ 
أا حملؤسسأت حلع ومبة احلج أعأت 
حلسعأانبأت  احلج عبأت،  حملحلبة 
بقطأعأت  يسعلق  فب أ  خأصة 
احتثأث  احاللصأالت،  حملعلومأت 
احإللكت2انبة،  احملكسببة  حلكهريأئبة 
احلزعحعة  احملالبس،  احلنسبج 
احلبنأء  حلعأمة  حلسغدية  احلفالحة، 

احلبيئة.
حلبنأء  أع أف  عقأعي،  منعش 
حلعقأعحت  اإسسغالف  الأجي2  احلتهبئة 

حلخأصة
في  عأمة  مقأالة  مسسأجرة؛  أا 

مجأف حلبنأء بشكل عأم.

حملعأمالت  ج بر   ، أعم  ابشكل 
احملألبة  احلصنأعبة  حلسجأعية 
أا  حملبأشرة  احملسأه ة   ، احلعقأعية 
لحسأب  اسبلة  بأي  حملبأشرة  غي2 
إدحعة  حلغي2؛  عن  نبأبة  أا  حلشركة 
هذه حملسأه أت في ج بر حلشركأت، 
خالف  من  حتجنببة،  أا  حملغريبة 
مسأه أت،   ، شركأت جديدة  إنشأء 
حالكسسأب في حتسهم أا حمسالك حتاعحق 
حملألبة أا حلحقوق أا أصوف حلشركأت 
حلسحألفأت،  حلدمج،  ع لبأت  أا 
حملشت2كة،  حملشأعير  اععأية 
امج وعأت حلنفر حالقسصأدي أا غي2 
حملذكوعة  بأتنشطة  احملسعلقة  ذلك، 
مبأشر،  غي2  أا  مبأشر  بشكل  أعاله 
اكذح حتنشطة حمل أثلة أا ذحت حلصلة 
حلتي من شأنهأ لحقبق غرض حلشركة 

الن بتهأ..
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 26222  -  2 حلطأبق   85 عقم  نأيت 

حلدعاة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد عزحلدين نعبم : 800 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 222  : حلسبد عبدحلرح أن نعبم 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  نعبم  عزحلدين  حلسبد 

22 بلوك ع 26222 حلدعاة حملغرب.
نعبم  عبدحلرح أن  حلسبد 
 26222  2 حلرقم  ع  بلوك  عنوحنه)ح( 

حلدعاة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
بصفسه  نعبم  عزحلدين  حلسبد 
حلسوقبر  اله صالحبة  للشركة  مسي2 
عنوحنه)ح( 22 بلوك ع 26222 حلدعاة 

حملغرب
حلسبد عبدحلرح أن نعبم بصفسه 
له  اليس  للشركة  مسأعد  مسي2 
ع  بلوك  عنوحنه)ح(  حلسوقبر  صالحبة 

حلرقم 2 26222 حلدعاة حملغرب



17945 الجريدة الرسميةعدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222) 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يونبو   23 بسأعيخ  ب28شبد  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 631 اف63.

365I

KARIMI CONSEIL

BAHID TRANS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

KARIMI CONSEIL
19 زنقة جبل هأبري حلخبأم 2 ، 

80000، حكأدير حملغرب
BAHID TRANS شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 52 
لجزئة ج أف حيت ملوف - ف8015 

حيت ملوف حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.15605

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 يونبو   01 حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
عأس ألهأ  مبلغ   BAHID TRANS
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حإلجس أعي عقم 52 لجزئة ج أف حيت 
حملغرب  ملوف  حيت  ف8015   - ملوف 

نتبجة ف : أسبأب مألبة احقسصأدية.
 52 ا حدد مقر حلسصفبة ب عقم 
لجزئة ج أف حيت ملوف - ف8015 حيت 

ملوف حملغرب. 
ا عين:

بحوس  حلعربي  حلسبد)ة( 
ع أعة  حل28كة  حدعحع  حي  اعنوحنه)ح( 
حكأدير   80000 لبكوين   13 شقة   16

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يونبو   22 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1253.

366I

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

 COMMERCE LOS
HERMANOS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl
 BD HASSAN II N° 146 1er :

 ETAGE, BENI MELLAL ، 23222،
BENI MELLAL MAROC

 COMMERCE LOS HERMANOS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي كأعحج داحع 
حداز فم حلعنصر بني مالف - 23222 

بني مالف حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
12761

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأي   13
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
.COMMERCE LOS HERMANOS

غرض حلشركة بإيجأز : ببر الوزير 
ج بر حملوحد حلغدحئبة.

عنوحن حملقر حالجس أعي : كأعحج داحع 
 23222 - حداز فم حلعنصر بني مالف 

بني مالف حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد عبد حلقأدع حشبأح : 1.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حشبأح  حلقأدع  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( داحع حيت حمي حمنصوع فم 

بني مالف   23222 حلعنصر بني مالف 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حشبأح  حلقأدع  عبد  حلسبد 

عنوحنه)ح( داحع حيت حمي حمنصوع فم 

بني مالف   23222 حلعنصر بني مالف 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

مأي   30 حالبسدحئبة ببني مالف بسأعيخ 

2222 لحت عقم 90ف.

367I

AZ CONSULTANTS

DULCINEA MAROC
إعالن مسعدد حلقرحعحت

AZ CONSULTANTS

1ف1 شأعع حسن حتاف، حلطأبق 

حلرحبر ، 22222، حلدحعحلببضأء 

حملغرب

DULCINEA MAROC «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع 

مح د حلسأدس خلبج طنجة مج ر 

حلريبر حلطأبق حلسأدس عقم 274 ح 

90000 طنجة حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.52251

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 30 مأعس 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

سند  على  حملوحفقة   .1 عقم  قرحع 

حلشركة  في  حملألبة  حتاعحق  مسأه ة 

مأيلي:  على  ينص  حلذي   : حلقأبضة 

ايس ا  يوحفق  حلوحبد  حلشريك 

شركة  حلسحويل.  هذح  بسفعبل 

م لوكه  أصبحت  حملغرب  ديلسبنبأ 

إيبي2كأكأا  لشركة   100% بنسبة 

حلعأملبة

إلى  حلشركة  لحويل   .2 عقم  قرحع 

شركة بأسهم مبسطة ذحت مسأهم 

اححد : حلذي ينص على مأيلي:

لحويل  حلعأم  يقرعحإلجس أع 

حلشركة إلى شركة ة بأسهم مبسطة 

:شركة إيبي2كأكأا  ذحت مسأهم اححد 

حلعأملبة

قرحع عقم 3. تعبين مجلس حإلدحعة: 

حلذي ينص على مأيلي: يقرع حالجس أع 

تشكبل مجلس إدحعة مكون من أعبعة 

شركة شوكوالت الكأسأ   .1 أعضأء: 

 .3 حلعأملبة 2. حلسبد ببدعا ملدانأدا 

شركه  ف.  شركة حيبي2كأكأا حلفرنسبة 

حملسأه ة حيبي2كأكأا 

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

حلنظأم  تعديل   .1 عقم  بند 

مأيلي:  على  ينص  حلذي  حتسأ�سي: 

حتسأ�سي  حلنظأم  لص بم  إعأدة 

لشركة بأسهم مبسطة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   11 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 256493.

368I

AZ CONSULTANTS

 LUCAR PRODUCCION Y 

DISTRIBUTION
إعالن مسعدد حلقرحعحت

AZ CONSULTANTS

1ف1 شأعع حسن حتاف، حلطأبق 

حلرحبر ، 22222، حلدحعحلببضأء 

حملغرب

 LUCAR PRODUCCION Y 

DISTRIBUTION «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: حملنطقة 

حلصنأعبة كزينأيأ حملج ر عقم 222 

حلطأبق حتع�سي - 90000 طنجة 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.63937

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ  مأعس 2222   30 حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
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نقل  على  حملوحفقة   .1 عقم  قرحع 
ملكبة أسهم شركة ديلسبنبأ حملغرب: 
يقر حالجس أع  حلذي ينص على مأيلي: 
حلعأم ايوحفق على نقل أعبعين ألف 
)96ف0ف) اتسعين  اسسة  اأعبع أئة 
حلتي  حلحصص  ج بر  أي   ، حصة 
إلى  حملغرب  ديلسبنبأ  شركة  ل لكهأ 
حملسأه ين حلسألين : 1. 39,216 حصة 
36ف   .2 حملسأه ة  إيبي2كأكأا  لشركة 
 .3 أنتبكرحف  أنفبكأ  لشركة  حصة 
حصة للسبد ببدعا مألدانأدا   819
ف. 25 حصة لشركة شوكوالت الكأسأ 

حلعأملبة
سند  على  حملوحفقة   .2 عقم  قرحع 
لج بر  حملألبة  حتاعحق  مسأه ة 
إيبي2كأكأا  حلقأبضة  في  حلشركأء 
حلعأملبة: حلذي ينص على مأيلي: حلج ر 
أعبع أئة  لحويل  على  يوحفق  حلعأم 
سهم م لوكة لشركة  )01ف(  ااححد 
حلشركة  لصألح  فرنسأ  إيبي2كأكأا 

حلقأبضة شوكوالت الكأسأ حلعأملبة
عأس  لوزير  لحديث   .3 عقم  قرحع 
حملألبة  حتاعحق  مسأه ة  قبل  حملأف 
للشركة حلقأبضة إيبي2كأكأا حلعأملبة: 
حلج ر حلعأم  حلذي ينص على مأيلي: 
حملأف  عأس  هبكلة  إعأدة  على  يوحفق 
حملغرب  ديلسبنبأ  بعد خراج شركة 
حلشركة  جديد  شريك  ادخوف 

حلقأبضة شوكوالت الكأس حلعأملبة
شركة  لحوف   .5 عقم  قرحع 
إي  لوكرديست2يبيسبوان 
مسأه ة  شركة  من  براديكسبون 
حلشريك  ذحت  شركة  إلى  مبسطة 
في  مأيلي:  على  ينص  حلذي  حلوحبد: 
حلفأقبة  ل ليهأ  حلتي  حلحوك ة  إطأع 
حملسأه ين حملوقعة في 9 مأعس 2222 
حلشركة  لحويل  حلعأم  حلج ر  قرع   ،
إلى شركة مسأه ة مبسطة ب سأهم 
حلشركة  قبل  من  م لوك  اححد 
حلقأبضة إيبي2كأكأا حلعأملبة ك أ قرع 
إدحعة  مجلس  تشكبل  حلعأم  حلج ر 

مكون من أعبعة أعضأء
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
حلنظأم  تعديل   .1 عقم  بند 
مأيلي:  على  ينص  حلذي  حتسأ�سي: 

حتسأ�سي  حلنظأم  لص بم  إعأدة 
للشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   11 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 256424.

369I

مكسب حلح د لالستشأعحت

اهال الرباط اوطيل
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
افأة شريك

مكسب حلح د لالستشأعحت
23 زنقة حلكونغو حلشقة 17 حي 

حملحبط حلريأط ، 0ف100، حلريأط 
حملغرب

حهال حلريأط حاطبل شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 21 
شأعع عالف بن عبد هللا حلريأط - 

10100 حلريأط حملغرب.
افأة شريك

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
8867ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 24 غشت 2222 لم حإلعالم 
بوفأة حلشريك صالح حلدين بالفريج 
 
ً
لبعأ حلوعثة  على  حصصه  الوزير 

لرسم حإلعحثة حملؤعخ في 10 مأي 2222 
بألشكل حتتي :

حلسبد)ة( نجببة بالفريج ، 3.637 
حصة.

 ، بالفريج  حلهأدي  عبد  حلسبد)ة( 
7.274 حصة.

 3.637  ، نزهة بالفريج  حلسبد)ة( 
حصة.

حلسبد)ة( نعب ة بالفريج ، 3.637 
حصة.

 3.637  ، حلسبد)ة( سعأد بالفريج 
حصة.

 ، مح د كريم بالفريج  حلسبد)ة( 
7.274 حصة.

حلسبد)ة( عأئشة بالفريج ، 3.637 
حصة.

حلسبد)ة( نعب ة بالفريج ، 3.637 
حصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   22 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 6979.

370I

QUALICIA CONSULTING

TEXTIA SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
حقأمة أمين حلطأبق حلسأني عقم ف1 
زنقة طرفأية، موالي علي حلشريف 

حملدينة حلجديدة مكنأس. ، 50000، 
مكنأس حملغرب

TEXTIA SARL AU شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلشقة 2 
حلطأبق حلثأني ع أعة 11 مرجأن 2 
مكنأس - 50000 مكنأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
1ف570

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   25
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TEXTIA SARL AU
حنسأج   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
ج بر  ايبر  اشرحء  حملنسوجأت 

حتصنأف حملسعلقة بأملنسوجأت
حسسي2حد الصدير.

حلشقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
11 مرجأن 2  حلطأبق حلثأني ع أعة   2

مكنأس - 50000 مكنأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : نببل  بوعحس  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  نببل  بوعحس  حلسبد 

3 هونسلو  حمل لكة حملسحدة تي دبلبو 

حمل لكة حملسحدة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  نببل  بوعحس  حلسبد 

3 هونسلو  حمل لكة حملسحدة تي دبلبو 

حمل لكة حملسحدة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   26 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف309.

371I

مكسب حلح د لالستشأعحت

اهال الرباط اوطيل
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

مكسب حلح د لالستشأعحت
حي   17 حلشقة  حلكونغو  زنقة   23

حلريأط  0ف100،   ، حلريأط  حملحبط 

حملغرب

ذحت  شركة  حاطبل  حلريأط  حهال 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد

 21 حالجس أعي  مقرهأ  عنوحن  ا 

 10100  - هللا  عبد  بن  عالف  شأعع 

حلريأط.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي -.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 24 غشت 2222 لم لحويل 

حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

«شركة ذحت حملسؤالبة  إلى  حلوحبد» 

حملحدادة».
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   22 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 6979.
372I

THALAL CONSULTANTS

HOM
شركة حملسأه ة

عفر عأس أف حلشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°2 GUELIZ
 MARRAKECH ، 42222،
MARRAKECH MAROC
HOM شركة حملسأه ة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلنخبل 
ب 311ف مرحكش مرحكش 0000ف 

مرحكش حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.116081

 ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي
لم   2222 يولبوز   15 في  حملؤعخ 
ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
أي  دعهم»   100.000» قدعه 
إلى  دعهم»   19.600.000» من 
 : طريق  عن  دعهم»   19.700.000»

لقديم حصص نقدية أا عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   08 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 7فف138.
373I

THALAL CONSULTANTS

PANAME LOUNGE
إعالن مسعدد حلقرحعحت

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°2 GUELIZ
 MARRAKECH ، 42222،
MARRAKECH MAROC

PANAME LOUNGE «شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع 
عبد حلكريم حلخطأبي طريق حسن 
بن مبأعك حقأمة حلخطأببة ع أعة ب 

حلطأبق حتاف عقم 3 جبليز - 0000ف 

مرحكش حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.123227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

50 حصة  لفويت حلسبد بالف زعاحف 

حصة   100 أصل  من  حجس أعبة 

مبليسأ  حلسبدة  لفأئدة  حجس أعبة 

 2222 يولبوز   22 بسأعيخ  شيبأن 

50 حصة  لفويت حلسبد بالف زعاحف 

حصة   100 أصل  من  حجس أعبة 

مح د  حلسبد  لفأئدة  حجس أعبة 

حلدح أني بسأعيخ 22 يولبوز 2222

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

من  زعاحف  بالف  حلسبد  حسسقألة 

منصبه ك سي2 للشركة 

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

تعبين حلسبدة مبليسأ شيبأن احلسبد 

مح د حلدح أني ك سي2ي للشركة 

قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

للشركة  حلقأنوني  حلشكل  لحويل 

محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة  من 

ذحت حلشريك حلوحبد حلى شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 

عأس مأف حلشركة 

على  ينص  حلذي   :12 عقم  بند 

مأيلي: صالحبة حملسي2ين

بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

حلشكل حلقأنوني 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   22 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139038.

Iف37

AMDEM

SHERIFF LOGISTIC
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AMDEM

 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،

42222، MARRAKECH MAROC

Sheriff Logistic شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

عبد حلكريم حلخطأبي زنقة حسن 

بن مبأعك حقأمة حلخطأببة ع أعة ب 

حلطأبف حالاف عقم 3 كليز مرحكش 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122521

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   19

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 Sheriff : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.Logistic

حالسسي2حد   : غرض حلشركة بإيجأز 

حملوحد  اشرحء  ايبر  احلسصدير 

حاللكت2انبة احلكهريأئبة.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حسن  زنقة  حلخطأبي  حلكريم  عبد 

بن مبأعك حقأمة حلخطأببة ع أعة ب 

مرحكش  كليز   3 عقم  حالاف  حلطأبف 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

عأشوع  احبد  شريف  حلسبد 

 100 حصة بقب ة   1.000  : مح ود 

دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عأشوع  احبد  شريف  حلسبد 

 ******** مصر  عنوحنه)ح(  مح ود 

حلغردقة مصر.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عأشوع  احبد  شريف  حلسبد 

 ******** مصر  عنوحنه)ح(  مح ود 

حلغردقة مصر

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   01 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9168.

375I

QUALICIA CONSULTING

FUTURAMA SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تغبي2 نشأط حلشركة

QUALICIA CONSULTING

حقأمة أمين حلطأبق حلسأني عقم ف1 

زنقة طرفأية، موالي علي حلشريف 

حملدينة حلجديدة مكنأس. ، 50000، 

مكنأس حملغرب

FUTURAMA SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي مكنأس 

عقم ف حلريحأن حملركز حلسجأعي - 

50000 مكنأس حملغرب.

تغبي2 نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.27235

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم تغبي2  يولبوز 2222  حملؤعخ في 22 

«حلخدمأت  من  حلشركة  نشأط 

حللوجستبة انقل حلبضأئر نبأبة عن 

حآلخرين حقل من 3,5 طن.
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مقهى

حسسي2حد الصدير

« إلى «نقل حملسسخدمين

انقل  حللوجستبة  حلخدمأت 

حلبضأئر نبأبة عن حآلخرين حقل من 

3,5 طن

مقهى».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   30 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3127.

376I

THALAL CONSULTANTS

ARABIAN PALM

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°2 GUELIZ

 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC

ARABIAN PALM شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي طريق 

حسفي، حلحي حلصنأعي عقم 1ف 

سبدي غأنم، بيس حملكسب عقم 10 

مرحكش مرحكش 0000ف مرحكش.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.98535

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 شتن28 2222 لم لحويل 

حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   06 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف936.

377I

 Société Marocaine Métallurgique Socodam

Davum - SMM SOCODAM DAVUM

الشركة املغربية املعدنية 
سوكودام دافوم
شركة حملسأه ة

مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة

 Société Marocaine
 Métallurgique Socodam Davum

- SMM SOCODAM DAVUM
 boulevard Ahl Loghlam Sidi

 Moumen، 22252، Casablanca
Maroc

حلشركة حملغريبة حملعدنبة سوكودحم 
دحفوم «شركة حملسأه ة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع 
أهل حلغالم, سبدي مومن - - 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
«مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 7 

حلدحعحلببضأء.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 09 يونبو 2222
حتسأ�سي  حلنظأم  مالءمة  لقرع 
عقم  للشركة مر مقسضبأت حلقأنون: 
حملعدف احملس م للقأنون عقم   19-22

95-17 حملسعلق بشركأت حملسأه ة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836811.
378I

ELYX CONSULTING

ECO LENS
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°12 ، 22222،

CASABLANCA MAROC
ECO LENS «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع 
حلالنتبد حتندلس ف0 عقم 124 ، 

حلطأبق حتاف - 22222 حلدحعحلببضأء 
حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
95509ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 24 يونبو 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
 500 لفويت حلسبدة حلب ة حلوحش 
حصة لفأئدة حلسبد هشأم بألقأ�سي 
بقب ة مأئة دعهم لكل سهم اموحفقة 
كشريك  بألقأ�سي  هشأم  حلسبد 

جديد. 
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
حلشركة  عأس أف  عفر  لم  مأيلي: 
دعهم»   1.900.000» قدعه  ب بلغ 
إلى»  دعهم»   100.000.00 من»  أي 
زيأدة  السم  دعهم»   2.222.222.22
 19000 إنشأء  طريق  عن  عأسأملأف 
 ، دعهم   100.00 سهم جديد بقب ة 
حلسبد هشأم بألقأ�سي  مخصصة لـ: 
كريم  حلسبد   ، سهم   9500 مقأبل 
حجوي مقأبل 9500 سهم عن طريق 
حلشركة  ديون  مر  مقأصة  إجرحء 

حملحددة حملقدحع احملسسحقة
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
تعبين حلسبد هشأم بألقأ�سي مسي2 

جديد 
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
احلسبد هشأم  حلسبد كريم حجوي 
ك سي2ين  تعببنهم  يسم  بألقأ�سي 

للشركة دان لحديد حملدة
بند عقم 8: حلذي ينص على مأيلي: 
مسأه أت  بسقديم  حلشركأء  يقوم 
هشأم  حلسبد  اهي:يسأهم  للشركة 
بألقأ�سي ب بلغ ملبون دعهم احلسبد 

كريم حجوي ب بلغ ملبون دعهم 
بند عقم 9: حلذي ينص على مأيلي: 
ملبوني  ب بلغ  حملأف  عأس  لحديد  لم 
دعهم , مقس ة إلى عشرين ألف سهم 

بقب ة مأئة دعهم للسهم 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2222 لحت عقم 232596.

379I

 حتسسأذ مح د حلصحرحاي حلدكألي موثق

 GROUPE SCOLAIRE NOUR
ALQODS

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

حتسسأذ مح د حلصحرحاي حلدكألي 
موثق

159، شأعع يعقوب حملنصوع )زحاية 
شأعع غأندي( حلطأبق حلرحبر ، 
22322، حلدحعحلببضأء حملغرب

 GROUPE SCOLAIRE NOUR
ALQODS شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكنأس 

لجزئة حلعلم 6 عقم 557 حلبسألين - 
50000 مكنأس حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22559
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز   26 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
مح د  عأبد  )ة(  حلسبد  لفويت 
من  حجس أعبة  حصة   1.000 عببد 
أصل 2.222 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 
نزهة حلكوش بسأعيخ 26 يولبوز 2222.
لفويت حلسبد )ة( فرداس حفبظة 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
2.222 حصة لفأئدة حلسبد )ة( نزهة 

حلكوش بسأعيخ 26 يولبوز 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   01 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف315.

380I

AUDEXIA CONSULTING

EMBALCARTON SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

افأة شريك

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 22242،
CASABLANCA MAROC

EMBALCARTON SARL شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة
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اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 6 2 شأعع 
حسن حلعالاي حلدحع حلببضأء - 
26322 حلدحع حلببضأء حملغرب.

افأة شريك
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

7فف106.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 يونبو 2222 لم حإلعالم 
بوفأة حلشريك ج بلة بن ع ر الوزير 
لرسم   

ً
لبعأ حلوعثة  على  حصصه 

 2221 غشت   12 في  حملؤعخ  حإلعحثة 
بألشكل حتتي :

 113  ، حلغأني  حسن  حلسبد)ة( 
حصة.

 55  ، حلغأني  س بة  حلسبد)ة( 
حصة.

 55  ، حلغأني  سكبنة  حلسبد)ة( 
حصة.

 55  ، حلغأني  أس أء  حلسبد)ة( 
حصة.

حلسبد)ة( لبلى حلغأني ، 55 حصة.
 333  ، حلغأني  حلهوحعي  حلسبد)ة( 

حصة.
ف33   ، حلغأني  نأصر  حلسبد)ة( 

حصة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 232922.
381I

AUDEXIA CONSULTING

BELTRANSFO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

افأة شريك

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 22242،
CASABLANCA MAROC

BELTRANSFO شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 32، شأعع 
كومببجن ببلفبدير حلدحع حلببضأء - 

36500 حلدحع حلببضأء حملغرب.
افأة شريك

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
33ف76.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 يونبو 2222 لم حإلعالم 

بوفأة حلشريك ج بلة بن ع ر الوزير 

لرسم   
ً
لبعأ حلوعثة  على  حصصه 

 2221 غشت   12 في  حملؤعخ  حإلعحثة 

بألشكل حتتي :

 2.222  ، حسن حلغأني  حلسبد)ة( 

حصة.

 1.000  ، س بة حلغأني  حلسبد)ة( 

حصة.

 1.000 حلسبد)ة( سكبنة حلغأني ، 

حصة.

 1.000  ، حلغأني  أس أء  حلسبد)ة( 

حصة.

 1.000  ، حلغأني  لبلى  حلسبد)ة( 

حصة.

حلسبد)ة( حلهوحعي حلغأني ، 6.000 

حصة.

 6.000  ، حلغأني  نأصر  حلسبد)ة( 

حصة.

 ، ح بد  مصطفى  حلسبد)ة( 

2.222 حصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 232923.

322I

G.MAO.CCF

STE FES STEEL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 32222، FES

MAROC

STE FES STEEL شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 

19ف زنقة 7 لجزئة أن أء بنسودة 

فأس عقم 19ف زنقة 7 لجزئة أن أء 

بنسودة فأس 30000 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

73673

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   16

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.FES STEEL

غرض حلشركة بإيجأز : ببر عقأقي2 

بألسقسبط.

عنوحن حملقر حالجس أعي : عقم 19ف 

فأس  بنسودة  أن أء  لجزئة   7 زنقة 

عقم 19ف زنقة 7 لجزئة أن أء بنسودة 

فأس 30000 فأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد مح د حلعزازي عنوحنه)ح( 

22 ج حلقطعة حلريأض يأس ين طريق 

فأس   30000 فأس  حلشقف  عين 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد مح د حلعزازي عنوحنه)ح( 

22 ج حلقطعة حلريأض يأس ين طريق 

فأس   30000 فأس  حلشقف  عين 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   05 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 4626/22.

383I

AUDEXIA CONSULTING

 MAGHREB ELECTRO

TECHNIQUE SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

افأة شريك

AUDEXIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 22242،

CASABLANCA MAROC

 MAGHREB ELECTRO

TECHNIQUE SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

برشلونة حملنطقة حلصنأعبة عين 

حلسبر حلدحع حلببضأء. - 22522 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

افأة شريك
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.35115

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 يونبو 2222 لم حإلعالم 

بوفأة حلشريك ج بلة بن ع ر الوزير 

لرسم   
ً
لبعأ حلوعثة  على  حصصه 

 2221 غشت   12 في  حملؤعخ  حإلعحثة 

بألشكل حتتي :

 2.222  ، حسن حلغأني  حلسبد)ة( 

حصة.

 1.111  ، س بة حلغأني  حلسبد)ة( 

حصة.

 1.111 حلسبد)ة( سكبنة حلغأني ، 

حصة.

 1.111  ، حلغأني  أس أء  حلسبد)ة( 

حصة.

 1.111  ، حلغأني  لبلى  حلسبد)ة( 

حصة.

حلسبد)ة( حلهوحعي حلغأني ، 6.668 

حصة.

 6.666  ، حلغأني  نأصر  حلسبد)ة( 

حصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 232924.

Iف38
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GLOBAL INVEST SOLUTIONS

LAHLOU YAMMO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شأعع 11 ينأير ع لبة حتطل�سي ع أعة 
س1 شقة عقم 7 مرحكش ، 0070ف، 

مرحكش حملغرب
LAHLOU YAMMO شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل 
14,15,16 ع أعة أ أبوحب جليز 2 

أكبوض مرحكش - 0000ف مرحكش 
حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.96119
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 يولبوز   26 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»  «00.000ف.1 
 1.500.000» إلى  دعهم»   100.000»
مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 
حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   05 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 17ف138.
385I

AUDEXIA CONSULTING

RESIDENCE BELAIRE SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

افأة شريك

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 22242،
CASABLANCA MAROC

 RESIDENCE BELAIRE SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 32، شأعع 
كومببجن ببلفبدير حلدحع حلببضأء - 

36500 حلدحع حلببضأء حملغرب.
افأة شريك

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.166361

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 يونبو 2222 لم حإلعالم 
بوفأة حلشريك ج بلة بن ع ر الوزير 
لرسم   

ً
لبعأ حلوعثة  على  حصصه 

 2221 غشت   12 في  حملؤعخ  حإلعحثة 
بألشكل حتتي :

 100  ، حلغأني  حسن  حلسبد)ة( 
حصة.

 50  ، حلغأني  س بة  حلسبد)ة( 
حصة.

 50  ، حلغأني  سكبنة  حلسبد)ة( 
حصة.

 50  ، حلغأني  أس أء  حلسبد)ة( 
حصة.

حلسبد)ة( لبلى حلغأني ، 50 حصة.
 300  ، حلغأني  حلهوحعي  حلسبد)ة( 

حصة.
 300  ، حلغأني  نأصر  حلسبد)ة( 

حصة.
 100  ، حلسبد)ة( مصطفى ح بد 

حصة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 232921.
386I

 شيشأ سعبد محأسب معس د بألرشبدية

STE SAFARI ATV›S
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

شيشأ سعبد محأسب معس د 
بألرشبدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
حلوحد لح ر حلرشبدية حلرشبدية، 

52222، حلرشبدية حلرشبدية
STE SAFARI ATV›S شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر عحس 
حلرمأف حلطأاس حلريصأني - 52452 

حلريصأني حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

16277

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   08

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SAFARI ATV’S

كرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

 LOCATION( حلدفر  عيأعبة  دعحجة 

.(DE QUADS

عنوحن حملقر حالجس أعي : قصر عحس 

 52452  - حلرمأف حلطأاس حلريصأني 

حلريصأني حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حيت خويأ علي : 00ف حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

00ف   : حمبأعك  خويأ  حيت  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

00ف   : مح د  خويأ  حيت  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

00ف   : حلسبد حيت خويأ حبرحهبم 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

00ف   : حمح د  حيت خويأ  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  علي  خويأ  حيت  حلسبد 

 1059 حلرقم  هللا  معطى  لجزئة 

مرحكش  ف005ف  مرحكش  حمحأمبد 

حملغرب.

حمبأعك  خويأ  حيت  حلسبد 

حلرقم  هللا  معطى  لجزئة  عنوحنه)ح( 

ف005ف  مرحكش  حمحأمبد   1059

مرحكش حملغرب.

حلسبد حيت خويأ مح د عنوحنه)ح( 

 1059 حلرقم  هللا  معطى  لجزئة 

مرحكش  ف005ف  مرحكش  حمحأمبد 

حملغرب.

حبرحهبم  خويأ  حيت  حلسبد 

حلرقم  هللا  معطى  لجزئة  عنوحنه)ح( 

ف005ف  مرحكش  حمحأمبد   1059

مرحكش حملغرب.

حمح د  خويأ  حيت  حلسبد 

حلرقم  هللا  معطى  لجزئة  عنوحنه)ح( 

ف005ف  مرحكش  حمحأمبد   1059

مرحكش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  علي  خويأ  حيت  حلسبد 

 1059 حلرقم  هللا  معطى  لجزئة 

مرحكش  ف005ف  مرحكش  حمحأمبد 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 07 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1111.

387I

ste sabil elhouda conseil

SABIL ELHOUDA CONSEIL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

ste sabil elhouda conseil

 appt sis a n 322 premier etage el

 hay el jadid bnsouda ، 32232،

fes maroc

 SABIL ELHOUDA CONSEIL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 322 

حلطأبق حالاف حلحي حلجديد بنسودة 

فأس - 30030 فأس حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.57129

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 26 غشت 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

«عقم 322 حلطأبق حالاف حلحي حلجديد 

بنسودة فأس - 30030 فأس حملغرب» 

حلطأبق حالاف شقة   126 «ع أعة  إلى 
 - مكنأس  حلزيسون  عيأض   1 عقم 

50070 مكنأس حملغرب».
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3261.

388I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE حئس أنبة حلثقة حلعبون

LAAYOUNE

KM PESCA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 FIDUCIAIRE حئس أنبة حلثقة حلعبون

CONFIANCE LAAYOUNE

شأعع عالف بن عبد هللا حملر�سى 
حلعبون ، 72222، حملر�سى حلعبون 

حملغرب

KM PESCA شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حالندلس عقم 50 مكرع شقة 03 - 

72222 حملر�سى حلعبون. حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42937

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   08

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 KM  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PESCA

لجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالس أك. نقل حلبضأئر لحسأب حلغي2 

حالسسي2حد احلسصدير احلسجأعة حلعأمة 

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 -  03 مكرع شقة   50 عقم  حالندلس 

72222 حملر�سى حلعبون. حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : قأضه  مبلود  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد مبلود قأضه عنوحنه)ح( حي 
عقم  حلبأزيدي  مح د  شأعع  حلوحدة 
حملر�سى حلعبون   72222  05 09 شقة 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد مبلود قأضه عنوحنه)ح( حي 
عقم  حلبأزيدي  مح د  شأعع  حلوحدة 
حملر�سى حلعبون   72222  05 09 شقة 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2714/2222.
389I

KARIMI CONSEIL

 UNIVERSE DRILLING
WELLS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

KARIMI CONSEIL
19 زنقة جبل هأبري حلخبأم 2 ، 

80000، حكأدير حملغرب
 UNIVERSE DRILLING WELLS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 06 
شأعع غأندي حي حلدحخلة أكأدير - 

80000 أكأدير حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
9865ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2222 مأي   30 في  حملؤعخ 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 
 UNIVERSE حلوحبد  حلشريك  ذحت 
عأس ألهأ  مبلغ   DRILLING WELLS
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
غأندي  شأعع   06 عقم  حإلجس أعي 

أكأدير   80000  - حي حلدحخلة أكأدير 

حملغرب نتبجة ف : غبأب حلس ويل.

 06 ا حدد مقر حلسصفبة ب عقم 

 - أكأدير  حلدحخلة  حي  غأندي  شأعع 

80000 أكأدير حملغرب. 

ا عين:

حلسبد)ة( جوحد ك وني اعنوحنه)ح( 

إقأمة ستبلبأ 2 حلشقة 301 ع أعة 27 

بنسركأا حكأدير 80000 حكأدير حملغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يولبوز   06 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 111098.

390I

EVOLUTION CONSEIL

MNC MEDICAL SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle

 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 42222، MARRAKECH

MAROC

MNC MEDICAL SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 2 

حقأمة حملسعودي زنقة موعيطأنبة 

كليز - 0000ف مركش حملغرب 

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122747

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   26

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 MNC : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.MEDICAL SARL
لأجر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

أجهزة طببة.
 2 عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
موعيطأنبة  زنقة  حملسعودي  حقأمة 

كليز - 0000ف مركش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد خألد يحبأاي : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : يحبأاي  سهأم  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  يحبأاي  خألد  حلسبد 
دمنأت   22222 حي لخأنشت دمنأت 

مغرب.
حلسبدة سهأم يحبأاي عنوحنه)ح( 
حلفدحء  لومرت حي  بن  حملهدي  شأعع 
كل بم   81000 كل بم   105 عقم 

مغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  يحبأاي  خألد  حلسبد 
دمنأت   22222 حي لخأنشت دمنأت 

مغرب 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139222.

391I

UPSILON CONSULTING

EVPLUG
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زحاية شأعع ع ر حلخبأم اشأعع عبد 
حلرحبم بوعببد، حلطأبق حلرحبر، 
شقة عقم 22 ، 22252، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
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EVPLUG شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 9ف زنقة 
أح د بركأت، حلطأبق حلسفلي، عقم 
3، معأعيف - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
554223

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   11
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.EVPLUG
لقديم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلوسأطة  مجأف  في  خدمأت 

احالسسقبأف احإلعشأد.
،حسسي2حد  ،لوجستبأت  ببر  شرحء، 
 ، حلبضأئر  أنوحع  ج بر  الصدير 
نوع  أي  من  احملعدحت  حملنسجأت 
ايألخصوص ملحقأت   ، بشكل عأم 
اشوححن حلسبأعحت حلكهريأئبة سوحء 

في حملغرب أا في حلخأعج..
زنقة  9ف   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
عقم  حلطأبق حلسفلي،  أح د بركأت، 
حلدحع حلببضأء   22222  - معأعيف   ،3

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 25.222 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
 NAVIRO.FR : 252 حلشركة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(   NAVIRO.FR حلشركة 
 avenue des Champs-Elysées ف3 

.75222 Paris France

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

 ANSRAH Walid حلسبد 
 Fijnjekade 127 2521DS )عنوحنه)ح

Den Haag Pays-Bas
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم -.

392I

موثق

 ACHMEMINA CERAMICA 
SARL شركة « أشيمينا 

سراميكا»ش.م.م
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص
موثق

8فف شأعع مح د حلخأمس ازنقة 
الان حقأمة صوفبأ حلثأنبة حلطأبق 
حلرحبر عقم 11 حلببضأء ، 22322، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
 ACHMEMINA CERAMICA SARL 
شركة « أشب بنأ سرحمبكأ»ش.م.م 

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ححلدحع 
حلببضأء حلرقم 17, شأعع جوعج 
سأند, حملعأعيف - 22522 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.242157

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 مأي   25 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
)ة( مح د حلكوهن  لفويت حلسبد 
حصة حجس أعبة من أصل   10.000
10.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( علي 

حسين حرب بسأعيخ 25 مأي 2222.
شركة  )ة(  حلسبد  لفويت 
 VANGUARD BUSINESS SARL
 VANGUARD BUSINESS شركة 
SARL 10.000 حصة حجس أعبة من 
حصة لفأئدة حلسبد   10.000 أصل 
)ة( علي حسين حرب بسأعيخ 25 مأي 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 06 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836731.
393I

موثق

 ACHMEMINA CERAMICA 
SARL شركة « أشيمينا 

سراميكا»ش.م.م
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

موثق
8فف شأعع مح د حلخأمس ازنقة 
الان حقأمة صوفبأ حلثأنبة حلطأبق 
حلرحبر عقم 11 حلببضأء ، 22322، 

حلدحع حلببضأء حملغرب
 ACHMEMINA CERAMICA SARL 
شركة « أشب بنأ سرحمبكأ»ش.م.م 

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلدحع 
حلببضأء حلرقم 17, شأعع جوعج 
سأند, حملعأعيف - 22522 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.242157

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 25 شتن28 2222 لم تعبين 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( حسين 

حرب علي ك سي2 احبد
لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 06 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836731.
Iف39

STE MAISON DE LA COMTABILITE

 TISSAMBEL تيسام بيل كار
CAR

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
حل شركة

 STE MAISON DE LA
COMTABILITE

 N°7 Bureau n°4 kiss. Mernissi
 AV Llalla Meryem V.N. FES،

32222، FES MAROC

 TISSAMBEL CAR ليسأم ببل كأع
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
عرفأت محل عقم 15 أ طريق عين 

حلشقف - 30000 فأس حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.49927

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 12 غشت 2222 لقرع حل 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
 TISSAMBEL CAR كأع  ببل  ليسأم 
دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 
لجزئة  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 
عين  أ طريق   15 عقم  محل  عرفأت 
حملغرب  فأس   30000  - حلشقف 

نتبجة ف : أزمة حلقطأع.
لجزئة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
عين  أ طريق   15 عقم  محل  عرفأت 

حلشقف - 30000 فأس حملغرب. 
ا عين:

حلصأفي  حملهدي  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( لجزئة بكأطبل زنقة 2 عقم 
53 بولو حلدحع حلببضأء 22422 حلدحع 
حلببضأء حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   06 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3645/222.

395I

SOFI RIMA

BIMTEX INGENIERIE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

SOFI RIMA
صنداق حل28يد 2436 حملدينة 

حلجديدة فأس ، 30000، فأس 
حملغرب

 BIMTEX INGENIERIE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
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اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 9 ع أعة 
52 مكألب حشرف شأعع مح د 
حلسأدس فأس - 30000 فأس 

حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.59937

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 يونبو   15 حملؤعخ في 
شركة ذحت   BIMTEX INGENIERIE
عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حإلجس أعي 9 ع أعة 52 مكألب حشرف 
شأعع مح د حلسأدس فأس - 30000 
فأس حملغرب نتبجة لحل حلشركة قبل 

حالاحن.
ا عين:

مني2  حلبعقوبي  حلسبد)ة( 
حي  حكأدير  شأعع  ف  عقم  اعنوحنه)ح( 
حلنجأح سبدي حبرحهبم فأس 30000 

فأس حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
ع أعة   9 افي   2222 يونبو   15 بسأعيخ 
مح د  شأعع  حشرف  مكألب   52
فأس   30000  - فأس  حلسأدس 

حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3523/222.
396I

F.M CONSULTING

ريف تريد
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 22132،
CASABLANCA MAROC

عيف لريد شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 30 شأعع 
عحأف حملسكبني طأبق 2 شقة 5 - 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

1ف5ف55

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   18

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
عيف   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

لريد.

حلغرض   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

في  اكذلك  حملغرب  في  حلشركة  من 

حلخأعج ، بشكل مبأشر أا غي2 مبأشر ، 

م أعسة لفأئدة زينأء حلقطأع حلخأص 

، حملنهي احلعأم ، لكل أنشطة:

- شرحء ايبر حملنسجأت حلغذحئبة.

- حلسجأعة بج بر أشكألهأ.

- حلسجأعة ، احالسسي2حد ، احلسصدير 

احلس سرة   ، احلشحن   ، احلس ثبل   ،

 ، احلسوزير   ، احلببر   ، احلشرحء   ،

حلخأص  لحسأبهأ  سوحء  احملرحقبة، 

في ج بر   ، أا نبأبة عن أطرحف ثألثة 

حملوحد احملنسجأت احملوحد حلخأم احملوحد 

حلغذحئبة احملنسجأت أا شبه حملصنعة 

من أي نوع اأصل.

- ج بر ع لبأت حلت2حنزيت بشكل 
عأم للوكبل حلج ركي احلنقل احلعبوع 

احلشحن  احلسخزين  حلدالي  حل28ي 

احلسأجي2 احملنأالة احلسخزين احلنقل.

- حتداحت حلعأمة اصنأعة حتغذية 

حللوجستبأت  اكذلك  حلزعحعبة 

الوزير حملنسجأت حالستهالكبة ؛

حلخدمأت  كأفة  لقديم   -

احملسأعدحت حلسقنبة بكأفة أشكألهأ.

احلس ثبل  احلببر  حلشرحء   -

احلسوزير  احملعألجة  احلتشغبل 

لج بر  عأم  بشكل  احلتسويق 

حملنسجأت احملوحد احلسوعيدحت بج بر 

أنوحعهأ ؛
- تشغبل الطوير أي أصل لجأعي 

أا إيدحع أا اكألة ذحت صلة بغرض 

حلشركة ؛

- حملشأعكة بأس هأ أا بأالشت2حك في 
ج بر دعوحت حلصفقأت حلع ومبة حا 

حلخصوصبة.
ج بر  انقل  احسسغالف  شرحء   -
حإلضأفة  اشهأدحت  حالخت2حع  برحءحت 
حلسصنبر  اعالمأت  احلت2حخبص 

ايصفة عأمة تي ع لبة ؛
- حملشأعكة حملبأشرة أا غي2 حملبأشرة 
في ج بر حتع أف حلسجأعية أا حلشركأت 
أا حلشركأت ذحت حتغرحض حمل أثلة أا 

ذحت حلصلة ؛
حتع أف  دعم  حستشأعحت   -

احلخدمأت حإلدحعية.
حملعأمالت  ج بر   ، عأم  ابشكل 
حلسجأعية احملألبة احلصنأعبة احتاعحق 
بشكل  لسعلق  حلتي  احلعقأعية  حملألبة 
بأتغرحض  مبأشر  غي2  أا  مبأشر 
آخر  غرض  بأي  أا  أعاله  حملذكوعة 
مشأبه أا مرلبط ، أا يحس ل أن يعزز 

لطويره بأي شكل من حتشكأف..
30 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
 -  5 شقة   2 طأبق  حملسكبني  عحأف 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
300 حصة   : حلسبدة فداي هبت 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 300  : حلعلوي  سلوى  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد حملخسأع بوسكأ : 300 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  هبت  فداي  حلسبدة 
داحع حاالد لحأضيت حيكسأن 62222 

حلنأظوع حملغرب.
حلسبدة سلوى حلعلوي عنوحنه)ح( 
حالسسقرحع  حقأمة  بأزحس  زنقة   96
 22372  63 شقة   6 طأبق   8 دعج 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
عنوحنه)ح(  بوسكأ  حملخسأع  حلسبد 
زنقة  زحاية  الجي2اند  شأعع  ف15 
 22252 05 شقة 26  بأعزحك حلطأبق 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة سلوى حلعلوي عنوحنه)ح( 
زنقة بأزحس حقأمة حالسسقرحع دعج   96
حلدحع   22372  63 شقة   6 طأبق   8

حلببضأء حملغرب
عنوحنه)ح(  بوسكأ  حملخسأع  حلسبد 
زنقة  زحاية  الجي2اند  شأعع  ف15 
 22252 05 شقة 26  بأعزحك حلطأبق 

حلدحعحلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 06 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 6ف8366.

397I

bousfor construction

 STE EL IDIDAK IMPORT
EXPORT

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

bousfor construction
شأعع حلفرحبي عقم 05 حلكندي ، 

62222، حلنأظوع حملغرب
 STE EL IDIDAK IMPORT

EXPORT شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 391 

شأعع حملسي2ة حلطأبق حلثأني ع أعة ف 
حلكندي - 62222 حلنأظوع حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.6227
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 شتن28   08 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
ح أاي  عالف  )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة حجس أعبة من أصل   30.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   30.000
عبد حلسالم بلقأ�سي بسأعيخ 08 شتن28 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 09 شتن28 

2222 لحت عقم 337ف.

398I
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FOUZMEDIA

 SLIMANE DIAGNOSTIC
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
 ذحت حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc
 SLIMANE DIAGNOSTIC SARL
AU شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلرقم 

2222 لوفألون - 000ف1 حلقنبطرة 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
66505

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   06
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 SLIMANE DIAGNOSTIC SARL

.AU
مبكأنبكي   : غرض حلشركة بإيجأز 

مصلح حلسبأعحت
حملطألة احلصبأغة للسبأعحت.

حلرقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلقنبطرة  000ف1   - لوفألون   2222

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد ص28ي سلب أن عنوحنه)ح( 
حاجبه  حاالد   176 حلرقم   10 حلزنقة 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد ص28ي سلب أن عنوحنه)ح( 
حاجبه  حاالد   176 حلرقم   10 حلزنقة 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم -.
399I

bousfor construction

 STE EL IDIDAK IMPORT
EXPORT

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

تعبين مسي2 جديد للشركة

bousfor construction
شأعع حلفرحبي عقم 05 حلكندي ، 

62222، حلنأظوع حملغرب
 STE EL IDIDAK IMPORT

EXPORT شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 391 

شأعع حملسي2ة حلطأبق حلثأني ع أعة ف 
حلكندي - 62222 حلنأظوع حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.6227
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
08 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

بلقأ�سي عبد حلسالم ك سي2 احبد
لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 09 شتن28 

2222 لحت عقم 337ف.
00Iف

FOUZMEDIA

ARRIBAT JUICE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc
ARRIBAT JUICE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 شأعع 

موالي عبدحلعزيز إقأمة موالي 
عبدحلعزيز حلرقم ف حلقنبطرة 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

66369
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ARRIBAT JUICE
إنسأج   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

اتسويق حلعصأئر 
سنأك للوجبأت حلسريعة.

 59  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شأعع موالي عبدحلعزيز إقأمة موالي 
عبدحلعزيز حلرقم ف حلقنبطرة 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 90.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد عضوحن سعودي عنوحنه)ح( 
إقأمة حنأن ع أعة 18 حلشقة 1 طريق 

حلقنبطرة -- سال حملغرب.
عنوحنه)ح(  حلكدحعي  حلسبد سلبم 
طريق   10 عقم  حلعسكرية  حلسكنى 

حلقنبطرة -- سال حملغرب.
حلسبد مح د سعودي عنوحنه)ح( 
 1 حلشقة   18 ع أعة  حنأن  إقأمة 

طريق حلقنبطرة -- سال حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد عضوحن سعودي عنوحنه)ح( 
إقأمة حنأن ع أعة 18 حلشقة 1 طريق 

حلقنبطرة -- سال حملغرب.

عنوحنه)ح(  حلكدحعي  حلسبد سلبم 
طريق   10 عقم  حلعسكرية  حلسكنى 

حلقنبطرة --- سال حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 24 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم -.

01Iف

FOUZMEDIA

TALLINN TRANS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc
TALLINN TRANS شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 شأعع 

موالي عبدحلعزيز إقأمة موالي 
عبدحلعزيز حلرقم ف - 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
66519

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   08
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TALLINN TRANS
حلنقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حالسسي2حد  للبضأئر،  احلدالي  حلوطني 

احلسصدير.
 59  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
إقأمة  عبدحلعزيز  موالي  شأعع 
000ف1   - ف  موالي عبدحلعزيز حلرقم 

حلقنبطرة حملغرب.
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أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  عببالت  كريم  حلسبد 
لوتسرحت ف101 هأعلم هولندح.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  عببالت  كريم  حلسبد 
لوتسرحت ف101 هأعلم هولندح

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم -.

422I
.....................

EREN TES MAROC
لأسيس شركة حملسأه ة. ، 22242، 

CASABLANCA MAROC

EREN TES MAROC «شركة 
حملسأه ة» 

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: حملج ر 
حلصنأعي سأبينو, لجزئة عقم 361, 
حلنوحصر -، 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
إعالن عن لأسيس « شركة 

حملسأه ة»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

505ف55.
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو  ف1 
حتسأ�سي لشركة حملسأه ة بأمل يزحت 

حلسألبة:
شكل حلشركة : شركة حملسأه ة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 EREN : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TES MAROC
لص بم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
النفبذ حلحلوف حلتي تهدف إلى لقلبل 

حستهالك حلطأقة.
حملج ر   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 ,361 عقم  لجزئة  سأبينو,  حلصنأعي 
حلببضأء  حلدحع   22222  - حلنوحصر 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة: 99 سنة.

ايبلغ عأس أف حلشركة 5.000.000 

دعهم،

مقسم كألسألي:

 Paraskevas Paris حلسبد 

MOURATOGLOU : 1 حصة بقب ة 

100 دعهم للحصة.

 Philippe Bernard حلسبد 

حصة   François CROUZAT : 1

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 Guillaume Loic Bruno حلسبد 

BOURTOURAULT : 1 حصة بقب ة 

100 دعهم للحصة.

حصة   1  : حملسأقي  كريم  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 1  : حلسبد عبد حلحكبم مرحك�سي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 EREN INDUSTRIES حلشركة 

دعهم   100 بقب ة  حصة   : 25.497

للحصة.

 HN OMAL HOLDING حلشركة

دعهم   100 بقب ة  حصة   : 24.492

للحصة.

مجلس  أعضأء  أا  حملسصرفون 

حلرقأبة: 

 Paraskevas Paris حلسبد 

بصفسه)ح(   MOURATOGLOU

 92322 فرنسأ  عنوحنه)ح(  مسصرف 

سبفريس فرنسأ

 Philippe Bernard حلسبد 

بصفسه)ح(   François CROUZAT

 92312 فرنسأ  عنوحنه)ح(  مسصرف 

سبفريس فرنسأ

 Guillaume Loic Bruno حلسبد 

بصفسه)ح(   BOURTOURAULT

 75018 فرنسأ  عنوحنه)ح(  مسصرف 

بأعيس فرنسأ

بصفسه)ح(  حملسأقي  كريم  حلسبد 

زنقة  حلكري أت  عنوحنه)ح(  مسصرف 

 22222 حلشق  عين   27 عقم   31

حلدحعحلببضأء حملغرب.

مرحك�سي  حلحكبم  عبد  حلسبد 

بصفسه)ح( عئيس مدير عأم عنوحنه)ح( 

م ر دي سبدع زحاية شأعع عبد حلكريم 

حلدحعحلببضأء   22222 أنفأ  حلخطأبي 

حملغرب

 EREN INDUSTRIES حلشركة 

عنوحنه)ح(  مسصرف  بصفسه)ح( 

لوكس بوعغ   1636 لوكس بوعغ 

لوكس بوعغ

 HN OMAL HOLDING حلشركة

13ف  عنوحنه)ح(  مسصرف  بصفسه)ح( 

حلسأني  حلطأبق  لأشفين  حبن  شأعع 

22222 حلدحعحلببضأء حملغرب

مرحقب أا مرحقبي حلحسأبأت :

 FIDAROC GRANT حلشركة 

خبي2  )ح(بصفسه   THORNTON

حدعيس  شأعع   7 عنوحنه)ح(  محأسب 

حلدحعحلببضأء   22162 حلسالاي 

حملغرب

حتسأ�سي  حلنظأم  مقسضبأت 

الوزير  حالحسبأطي  بسكوين  حملسعلقة 

حتعيأح :

حإلدخأع  لسكوين  بأملأئة   5

حإلحسبأطي احلبأقي يسم لوزيعه حسب 

قرحعحت حلج ر

حلعأم حلعأدي حلسنوي.

حملنصوص  حلخأصة  حإلمسبأزحت 

عليهأ لكل شخص :

ال �سيء.

بقبوف  مسعلقة  مقسضبأت 

لفويت  لهم  حملخوف  حتشخأص 

حتسهم اتعبين جهأز حلشركة حملخوف 

له حلبث في طلبأت حلقبوف :

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 236522.

03Iف

JU2 COM

ASSDIF TRANS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

JU2 COM

 abdellah ben yacine N5 7ème

 étage bureau 3 ، 22322،

CASABLANCA MAROC

ASSDIF TRANS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : حلدحع 

حلببضأء حنأ�سي ف1 مدخل عقم 56 

حهل حلغالم - 22632 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.365357

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2221 يونبو   11 في  حملؤعخ 

ذحت  شركة   ASSDIF TRANS حل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 

دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلدحع 

 56 عقم  مدخل  ف1  حنأ�سي  حلببضأء 

حلدحع حلببضأء   22632  - حهل حلغالم 

حملوحكبة  في  لصعوية  نتبجة  حملغرب 

احلتسبي2.

ا عين:

حزاغ  حلوححد  عبد  حلسبد)ة( 

ف1  حنأ�سي  حلدحع حلببضأء  اعنوحنه)ح( 

 22632 حهل حلغالم   56 مدخل عقم 

)ة(  ك صفي  حملغرب  حلببضأء  حلدحع 

للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

حلدحع  افي   2221 يونبو   11 بسأعيخ 

 56 عقم  مدخل  ف1  حنأ�سي  حلببضأء 

حلدحع حلببضأء   22632  - حهل حلغالم 

حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

أكسوير 2221 لحت عقم 798079.

Iف0ف
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Idnaco

BOUSKOURA URBAN
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

Idnaco
 11B, Rue Ahmed Akrad, Oasis,
 Etage 2, Casablanca ، 22412،

Casablanca Maroc
BOUSKOURA URBAN شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 11 ب 

زنقة أح د عكرحد حاحزيس - 22412 
حلدحعحلببضأء حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي -.
 ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي
لم   2222 مأي   05 في  حملؤعخ 
ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
أي  دعهم»   22.222,22» قدعه 
إلى  دعهم»   122.222,22» من 
 : طريق  عن  دعهم»   122.222,22»

لقديم حصص نقدية أا عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 17 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2222 لحت عقم 232534.

05Iف

MONDIALE GEST

EGMAPLAST sarl AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

MONDIALE GEST
 IMM 222 APT 21A PORTES DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 42222،
MARRAKECH MAROC

EGMAPLAST sarl AU شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 

زينيت حلسجأعي زنقة مسلم لجزئة 
بوكأع حلطأبق حلثألث حلشقة ف1 بأب 

دكألة مرحكش حملغرب - 0000ف 
مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122725

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.EGMAPLAST sarl AU
غرض حلشركة بإيجأز : ببر أداحت 

امسسلزمأت حلسقي بألسنقبط 
جبوموم28حم  الركبب  لثببث 
بألسقي  حلخأصة  حملأئبة  بأالحوحض 

بألسنقبط.
مركز   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
لجزئة  مسلم  زنقة  حلسجأعي  زينيت 
ف1  حلشقة  حلثألث  حلطأبق  بوكأع 
0000ف   - بأب دكألة مرحكش حملغرب 

مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
1.000 حصة   : حلسبد حل28ج مني2 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
بلوك  حلسبد حل28ج مني2 عنوحنه)ح( 
ب/2 عقم 222 اححة سبدي حبرحهبم 

0000ف مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
بلوك  حلسبد حل28ج مني2 عنوحنه)ح( 
ب/2 عقم 222 اححة سبدي حبرحهبم 

0000ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139225.

06Iف

ECOGEF

 ROOF LINE
CONSTRUCTION

إعالن مسعدد حلقرحعحت

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24222،

ELJADIDA MAROC
 ROOF LINE CONSTRUCTION
«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: كرحج 

عقم 2 حلطأبق حلسفلي لجزئة سببل 
عقم 58 حلجديدة - 24222 حلجديدة 

حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
39ف16.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 25 أبريل 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
طرمونبة  بوشعبب  حلسبد  افأة 
حسهم  لكل  احملألك  حلوحبد  حلشريك 
يوم  لوفي  سهم،   1000 حلشركة، 
أبوه  حلوعلة:  الرك   ،22/12/2221
بنسبة  طرمونبة  حلكبي2  حلسبد 
32/192 اأمه حلسبدة فأط ة حملسوكل 
حلسبدة  ازاجسه   32/192 بنسبة 
 24/192 بنسبة  مسوكل  حلزاهرة 
طرمونبة  سوكبنة  حلسبدة  احبنسه 
حلسبدة  احبنسه   13/192 بنسبة 
 13/192 بنسبة  طرمونبة  لطبفة 
طرمونبة  س بحة  حلسبدة  احبنسه 
بنسبة 13/192 احبنسه حلسبدة سنأء 
احبنه   13/192 بنسبة  طرمونبة 
حلسبد عبد حلفسأح طرمونبة بنسبة 
حس أعبل  حلسبد  احبنه   26/192

طرمونبة بنسبة 26/192.
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
حلكبي2  حلسبد  حالسهم:  لوزير  مأيلي: 
طرمونبة صأحب 166 سهم، حلسبدة 
سهم،   166 حملسوكل صأحبة  فأط ة 

حلسبدة حلزاهرة مسوكل صأحبة 126 
طرمونبة  سوكبنة  حلسبدة  سهم، 
لطبفة  حلسبدة  سهم،   68 صأحبة 
حلسبدة  سهم،   68 طرمونبة صأحبة 
68 سهم،  س بحة طرمونبة صأحبة 
 68 طرمونبة صأحبة  حلسبدة سنأء 
حلفسأح طرمونبة  عبد  حلسبد  سهم، 
صأحب 135 سهم، حلسبد حس أعبل 

طرمونبة صأحب 135 سهم.
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
تغبي2 مسي2 حلشركة: قرع حلج ر حلعأم 
تغبي2 مسي2 حلشركة بألسبدة لطبفة 

طرمونبة.
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
من  للشركة  حلقأنوني  حلشكل  تغبي2 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
شركة  حلى  حلوحبد  حلشريك  ذحت 
الجديد  حملحدادة،  حملسؤالبة  ذحت 

حلقأنون حالسأ�سي للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
من  للشركة  حلقأنوني  حلشكل  تغبي2 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
ذحت حلشريك حلوحبد حلى شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
على  ينص  حلذي   :6 عقم  بند 
حلكبي2  حلسبد  حملسأه أت:  مأيلي: 
حلسبدة  دعهم،   16666.67 طرمونبة 
دعهم،   16666.67 حملسوكل  فأط ة 
 12522 مسوكل  حلزاهرة  حلسبدة 
طرمونبة  سوكبنة  حلسبدة  دعهم، 
لطبفة  حلسبدة  دعهم،   6770.83
حلسبدة  دعهم،   6770.83 طرمونبة 
دعهم،   6770.83 طرمونبة  س بحة 
 6770.83 طرمونبة  سنأء  حلسبدة 
حلسبد عبد حلفسأح طرمونبة  دعهم، 
حلسبد حس أعبل  دعهم،  1.67ف135 

طرمونبة 1.67ف135 دعهم
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
طرمونبة  حلكبي2  حلسبد  حالسهم: 
حلسبدة فأط ة  سهم،   166 صأحب 
حلسبدة  سهم،   166 حملسوكل صأحبة 
سهم،   126 حلزاهرة مسوكل صأحبة 
صأحبة  طرمونبة  سوكبنة  حلسبدة 
لطبفة طرمونبة  حلسبدة  سهم،   68
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حلسبدة س بحة  سهم،   68 صأحبة 
حلسبدة  سهم،   68 طرمونبة صأحبة 
سهم،   68 صأحبة  طرمونبة  سنأء 
حلسبد عبد حلفسأح طرمونبة صأحب 
حس أعبل  حلسبد  سهم،   135

طرمونبة صأحب 135 سهم.
على  ينص  حلذي   :13 عقم  بند 
مأيلي: مسي2 حلشركة: حلسبدة لطبفة 
حلح بدحت  بداحع  حلقأطنة  طرمونبة 
لبطأقة  احلحأملة  حلجديدة  مسوح 

حلسعريف حلوطنبة عقم 656923م
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
مأي   26 حالبسدحئبة بألجديدة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 512.
07Iف

JU2 COM

LEADERSHIP PROTECTION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

JU2 COM
 abdellah ben yacine N5 7ème

 étage bureau 3 ، 22322،
CASABLANCA MAROC

 LEADERSHIP PROTECTION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 12 زنقة 

ص28ي بوج عة حلطأبق حالاف حلشقة 
عقم 6. حلدحع حلببضأء - 22322 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
535ف37.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
18 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 LEADERSHIP حلوحبد  حلشريك 
عأس ألهأ  مبلغ   PROTECTION
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
بوج عة  زنقة ص28ي   12 حإلجس أعي 
حلدحع   .6 عقم  حلشقة  حالاف  حلطأبق 
حلببضأء  حلدحع   22322  - حلببضأء 
حملغرب نتبجة ف : صعوية في حملوحكبة 

احلتسبي2.

زنقة  ا حدد مقر حلسصفبة ب 12 

ص28ي بوج عة حلطأبق حالاف حلشقة 

عقم 6. حلدحع حلببضأء - 22322 حلدحع 

حلببضأء حملغرب. 

ا عين:

مني2 لوهأب اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 

 2 شطر  ف  عقم   10 ع أعة  حي حلوالء 

فصبلة 2 سبدي مومن 22422 حلدحع 

حلببضأء حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836560.

08Iف

TOUKAY COMPANY

TOUKAY COMPANY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

TOUKAY COMPANY

fes ، 32222، fes MAROC

TOUKAY COMPANY شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 0ف 

حلطأبق 5 مكألب حالندلس زنقة 

حصبال مطأحن حالدعيسبة سأبقأ 

حالطلس فأس - 30000 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

73723

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TOUKAY COMPANY

أع أف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
مخسلفة.

عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
مكألب حالندلس زنقة   5 حلطأبق  0ف 
سأبقأ  حالدعيسبة  مطأحن  حصبال 
حالطلس فأس - 30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة حنأن نأجحي : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبدة سأعة نأجحي : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  نأجحي  حنأن  حلسبدة 
حقأمة يوسف حي بئ2 حنزعحن   05 عقم 

حفرحن 53000 حفرحن حملغرب.
عنوحنه)ح(  نأجحي  سأعة  حلسبدة 
 2 لجزئة حملنتزه   11 حلشقة   2 ع أعة 
 30000 فأس  تغأت  مكنأس  طريق 

فأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  نأجحي  حنأن  حلسبدة 
حقأمة يوسف حي بئ2 حنزعحن   05 عقم 

حفرحن 53000 حفرحن حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 699ف.
09Iف

MONDIALE GEST

EGMAFRUITS sarl AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

MONDIALE GEST
 IMM 222 APT 21A PORTES DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 42222،
MARRAKECH MAROC

EGMAFRUITS sarl AU شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 
زينيت حلسجأعي زنقة مسلم لجزئة 

بوكأع حلطأبق حلثألث حلشقة ف1 بأب 

دكألة مرحكش حملغرب - 0000ف 

مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122221

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.EGMAFRUITS sarl AU

غرض حلشركة بإيجأز : ببر حلخضر 

احلفوحكه بألج لة 

حلسصدير احإلسسي2حد.

مركز   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
لجزئة  مسلم  زنقة  حلسجأعي  زينيت 

ف1  حلشقة  حلثألث  حلطأبق  بوكأع 

0000ف   - بأب دكألة مرحكش حملغرب 

مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   1.000  : حلسبد مني2 حل28ج 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

بلوك  حلسبد مني2 حل28ج عنوحنه)ح( 
ب/2 عقم 222 اححة سبدي حبرحهبم 

0000ف مرحكش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

بلوك  حلسبد مني2 حل28ج عنوحنه)ح( 
ب/2 عقم 222 اححة سبدي حبرحهبم 

0000ف مرحكش حملغرب.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139215.

10Iف

MD IMMOBILIER SARL

MD IMMOBILIER SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

MD IMMOBILIER SARL
 TANGER ,RES BORJ AL ASSIL AV

 TANTAN RUE NADOR 6EME
 ،ETAGE APPT N 55 ، 92222

طنجة حملغرب
MD IMMOBILIER SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
 TANGER, اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي

 Résd Borj Al Assil, Av Tantan
 Rue Nador 6eme Etage Appt

N»55 - 92222 طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

130337
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   07
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 MD  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.IMMOBILIER SARL
 LA  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
 TANGER, : عنوحن حملقر حالجس أعي
 Résd Borj Al Assil, Av Tantan Rue
 Nador 6eme Etage Appt N»55 -

90000 طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 600  : هفأت  مصطفى  حلسبد 

بقب ة 60.000 دعهم.

حلسبدة غبثة هفأت : 00ف بقب ة 

0.000ف دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد مصطفى هفأت عنوحنه)ح( 

طنجة   90000 مركز حجزنأية طنجة 

حملغرب.

حلسبدة غبثة هفأت عنوحنه)ح( 30 

أ لجزئة حملنتزه 1 طريق مكنأس تغأت 

فأس 30000 فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد مصطفى هفأت عنوحنه)ح( 

طنجة   90000 مركز حجزنأية طنجة 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1ف96.

11Iف

حلجعفري يأسين

LA SFENGERIE SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

حلجعفري يأسين
زحاية شأعع عبدهللا كنون ازنقة حبي 

جرير حلط28ي،» تسنبم پالزح»، ع أعة 

أ، طأبق 6، مكسب 118 ، 90000، 

طنجة حملغرب

LA SFENGERIE SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف39، 

شأعع بوعجون، حقأمة حنفأ فلوعيس - 

22253 حلدحع حلببضأء حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

3ف5106.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 مأعس   23 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
ملغأعي  دنبأ  )ة(  حلسبد  لفويت 

222 حصة حجس أعبة من أصل 222 

حصة لفأئدة حلسبد )ة( هنبة لخضر 

بسأعيخ 23 مأعس 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237222.
412I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PALAIS DU DUC
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شأعع موعيسأنبأ صنداق حل28يد 
2629 ، 0000ف، مرحكش حملغرب
PALAIS DU DUC شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 57 شأعع 
موعيسأنبأ صنداق حل28يد 2629 - 

0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122247

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 PALAIS : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.DU DUC
لأجي2   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

ج بر حملبأني حملفراشة.
57 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
 -  2629 حل28يد  صنداق  موعيسأنبأ 

0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد سعأدة خألد بن نأصر عبد 
هللا حملسند : 1.000 حصة بقب ة 100 

دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

هللا  عبد  نأصر  بن  خألد  حلسبد 

0000ف قطر  حملسند عنوحنه)ح( قطر 

قطر.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

هللا  عبد  نأصر  بن  خألد  حلسبد 

0000ف قطر  حملسند عنوحنه)ح( قطر 

قطر

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139319.

13Iف

Idnaco

IDNACO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

Idnaco

 11B, Rue Ahmed Akrad, Oasis,

 Etage 2, Casablanca ، 22412،

Casablanca Maroc

IDNACO شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 11 ب 

زنقة أح د عكرحد حاحزيس - 22412 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي -.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم   2222 يولبوز  ف0  في  حملؤعخ 

قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

أي  دعهم»   126.927.122,22»

إلى  دعهم»   293.292.922,22» من 

عن  دعهم»   422.222.222,22»

ديون  مر  مقأصة  إجرحء   : طريق 

حلشركة حملحددة حملقدحع احملسسحقة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 27 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2222 لحت عقم 232532.

Iف1ف
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FIDUNA

كنسطريكسين كومبيكس
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUNA

 HY MLY ABDELLAH RUE 72

 N 33 CASABLANCA ، 22422،

CASABLANCA MAROC

كنسطريكسين كومببكس شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 39 م ر 

اللة حلبأقوت حلطأبق 5 شقة د - 

22215 حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

873ف55

 27 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يولبوز 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

كنسطريكسين كومببكس.

منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.

م ر   39  : عنوحن حملقر حالجس أعي 

 - د  شقة   5 حلطأبق  حلبأقوت  اللة 

22215 حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حسن حلع رحني حإلدعي�سي : 

1.000 حصة بقب ة 100.000 دعهم 

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حسن حلع رحني حإلدعي�سي 
 769 عقم  حلدحخلة  شأعع  عنوحنه)ح( 
قرية حلج أعة 22452 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حسن حلع رحني حإلدعي�سي 
 769 عقم  حلدحخلة  شأعع  عنوحنه)ح( 
قرية حلج أعة 22452 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم -.
15Iف

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

TESTALLUM
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°362 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR TINGHIR، 45222،

TINGHIR MAROC
TESTALLUM شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 
حعشيش حلنبف - 5800ف لنغي2 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
065ف

 12 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TESTALLUM
غرض حلشركة بإيجأز : -1 مقأاف 

في نجأعة حاللومنبوم

-2 لفأاض
-3 نقل حلبضأئر لحسأب حلغي2.

قصر   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
لنغي2  5800ف   - حلنبف  حعشيش 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبد مصطفى بن احبي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد مصطفى بن احبي عنوحنه)ح( 
لنغي2  5800ف  قصر حعشيش حلنبف 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد مصطفى بن احبي عنوحنه)ح( 
لنغي2  5800ف  قصر حعشيش حلنبف 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   30 بسأعيخ  بتنغي2  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم -.

16Iف

HTA CONSEIL

LES FROMAGES DU SUD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لوسبر نشأط حلشركة 

HTA CONSEIL
ملسقى شأعع مح د حلخأمس اشأعع 

ألبي2 حتاف مبنى مح د حلخأمس 
حملدخل ‹ب‹ حلطأبق حلثألث حملكسب 

ف30 -، 22262، حلدحع حلببضأء 
حملغرب

 LES FROMAGES DU SUD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي 151 زنقة 
أسأمة بن زيد حلطأبق حلثأني حملدينة 
حليسرى حملعأعيف - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
لوسبر نشأط حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
15803ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 غشت   30 في  حملؤعخ 
نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :
لقديم حلخدمأت للشركأت.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237277.
17Iف

FIDUCIAIRE

شركة ورديغة غرين
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 13 RUE DU
 SOUK ، 25222، KHOURIBGA

MAROC
شركة اعديغة غرين شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 
حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 7 حملبأني 
حلجديدة للسنشبف - 25222 

خريبكة حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.6227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 يولبوز   13 في  حملؤعخ 
حل شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
عأس ألهأ  مبلغ  اعديغة غرين  شركة 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حلجديدة  حملبأني   7 حإلجس أعي 
خريبكة حملغرب   25222  - للسنشبف 
عدم لوفرهأ على مشأعير   : نتبجة ف 

حلع ل.
حملبأني   7 ا حدد مقر حلسصفبة ب 
حلجديدة للسنشبف - 25222 خريبكة 

حملغرب. 
ا عين:

حلغأزي  نوعحلدين  حلسبد)ة( 
زنقة  حقبأف  حي   222 اعنوحنه)ح( 
حملغرب  خريبكة   25222 حلحكونبة 

ك صفي )ة( للشركة.
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اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
حملبأني   7  : بألسصفبة  حملسعلقة 

حلجديدة للسنشبف خريبكة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بخريبكة بسأعيخ 26 يولبوز 

2222 لحت عقم 350.

18Iف
.....................
 SACHERIE INDUSTRIELLE

 DE CASABLANCA
 par abréviation  SIC

إعالن مسعدد حلقرحعحت.   ، 22242، 
CASABLANCA MAROC

 SACHERIE INDUSTRIELLE DE
 CASABLANCA par abréviation

SIC » » «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: بلدية حد 
حلسوحلم ، حلطريق حالقلب بة 3011 
، داحع أاالد جأمر - 26122 , برشبد 

حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.14.323

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 27 يولبوز 2222 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم -1: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حلهدف حالجس أعي للشركة
على  ينص  حلذي   :2- عقم  قرحع 
حلعلوي  هشأم  حلسبد  تعبين  مأيلي: 

حملح دي مسؤاال عن نشأط حلنقل
قرحع عقم -3: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم -1: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حلهدف حالجس أعي للشركة
بند عقم -2: حلذي ينص على مأيلي: 

تعبين مسؤاف عن نشأط حلنقل
بند عقم -3: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 بسأعيخ  ب28شبد  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 857.

19Iف

FOUZMEDIA

FERME SALHI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc
FERME SALHI شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع زهأنة 
ج أعة حلحدحدة - 000ف1 حلقنبطرة 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
961ف6

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 أبريل  ف0 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.FERME SALHI
: مقأاف في  غرض حلشركة بإيجأز 

حالسسغالف حلفالحي.
عنوحن حملقر حالجس أعي : داحع زهأنة 
حلقنبطرة  000ف1   - ج أعة حلحدحدة 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حسأمة حلصألحي عنوحنه)ح( 
000ف1  51ف  أ عقم  حي حملنزه قطأع 

حلقنبطرة حملغرب.
بوعي ش  فأط ة  حلسبدة 
51ف  عنوحنه)ح( حي حملنزه قطأع أ عقم 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
حلصألحي  حلهأشمي  حلسبد 
51ف  عنوحنه)ح( حي حملنزه قطأع أ عقم 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
عنوحنه)ح(  حلصألحي  مني2  حلسبد 
حي حملنزه قطأع ب عقم 219 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلصألحي  حلهأشمي  حلسبد 
51ف  عنوحنه)ح( حي حملنزه قطأع أ عقم 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألقنبطرة بسأعيخ ف1 أبريل 

2222 لحت عقم -.

422I

FOUZMEDIA

NEGOCEALUM
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc
NEGOCEALUM شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 2275 
مكسب 12 لجزئة حدحدة طريق 
مهدية - 000ف1 حلقنبطرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
66221

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.NEGOCEALUM
: مقأاف في  غرض حلشركة بإيجأز 
في  مقأاف  احملعأدن،  حالملنبوم  نجأعة 

حالشغأف حملخسلفة احلبنأء.
 2275  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
مكسب 12 لجزئة حدحدة طريق مهدية 

- 000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  س اللي  مح د  حلسبد 
حلقنبطرة  000ف1  لوفألون  91ف  عقم 

حملغرب.
عنوحنه)ح(  مخلص  جالف  حلسبد 
حلقنبطرة  000ف1  لوفألون  91ف  عقم 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  س اللي  مح د  حلسبد 
حلقنبطرة  000ف1  لوفألون  91ف  عقم 

حملغرب
عنوحنه)ح(  مخلص  جالف  حلسبد 
حلقنبطرة  000ف1  لوفألون  91ف  عقم 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم -.
421I

FOUZMEDIA

HAROUN PAINT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc
HAROUN PAINT شركة ذحت 
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مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 حقأمة 
موالي عبدحلعزيز شأعع موالي 
عبدحلعزيز حلرقم ف - 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
66423

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   17
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.HAROUN PAINT
مقأاف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حالشغأف  في  مقأاف  حلصبأغة،  في 

حملخسلفة احلبنأء.
 59  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شأعع  عبدحلعزيز  موالي  حقأمة 
000ف1   - ف  موالي عبدحلعزيز حلرقم 

حلقنبطرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلسبد مح د عطوش 
000ف1  حملكرن  بلخي2  حاالد  داحع 

حلقنبطرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلسبد مح د عطوش 
000ف1  حملكرن  بلخي2  حاالد  داحع 

حلقنبطرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 01 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم -.
422I

orient compt

 NOUR EZZAHRAE

ACADEMY PRIVE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

62222، OUJDA MAROC

 NOUR EZZAHRAE ACADEMY

PRIVE شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 

 LOG 44 LOT MABROUKA

 HAY HASSANI SEDRAT

BOUAMOUD - 62222 اجدة 

حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.31763

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 23 غشت 2222 لقرع حل 

 NOUR EZZAHRAE ACADEMY

حملسؤالبة  ذحت  شركة   PRIVE

 90.000 عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة 

حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 

 LOG 44 LOT MABROUKA HAY

 HASSANI SEDRAT BOUAMOUD

نتبجة  حملغرب  اجدة   - 62222

اللشركة لم لحقق حهدحفهأ.

ا عين:

حلعث أني  س ي2  حلسبد)ة( 
يأسر عقم  بن  زنقة ع أع  اعنوحنه)ح( 

ك صفي  حملغرب  اجدة   60000  22

)ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

 LOG 44 بسأعيخ 23 غشت 2222 افي

 LOT MABROUKA HAY HASSANI

 SEDRAT BOUAMOUD - 62222

اجدة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1356.

423I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE M2 WEB
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 32222، FES MAROC
STE M2 WEB «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 

فف، شأعع مح د حلسالاي، فأس - 
30000 فأس حمل لكة حملغريبة.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

177ف6.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 25 يولبوز 2222 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
لحويل ج بر حصص حلسبد  مأيلي: 
 500 ب  احلقدعة  نغ وش  محسين 
دعهم للخصة   100.00 حصة بقب ة 
مصطفى  حلسبد  لفأئدة  حلوححدة 

م سأز
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
تغي2 حلشكل حلقأنوني للشركة  مأيلي: 
من شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
إلى شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

للشريك حلوحبد 
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
إسسفألة حلسبد محسين نغ وش من 

مه ة حلتسي2 
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
مسي2  م سأز  مصطفى  حلسبد  تعين 

احبد للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 
في  مكستبة  حلشركة  حصص  ج بر 

حسم حلسبد مصطفى م سأز
بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

للشريك حلوحبد .

بند عقم 8: حلذي ينص على مأيلي: 

مسي2  م سأز  مصطفى  حلسبد  تعين 

احبد للشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 737/11ف.

424I

.sté. fidev SARL - A.U

 EL KAOUTARE
 IMPRESSION, EDITION ET

.DISTRIBUTION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

.sté. fidev SARL - A.U

مكنأس - 98ف حديوع حجدحد حبني 

حمح د ، 50000، مكنأس حملغرب

 EL KAOUTARE IMPRESSION,

 .EDITION ET DISTRIBUTION

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مسجر 
عقم 223، زنقة حالدحعسة، لجزئة 

حلبأس ين 01 - 50001 حلخ يسأت 

حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

89ف6ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في 22 ف28حير 2222 لقرع حل 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 EL KAOUTARE حلوحبد  حلشريك 

 IMPRESSION, EDITION ET

عأس ألهأ  مبلغ   .DISTRIBUTION

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
زنقة   ،223 عقم  مسجر  حإلجس أعي 

 -  01 حلبأس ين  لجزئة  حالدحعسة، 

حلخ يسأت حملغرب نتبجة ف   50001

: منأفسة ايدحية حلنشأط.

مسجر  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
لجزئة  حالدحعسة،  زنقة   ،223 عقم 

حلخ يسأت   50001  -  .01 حلبأس ين 

حملغرب. 
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ا عين:
عبد حلرح أن حلكنأاي  حلسبد)ة( 
حالدحعسة،  زنقة   ،223 اعنوحنه)ح( 

 50001  01 حلبأس ين  لجزئة 

)ة(  ك صفي  حملغرب  حلخ يسأت 

للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حلخ يسأت   : بألسصفبة  حملسعلقة 
حالدحعسة،  زنقة   ،223 عقم  مسجر   -

لجزئة حلبأس ين 01.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 11 بسأعيخ  بألخ يسأت  حالبسدحئبة 

مأعس 2222 لحت عقم 118.

425I

EVOLUTION CONSEIL

 SAHRIJ SERVICES PLUS
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle

 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 42222، MARRAKECH

MAROC

 SAHRIJ SERVICES PLUS SARL

AU شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 2 

حقأمة حملسعودي زنقة موعيطأنبة 

كليز - 0000ف مرحكش حملغرب 

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122241

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   29

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 SAHRIJ : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.SERVICES PLUS SARL AU
أدحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
)لحويل  حملدفوعأت  لحويل  ع لبأت 

حتموحف(
أا  )حلسأجر  احلسصدير  حالسسي2حد 

حلوسبط(.
بأئر كسب غي2 نأشر..

 2 عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
موعيطأنبة  زنقة  حملسعودي  حقأمة 

كليز - 0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : خداج  زعبت2  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  خداج  زعبت2  حلسبدة 
قلعة  حلصريج  جالف  حاالد  داحع 
حلسرحغنة  قلعة  3000ف  حلسرحغنة 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  خداج  زعبت2  حلسبدة 
قلعة  حلصريج  جالف  حاالد  داحع 
حلسرحغنة  قلعة  3000ف  حلسرحغنة 

حملغرب 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139322.
426I

FOUZMEDIA

H.B REAL ESTATE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc

H.B REAL ESTATE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 حقأمة 

موالي عبدحلعزيز شأعع موالي 
عبدحلعزيز حلرقم ف - 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
95ف66

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 H.B  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.REAL ESTATE
منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
مقأاف في حالشغأف حملخسلفة  عقأعي، 

احلبنأء.
 59  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شأعع  عبدحلعزيز  موالي  حقأمة 
000ف1   - ف  موالي عبدحلعزيز حلرقم 

حلقنبطرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد بن احود ح زة عنوحنه)ح( 
 107 قأديس ع أعة  حالندلس  عيأض 
شقة 22 حي حلريأض 10000 حلريأط 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد بن احود ح زة عنوحنه)ح( 
 107 قأديس ع أعة  حالندلس  عيأض 
شقة 22 حي حلريأض 10000 حلريأط 

حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم -.
427I

AUDEXIA CONSULTING

STATION SERVICE FELINO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 22242،
CASABLANCA MAROC

 STATION SERVICE FELINO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مج ر 
حلسكني حلبدع GH 13 ، حملبنى 

3، حلشقة 3 أهل لوغالم سبدي 
مؤمن حلدحع حلببضأء - 22612 حلدحع 

حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555227

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   30
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.STATION SERVICE FELINO
مشغل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلوقود  ايبر  شرحء  حلخدمة؛  محطة 
اموحد حلتشحبم احلصبأنة احإلصالح 
احلهوحئي  احلكهريأئي  حملبكأنبكي 
قطر  ايبر  اشرحء  حلنقل  ملركبأت 
ج بر  عأمة  ايصفة  حملركبأت  غبأع 
احلصنأعبة  حلسجأعية  حملعأمالت 
بشكل  حملرلبطة  احملألبة  احملنقولة 
كلبأ أا جزئبأ،  مبأشر أا غي2 مبأشر، 
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بأي من حتشبأء حملحددة أا بأي أشبأء 

م أثلة أا ذحت صلة..

مج ر   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 ،3 حملبنى   ،  GH 13 حلبدع  حلسكني 

أهل لوغالم سبدي مؤمن   3 حلشقة 

حلدحع حلببضأء - 22612 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : صديقي  ج أف  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  ج أف صديقي  حلسبد 
عين   123 عقم   C بلفبدير  كرم  حي 

حلسبر 22252 حلدحع حلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  ج أف صديقي  حلسبد 
عين   123 عقم   C بلفبدير  كرم  حي 

حلسبر 23252 حلدحع حلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم -.

422I

STE AK MISSION SARL AU

STE JASSANS-INVEST-SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU

6 شأعع عالف حبن عبد هللا عقم 13 

فأس ، 30000، فأس حملغرب

 STE JASSANS-INVEST-SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حيت 

حسقأطو ع أعة حلبهجة عقم 2 فأس 

30000 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

73755

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   13

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.JASSANS-INVEST-SARL

غرض حلشركة بإيجأز : حملقأالة في 

حلبنأء احتع أف حلسجأعية.

حي حيت   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

فأس   2 حسقأطو ع أعة حلبهجة عقم 

30000 فأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

بلقأسمي  مح د  حلسبد  حلسبد 

دعهم   50.000 بقب ة  حصة   500  :

للحصة.

 : بوخريص  ادير  حلسبد  حلسبد 

دعهم   50.000 بقب ة  حصة   500

للحصة.

 : بلقأسمي  مح د  حلسبدحلسبد 

500 بقب ة 50.000 دعهم.

 : بوخريص  ادير  حلسبد  حلسبد 

500 بقب ة 50.000 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

بلقأسمي  مح د  حلسبد  حلسبد 

لجزئة حلكوحامب   56 فبال  عنوحنه)ح( 

طريق حي وزحع 30000 فأس حملغرب.

بوخريص  ادير  حلسبد  حلسبد 
 .1 حلزهوع  بون  زنقة   16 عنوحنه)ح( 

30000 فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

بلقأسمي  مح د  حلسبد  حلسبد 

لجزئة حلكوحامب   56 فبال  عنوحنه)ح( 

طريق حي وزحع 30000 فأس حملغرب

بوخريص  ادير  حلسبد  حلسبد 
 .1 حلزهوع  بون  زنقة   16 عنوحنه)ح( 

30000 فأس حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 768ف.
429I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 ANADOL DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

عفر عأس أف حلشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 32222، fès

Maroc
 ANADOL DE TRAVAUX DIVERS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 100 

لجزئة جبل تغأت 2 حلحديقة - 
30000 فأس حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.38509

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 غشت   31 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«900.000 دعهم» أي من «100.000 
عن  دعهم»   1.000.000» إلى  دعهم» 
إدمأج ححسبأطي أا أعيأح أا   : طريق 

عالاحت إصدحع في عأس حملأف.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3722.
30Iف

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CONSINAV ATLANTIC
إعالن مسعدد حلقرحعحت

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73222، DAKHLA MAROC
CONSINAV ATLANTIC «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: حي 

حلسالم، عقم 59 - 73000 حلدحخلة 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.19651

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

 100 فئة  من  حصة   500 لفويت 

دعهم للوححدة كأنت مكستبة في حسم 

لفأئدة   » مح د  «محجوبي  حلسبد 

حلسبد «حملسنسك مح د» 

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

 100 فئة  من  حصة   500 لفويت 

دعهم للوححدة كأنت مكستبة في حسم 

لفأئدة   » مح د  «محجوبي  حلسبد 

حلسبد «بعدي عضأ» 

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حلشكل حلقأنوني للشركة لسصبا 

محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 

مسعددة حلشركأء 

قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

مح د»  «محجوبي  حلسبد  حسسقألة 

من مهأم تسبي2 حلشركة 

على  ينص  حلذي   :5 عقم  قرحع 

«بعدي  حلسبدين  تعبين  مأيلي: 

ك سي2ين  ا»حملسنسك مح د»  عضأ» 

للشركة 

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

حتسأسبة  حتنظ ة  على  حملصأدقة 

حلجديدة للشركة 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 25 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم ف0ف1.

31Iف
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FIDUCIAIRE CAFMA

MULTI ELECTROMENAGER
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62222، 26

NADOR MAROC
 MULTI ELECTROMENAGER
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لأاي ة 

شأعع 36 عقم 13 - 62222 حلنأظوع 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
330ف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   09
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 MULTI : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.ELECTROMENAGER
لجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حالالت حلكهريأئبة حملنزلبة حملسسع لة 
حسسي2حد الصدير حالالت حلكهريأئبة   -
حسسي2حد   - حملنزلبة جديدة امسسع لة 

الصدير بضأئر مسنوعة..
لأاي ة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلنأظوع   62222  -  13 عقم   36 شأعع 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
0.000ف  حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
00ف   : حأمد  حسعبدي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حسعبدي حأمد عنوحنه)ح( 
حلنأظوع   62222  13 عقم   23 لوي ة 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حسعبدي حأمد عنوحنه)ح( 
حلنأظوع   62222  13 عقم   23 لوي ة 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 08 شتن28 

2222 لحت عقم 330ف.

432I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RAK CHANGE
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شأعع موعيسأنبأ صنداق حل28يد 

2629 ، 0000ف، مرحكش حملغرب

RAK CHANGE «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 5 

شأعع 22 غشت - 85000 ليزنيت 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.2237

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ   2221 يونبو   22 حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

حالجس أعبة  حلحصص  بعض  ببر 

حلتي ي سلكهأ حلسبد  حصة(   9.999(

لفأئدة  حلسو�سي  حاعيك  حلحسن 

 YFNIN BEARS )SARL حلشركة 

.(AU

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

من:  للشركة  حلقأنوني  حلشكل  تغبي2 

محدادة  مسؤالبة  ذحت  «شركة 

ذحت  «شركة  إلى:  احبد»  بشريك 

مسؤالبة محدادة

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

حملوحفقة على تعديل حملوحد 6, 3,1 ا7 

من حلقأنون حتسأ�سي للشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 حالبسدحئبة بسيزنيت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 222.

33Iف

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

D3 SOLUTIONS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

حقأمة لبنأ حلرقم 76 زحاية شأعع 

طأنطأن اشأعع لبنأن لطأبق حلسأسر 

طنجة ، 90000، طنجة حملغرب

D3 SOLUTIONS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 حقأمة 

لبنأ زحاية شأعع لببأن اطأنطأن 

طنجة - 90000 طنجة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.69885

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع حل   2212 مأي   08 في  حملؤعخ 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 D3 SOLUTIONS حلشريك حلوحبد 

دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 

حقأمة   59 اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 

اطأنطأن  لببأن  شأعع  زحاية  لبنأ 

طنجة - 90000 طنجة حملغرب نتبجة 

ف : لوقف نشأط حلشركة.

ا حدد مقر حلسصفبة ب 59 حقأمة 

اطأنطأن  لببأن  شأعع  زحاية  لبنأ 

طنجة - 90000 طنجة حملغرب. 

ا عين:

حلنأصر  عبدهللا  حلسبد)ة( 

 65 عقم  حمغوغة  لجزئة  اعنوحنه)ح( 
حلطأبق 2 عقم 5 طنجة 90000 طنجة 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
لبنأ  حقأمة   59  : بألسصفبة  حملسعلقة 

زحاية شأعع لببأن اطأنطأن طنجة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
مأي  ف1  بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2212 لحت عقم 221259.
Iف3ف

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RAK CHANGE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شأعع موعيسأنبأ صنداق حل28يد 
2629 ، 0000ف، مرحكش حملغرب
RAK CHANGE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 5 

شأعع 212 غشت - 85000 ليزنيت 
حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.2237
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 غشت   15 في  حملؤعخ 
ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   600.000» قدعه 
«1.000.000 دعهم» إلى «1.600.000 
مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 
حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 حالبسدحئبة بسيزنيت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 223.
35Iف

حئس أنبة مومن

STE TIMOSI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حئس أنبة مومن
لجزئة حلوحدة شأعع مح د حلخأمس 
عقم 163 مكرع بوعرفة، 61222، 
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بوعرفة حملغرب

STE TIMOSI شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلشبخ 
زحيد عقم 118 - 61222 بوعرفة 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

1105

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TIMOSI

: مقأاف في  غرض حلشركة بإيجأز 

حلبنأء احتشغأف حملخسلفة

حسسغالف حملعأدن احملنأجم.

عنوحن حملقر حالجس أعي : حي حلشبخ 
بوعرفة   61222  -  118 عقم  زحيد 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبد ح دحاي سفبأن 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد ح دحاي سفبأن عنوحنه)ح( 
حي حلشبخ زحيد   30 بلوك   118 عقم 

61222 بوعرفة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد ح دحاي سفبأن عنوحنه)ح( 
حي حلشبخ زحيد   30 بلوك   118 عقم 

61222 بوعرفة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  بفجبج  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 329.

36Iف

حملركز حلجهوي لالستث أع لجهة دععة لأفباللت ملحقة 

اعزحزحت

»SOCIÉTÉ «VELONA

SARL AU 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حملركز حلجهوي لالستث أع لجهة دععة 

لأفباللت ملحقة اعزحزحت

شأعع موالي عشبد ع أعة دحدس 

حلطأبق حالاف اعزحزحت، 5000ف، 

اعزحزحت حملغرب

 SOCIÉTÉ «VELONA» SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 

لأبونت لرمبكت - 5000ف اعزحزحت 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

12123

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCIÉTÉ «VELONA» SARL AU

مسجر   *  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبضأئر حلعأمة اعأم لألغذية )سوير 

مأعكت(.

مركز   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

اعزحزحت  5000ف   - لرمبكت  لأبونت 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد عأدف لأفغي : 1.000 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  لأفغي  عأدف  حلسبد 
5000ف   274 حي احدي حلذهب عقم 

اعزحزحت حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة حلدعيسبة دحدح عنوحنه)ح( 
350ف5  حاطأط  لجزئة   09 عقم 

مبدلت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بوعزحزحت بسأعيخ 13 شتن28 

2222 لحت عقم 362.
37Iف

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

HOUSE ELECTRO QODS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 حلطأبق 2 مكسب 5 لجزئة جنة 
حلزيسون 1 بنسودة فأس ، 30000، 

فأس حملغرب
HOUSE ELECTRO QODS شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل 2 
حي حلقدس عقم 108 بنسودة فأس - 

30000 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
73729

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   06
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.HOUSE ELECTRO QODS
حاليرحد   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

احلسصدير
حاللكت2انبة  حالجهزة  ببر 

بألسقسبط.
 2 حملحل   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
حي حلقدس عقم 108 بنسودة فأس - 

30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
1.000 حصة   : حلسبد ح بد لزا 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد ح بد لزا عنوحنه)ح( فأس 

30000 فأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد ح بد لزا عنوحنه)ح( فأس 

30000 فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 703ف.

38Iف

M’rirt Conseil SARL AU

FURIT INDUSTRIEL SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

M›rirt Conseil SARL AU
239 زنقة 7 حي حلنهضة مريرت ، 

50فف5، مريرت حملغرب
FURIT INDUSTRIEL SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلكسببة 

- 50فف5 مريرت حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
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عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

517ف

 26 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يولبوز 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 FURIT : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.INDUSTRIEL SARL

أشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

الصنبر  لحويل  اأع أف  حلحدحدة 

حلحديد.

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلكسببة - 50فف5 مريرت حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد هشأم زمزحمي : 275 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 275  : حبويعقوب  كريم  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد سبدي حح د ص28ي : 50ف 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
ص28ي  حح د  سبدي  حلسبد 

حلخأمس  مح د  شأعع  عنوحنه)ح( 

50فف5 مريرت حملغرب.

عنوحنه)ح(  زمزحمي  هشأم  حلسبد 
زنقة 38 حي بولشفأع 50فف5 مريرت 

حملغرب.

حلسبد كريم حبويعقوب عنوحنه)ح( 

حي حلقدس 50فف5 مريرت حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  زمزحمي  هشأم  حلسبد 
زنقة 38 حي بولشفأع 50فف5 مريرت 

حملغرب

حلسبد كريم حبويعقوب عنوحنه)ح( 

حي حلقدس 50فف5 مريرت حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

07 شتن28  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 393.

39Iف

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 R S M COUDRE &

BRODERIE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°192 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43222، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

 R S M COUDRE & BRODERIE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 313 

حي حلنهضة حلبوسفبة - 10190 

حلبوسفبة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.2925

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

16 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 R S M COUDRE & حلشريك حلوحبد

BRODERIE مبلغ عأس ألهأ 100.000 

دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 

313 حي حلنهضة حلبوسفبة - 10190 

عجز   : ف  نتبجة  حملغرب  حلبوسفبة 

حلشركة عن تغطبة مصأعيفهأ.

عقم  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

313 حي حلنهضة حلبوسفبة - 10190 

حلبوسفبة حملغرب. 

ا عين:

موعيد  مح د  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( بحي حملسي2ة زنقة حلصويرة 
عقم 12 حلش أعبة حلبوسفبة 10190 

)ة(  ك صفي  حملغرب  حلبوسفبة 

للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  بألبوسفبة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 241/2222.

0Iفف
ّ

TRANS OLGA ترانس اولكا
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 TRANS OLGA لرحنس حالكأ

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: حلنأ عشر 
زنقة ص28ي بوج عة حلطأبق 1 شقة 

6 - - حلدحع حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.533089

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ   2222 يونبو   06 حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 

عبد  حنزحز  حلسبدحن  قأم  مأيلي: 

حلوححد احنزحز عبد حملولى بببر انقل 

حلسبد  إلى  حالجس أعبة  حصصهم 

لعجأيني عبد حلعأطي اهي على حلسوحلي 

امأتي  حجس أعبة  حصة  ث أن أئة 

حصة حجس أعبة 

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

للشركة  حلقأنوني  حلشكل  لحويل 

محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة  من 

محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة  حلى 

لشريك احبد 

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

حلوححد  عبد  حنزحز  حلسبد  حسسقألة 

من مهأمه ك يسر احبد 

قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

سيسم تسبي2 حلشركة من طرف حلسبد 

لعجأيني عبد حلعأطي ك يسر احبد

قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 

حلنظأم  لحبين  حلعأم  حلج ر  قرع 

حتسأ�سي للشركة.

 البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم حلبند 13: حلذي ينص على 

مأيلي: حلتسبي2

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2222 لحت عقم 231225.

1Iفف

LAHLOU MOHAMMED

EL MANORD

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

LAHLOU MOHAMMED

2 شأعع حملسي2ة حلخضرحء حلطأبق 

حالاف عقم حملكسب 5 ، 92222، 

طنجة حملغرب

EL MANORD شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

حالصبل عقم 12 طريق لطوحن 

مغوغة - 90000 طنجة حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.108055

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 08 غشت 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

«لجزئة حالصبل عقم 12 طريق لطوحن 

إلى  90000 طنجة حملغرب»   - مغوغة 

دنبأ  ع أعة  حلخأمس  مح د  «شأعع 

0ف حلطأبق حتاف عقم 6 ب6 - 90000 

طنجة حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257127.

442I
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إئس أنبة حلوفأء

YOULAH PROMO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

إئس أنبة حلوفأء

شأعع عالف حلفأ�سي حلرقم 79 

سطأت ، 26222، سطأت حملغرب

YOULAH PROMO شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 

حتع�سي حلرقم 263 حي حلسالم 

حلشطر حلخأمس سطأت - 26222 

سطأت حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

6227

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   29

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.YOULAH PROMO

غرض حلشركة بإيجأز : 1 -منعش 
عقأعي

-2 حتشغأف مخسلفة للبنأء.

حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حتع�سي حلرقم 263 حي حلسالم حلشطر 

سطأت   26222  - سطأت  حلخأمس 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

00.000ف  مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 2.222  : يوسف  حلحسني  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 2.222  : لحسن  كريم  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حلحسني يوسف عنوحنه)ح( 
حلشرقبة  حلحوحزة  حلشرفأء  داحع 
26222 سطأت  حاالد سعبد سطأت 

حملغرب.
عنوحنه)ح(  لحسن  كريم  حلسبد 
حاالد  ضبعة  سعبد  حاالد  طريق 
سطأت   26222 سطأت  حلبجأج 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حلحسني يوسف عنوحنه)ح( 
حلحوحزة حلشرقبة حاالد  داحع حلشرفأء 
سعبد سطأت 26222 سطأت حملغرب
عنوحنه)ح(  لحسن  كريم  حلسبد 
حلحوحزة حلشرقبة حاالد  داحع حلشرفأء 
سعبد سطأت 26222 سطأت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
07 غشت  حالبسدحئبة بسطأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 529/2222.
3Iفف

مكسب حلشنسوف

 UP NETWORK MAROC
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

مكسب حلشنسوف
شأعع حلحسن حلثأني حلطأبق حالاف 

عقم 9 ، 93000، لطوحن حملغرب
 UP NETWORK MAROC SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي أغرحس 

شأعع احد حلفرحت عقم 36 حلطأبق 
1 عقم حلشقة 3 مأعلبل - 93150 

مأعلبل لطوحن حلنغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.2425

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   29 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
كوثر حالدعي�سي  )ة(  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   122
حلسبد  لفأئدة  حصة   12.222,22
غشت   29 بسأعيخ  لحبألة  حسن  )ة( 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   09 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1861.

Iففف

SOBAGIM

ISRAE BUILDING
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

SOBAGIM

123 زنقة حلوعاد بوسبجوع حلدحع 

حلببضأء ، 22222، حلدحع حلببضأء 

حملغرب

ISRAE BUILDING شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 5ف زنقة 

عبد حلقأدع مفسكر حلطأبق 2 حلشقة 

ف - - 22226 حلدحعحلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555225

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   30

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 ISRAE  : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

.BUILDING

حالنعأش   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلعقأعي.
زنقة  5ف   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

عبد حلقأدع مفسكر حلطأبق 2 حلشقة ف 

- - 22226 حلدحعحلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حسأمة  حلحدحد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حسأمة  حلحدحد  حلسبد 

سبدي   09 عقم   03 لجزئة حلسعأدة 

حلببضأء  حلدحع   22522 معراف 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حسأمة  حلحدحد  حلسبد 

سبدي   09 عقم   03 لجزئة حلسعأدة 

حلببضأء  حلدحع   22522 معراف 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837373.

5Iفف

KHOUYI BADIA

STE PEAK NOGOTIATIONS
إعالن مسعدد حلقرحعحت

KHOUYI BADIA

مكنأس ، 50000، مكنأس حملغرب

 STE PEAK NOGOTIATIONS

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: إقأمة 

33 شقة عقم 1 لجزئة أح دية 1 - 

50000 مكنأس حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

8361ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 يولبوز 2222 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 

 PEAK حلحل حملسبق لشركة  - مأيلي: 

 -  NOGOTIATIONS SARL AU

تعبين حلسبد خألد حلخنو�سي مصفي 

للشركة امقر حلشركة مقر للسصفبة 

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
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بند عقم 0: حلذي ينص على مأيلي:

 PEAK لشركة  حملسبق  حلحل   -  

 -  NOGOTIATIONS SARL AU

تعبين حلسبد خألد حلخنو�سي مصفي 

للشركة امقر حلشركة مقر للسصفبة 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   25 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 712.

6Iفف

idaraty

ALLALINTER TRANS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لفويت حصص

idaraty

 rue tarik ibn ziad n(125 2eme

 etage n 3 tanger ، 92222،

tanger maroc

ALLALINTER TRANS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلبوير 

حلزنقة 6 عقم 13 - 90000 طنجة 

حملغرب.

لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.69785

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 شتن28   06 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

مصطفى  )ة(  حلسبد  لفويت 

حصة حجس أعبة من   1.000 حلعاللي 

حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000 أصل 

06 شتن28  )ة( مح د حلع رحني بسأعيخ 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257252.

7Iفف

AUTO ELOUARDANI CAR

أوطو الورداني كار
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AUTO ELOUARDANI CAR
 Bd mohamed V 124 hay al amal
3eme etage n12 ، 62222، اجدة 

حملغرب
أاطو حلوعدحني كأع شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
مح د حلخأمس 124 حي حتمل 

حلطأبق حلثألث عقم 18 - 60000 
اجدة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
39775

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 دجن28   27
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
أاطو   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

حلوعدحني كأع.
كرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسبأعحت بدان سأئق.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حتمل  حي   124 حلخأمس  مح د 
 60000  -  18 عقم  حلثألث  حلطأبق 

اجدة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد حسأم حلوعدحني عنوحنه)ح( 
لأزة   35010 إعدحدية حلعهد حلجديد 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حسأم حلوعدحني عنوحنه)ح( 

لأزة   35010 إعدحدية حلعهد حلجديد 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت  ف0  بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف116.

8Iفف

ASMAA MEDIA GROUP

 MAJD EDDINE

PROMOTION
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ASMAA MEDIA GROUP

شأعع صهبب حلرامي بلوك 39 حلرقم 

22 حل28نو�سي حلببضأء، 22222، 

حلببضأء حملغرب

 MAJD EDDINE PROMOTION

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: زنقة 

حلسعد بن زعحعة حملعأعيف - - 

حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: -.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 24 يونبو 2214

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

حلعرحقي عبد حملجبد  حسسقألة حلسبد 

ك سي2 للشركة

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

تعبين حلسبد حلعرحقي فبصل ك سبي2 

للشركة

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :13 عقم  بند 

فبصل  حلعرحقي  حلسبد  تعبين  مأيلي: 

ك سبي2 للشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 30 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يونبو 2214 لحت عقم 552331.

9Iفف

GHAZIR COMPTA PRO

ALLO MARRAKECH CAR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM LES PALMIERS 114

 SECTEUR 224151 3E ETAGE
 APPRT N°14 AV ABDELKARIM

 EL KHATTABI GUELIZ
 MARRAKECH، 42222،
MARRAKECH MAROC

ALLO MARRAKECH CAR شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة عقم 
5 حلطأبق حالاف حقأمة خألد طريق 
لأعكة جليز - 0000ف مرحكش حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.62229
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم لحويل   2222 مأي   27 حملؤعخ في 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
حقأمة  حالاف  حلطأبق   5 عقم  «شقة 
0000ف   - جليز  لأعكة  طريق  خألد 
«محل بألطأبق  إلى  مرحكش حملغرب» 
حالع�سي ع أعة حبن لومرت 332 طريق 

حلصويرة - 0000ف مرحكش حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139017.
50Iف

GHAZIR COMPTA PRO

ALLO MARRAKECH CAR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM LES PALMIERS 114

 SECTEUR 224151 3E ETAGE
 APPRT N°14 AV ABDELKARIM

 EL KHATTABI GUELIZ
 MARRAKECH، 42222،
MARRAKECH MAROC
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ALLO MARRAKECH CAR شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل 

بألطأبق حالع�سي ع أعة حبن لومرت 
332 طريق حلصويرة - 0000ف 

مرحكش حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.62229

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
عفر  لم   2222 مأي   27 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف 
من  أي  دعهم»   2.922.222»
 3.000.000» إلى  دعهم»   100.000»
دعهم» عن طريق : إدمأج ححسبأطي أا 
أعيأح أا عالاحت إصدحع في عأس حملأف.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139017.
51Iف

GHAZIR COMPTA PRO

CEFE LES GENERATIONS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM LES PALMIERS 114

 SECTEUR 224151 3E ETAGE
 APPRT N°14 AV ABDELKARIM

 EL KHATTABI GUELIZ
 MARRAKECH، 42222،
MARRAKECH MAROC

CEFE LES GENERATIONS شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة 
يأس ين 2 عقم 100 - 0000ف 

مرحكش حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.122491

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 غشت   10 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

هللا  عبد  )ة(  حلسبد  لفويت 
حجس أعبة  حصة   1.000 حلجرديني 
من أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد 
)ة( يونس حلجرديني بسأعيخ 10 غشت 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
غشت   29 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138896.
452I

RADOUANE

SECOND CHANCE CAR
شركة حلسضأمن

حل شركة

RADOUANE
 HASSANIA I N°621 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 22222،
MOHAMMEDIA MAROC

SECOND CHANCE CAR شركة 
حلسضأمن)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 179 حي 
حلوفأء حملح دية - 22222 حملح دية 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.22759

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2219 أكسوير  ف1  في  حملؤعخ 
 SECOND حلسضأمن  شركة  حل 
عأس ألهأ  مبلغ   CHANCE CAR
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حملح دية  حي حلوفأء   179 حإلجس أعي 
حملح دية حملغرب نتبجة ف   22222  -

: لوقف نشأط حلشركة.
179 حي  ا حدد مقر حلسصفبة ب 
حملح دية   22222  - حملح دية  حلوفأء 

حملغرب. 
ا عين:

كشرحدي  حح د  حلسبد)ة( 
 17 بلوك  مرحكش  دعب  اعنوحنه)ح( 
حملغرب  حملح دية   22222  30 حلرقم 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1762.

53Iف

CABINET PARIS FISC CONSULTING

MANISTRA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شأعع مح د حلخأمس حقأمة 

حلرح أني A3 حلطأبق حالاف احدي زم 

احدي زم حملغرب، 25352، احدي زم 

حملغرب

MANISTRA شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : عقم 81 

زنقة 27 حي حلشهأدة احدي زم حملغرب 

25352 احدي زم حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.753

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع حل  حملؤعخ في 12 مأعس 2222 

شركة ذحت حملسؤالبة   MANISTRA

 30.000 عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة 

حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 
حي حلشهأدة احدي   27 زنقة   81 عقم 

حملغرب  احدي زم   25352 حملغرب  زم 

نتبجة لنقص في حالعيأح.

ا عين:

حلسبد)ة( مح د داللي اعنوحنه)ح( 

زم  احدي   25352 حلشهدحء  حي   81

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

13 مأعس 2222 افي احدي زم  بسأعيخ 

حملغرب احدي زم حملغرب 25352 احدي 

زم حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بوحدي زم بسأعيخ 13 شتن28 

2222 لحت عقم 22/2222.

Iف5ف

FIDUCIAIRE AMER FISC

 MY FY IMPORT EXPORT
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62222،

NADOR MAROC

 MY FY IMPORT EXPORT SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 
سوكرحفوع زحيو - 62222 حلنأظوع 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

24571

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 MY FY : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.IMPORT EXPORT SARL

حلسسي2حد   : غرض حلشركة بإيجأز 

احلسصدير

حلنقل حلوطني احلدالي

 خرحط.

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلنأظوع   62222  - زحيو  سوكرحفوع 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 650  : حلعبأ�سي  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 350  : حلعبأ�سي  حح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
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حلسبد مح د حلعبأ�سي عنوحنه)ح( 
حلنأظوع   62222 حي سوكرحفوع زحيو 

حملغرب.
حلعبأ�سي عنوحنه)ح(  حلسبد حح د 
حلنأظوع   62222 حي سوكرحفوع زحيو 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد مح د حلعبأ�سي عنوحنه)ح( 
حلنأظوع   62222 حي سوكرحفوع زحيو 

حملغرب
حلعبأ�سي عنوحنه)ح(  حلسبد حح د 
حلنأظوع   62222 حي سوكرحفوع زحيو 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 08 شتن28 

2222 لحت عقم 4322.

55Iف

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BILZEN IMPORT EXPORT
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
قفل حلسصفبة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62222،
NADOR MAROC

 BILZEN IMPORT EXPORT SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : داحع 
حاالد محند عين حلزهرة - 62253 

حلدعيوش حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.16533

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 18 يولبوز 2222 لقرع حل 
 BILZEN IMPORT EXPORT SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة مبلغ 
اعنوحن  دعهم   222.222 عأس ألهأ 
محند  حاالد  داحع  حإلجس أعي  مقرهأ 
حلدعيوش   62253  - حلزهرة  عين 
بأية  حلقبأم  لعدم  نتبجة  حملغرب 

حنشطة لجأعية.

ا عين:
حراد  يوسف  حلسبد)ة( 
عين  محند  حاالد  داحع  اعنوحنه)ح( 
حملغرب  حلدعيوش   62253 حلزهرة 

ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
داحع  افي   2222 يولبوز   18 بسأعيخ 
حلدعيوش   - حلزهرة  حاالد محند عين 

حلدعيوش حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 08 شتن28 

2222 لحت عقم 4327.

56Iف

CHETTIOUI AHMED

 STE EL KOUAI TRAVAUX
DIVERS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي حملسي2ة حلخضرحء,م/ح,شأعع 

01,عقم ف3 ، 92152، حلقصر حلكبي2 
حملغرب

 STE EL KOUAI TRAVAUX
DIVERS شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

حملعأدة قبأدة عريأاة - 14122 سوق 
حعبعأء حلغرب حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
27721

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE EL : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.KOUAI TRAVAUX DIVERS

حالشغأف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلعأمة للبنأء.

داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حملعأدة قبأدة عريأاة - 14122 سوق 

حعبعأء حلغرب حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلريجة  سعبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلريجة  سعبد  حلسبد 

 14122 عريأاة  قبأدة  حملعأدة  داحع 

سوق حعبعأء حلغرب حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلريجة  سعبد  حلسبد 

 14122 عريأاة  قبأدة  حملعأدة  داحع 

سوق حعبعأء حلغرب حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلغرب  حالعبعأء  بسوق  حالبسدحئبة 

عقم  لحت   2222 شتن28   13 بسأعيخ 

51ف.

57Iف

فبد بيست كونسبلسين

SODAMACOS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

فبد بيست كونسبلسين

حي حلسعأدة شأعع موالي حس أعبل 

زنقة بركأن عقم 01 حلطأبق حالاف ، 

70000، حلعبون حملغرب

SODAMACOS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 

حلقوبر حلعبون - 70000 حلعبون 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42921

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   30

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SODAMACOS

أع أف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء حملسخصصة حتخرى.

زنقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلعبون   70000  - حلعبون  حلقوبر 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبد دحااد اح داش 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 1000  : اح داش  حلسبددحااد 

بقب ة 100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد دحااد اح داش عنوحنه)ح( 

دعحعكة   178 حي حملسي2ة بلوك ح عقم 

حكأدير 80000 حكأدير حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد دحااد اح داش عنوحنه)ح( 

دعحعكة   178 حي حملسي2ة بلوك ح عقم 

حكأدير 80000 حكأدير حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2724.

58Iف
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STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 STE MEILLEUR MARQUE
 VETEMENT FILS FAYSSAL

SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM HAMMOUTI 4EME 18

 ETAGE NUMERO 2 BD IMAM
 GHAZALI OUJDA ، 62222،

OUJDA MAROC
 STE MEILLEUR MARQUE

 VETEMENT FILS FAYSSAL SARL
AU شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
 QU : اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي
 BOUYZARZAREN NADOR -

62222 حلنأضوع حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.19671

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2221 دجن28   10 في  حملؤعخ 
 STE MEILLEUR MARQUE حل 
 VETEMENT FILS FAYSSAL SARL
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة   AU
ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ عأس ألهأ 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
 QU BOUYZARZAREN حإلجس أعي 
حلنأضوع حملغرب   NADOR - 62222

نتبجة الزمة حقسصأدية.
ا عين:

بودحو  فبصل  حلسبد)ة( 
حلنأظوع  بويزعزحع  حي  اعنوحنه)ح( 
62222 حلنأظوع حملغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
 QU افي   2221 دجن28   10 بسأعيخ 
 BOUYZARZAREN NADOR QU
 BOUYZARZAREN NADOR

62222 حلنأضوع حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 21 ف28حير 

2222 لحت عقم 291.
59Iف

SOCIETE KHAWLA CARE -SARL- AU 

ACHINOR QUALITY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 SOCIETE ACHINOR QUALITY
--SARL

 RUE 13 N°24QT SIDI
 BOUTZOUGAGHT KHENIFRA ،

54222، KHENIFRA MAROC
ACHINOR QUALITY شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 13 

عقم ف0 سبدي بولزاغأغت خنبفرة 
- 000ف5 خنبفرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
515ف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   17
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ACHINOR QUALITY
أشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

مخسلفة امفأاضة 
إسسي2حد الصدير.

 13 زنقة   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
عقم ف0 سبدي بولزاغأغت خنبفرة - 

000ف5 خنبفرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلزهرحء  فأط ة  عأ�سي  حلسبدة 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000  :

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلزهرحء  فأط ة  عأ�سي  حلسبدة 
عنوحنه)ح( تغزى حملركز حلح أم خنبفرة 

000ف5 خنبفرة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلزهرحء  فأط ة  عأ�سي  حلسبدة 

عنوحنه)ح( تغزى حملركز حلح أم خنبفرة 

000ف5 خنبفرة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

07 شتن28  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 392.

60Iف

فبد بيست كونسبلسين

ACHELAR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

فبد بيست كونسبلسين

حي حلسعأدة شأعع موالي حس أعبل 

زنقة بركأن عقم 01 حلطأبق حالاف ، 

70000، حلعبون حملغرب

ACHELAR شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مدينة 

حلوفأق بلوك د عقم 596 حلعبون - 

70000 حلعبون حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42923

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ACHELAR

: حلسنظبف  غرض حلشركة بإيجأز 

حلصنأعي.

مدينة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 - حلعبون   596 بلوك د عقم  حلوفأق 

70000 حلعبون حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حسن حشسوك : 500 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : حلعربي  يوسف  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حشسوك  حسن  حلسبد 
حي حلقدس لجزئة حلوفأق بلوك د عقم 
596 حلعبون 70000 حلعبون حملغرب.

عنوحنه)ح(  حلعربي  يوسف  حلسبد 
عبد  موالي  زنقة  كويي2ة  مج وعة 
 70000 حلعبون   17 عقم  حلعزيز 

حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
علوي  عحشبدي  حسنأء  حلسبدة 
عنوحنه)ح( حي حملسي2ة زنقة 39 حلع أعة 
حلعبون   70000 حلعبون   07 عقم  ف1 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2725.

61Iف

FIDUCIAIRE AMER FISC

 AZ TCHINO DE
TRANSPORT S.A.R.L D’AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

قفل حلسصفبة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62222،
NADOR MAROC

 AZ TCHINO DE TRANSPORT
S.A.R.L D’AU شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : حي 

عأعيض حملج ر 3 - 62222 حلنأظوع 
حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

19ف18.
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حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 22 دجن28 2221 لقرع حل 
 AZ TCHINO DE TRANSPORT
S.A.R.L D’AU شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
مقرهأ حإلجس أعي حي عأعيض حملج ر 
نتبجة  حملغرب  حلنأظوع   62222  -  3

لعدم حلقبأم بأية حنشطة لجأعية.
ا عين:

حلسبد)ة( مح د حعزي اعنوحنه)ح( 
حي عأعيض حملج ر 3 62222 حلنأظوع 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
حي  افي   2221 دجن28   22 بسأعيخ 
حلنأظوع   62222  -  3 عأعيض حملج ر 

حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 08 شتن28 

2222 لحت عقم 4326.
462I

ALTIS CONSEILS

فوروم 7 ش م م
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar Riffi 3é étage ,310

 appartementN°31 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

فوعام 7 ش م م شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 5, حقأمة 
حصبل شأعع عبد حللطبف بن قداع 
حلطأبق حلثألث حلدحع حلببضأء ------ 

22262 حلدحع حلببضأء حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
8619ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 ف28حير   19 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
اعدحن  سلمى  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   10.000
عبد حلرح أن اعدحن بسأعيخ 19 ف28حير 

.2222

اعدحن  مهى  )ة(  حلسبد  لفويت 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000

)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   10.000

عبد حلرح أن اعدحن بسأعيخ 19 ف28حير 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 27 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2222 لحت عقم 232464.

63Iف

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

COSTA PROMOTORES
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 92222، طنجة 

)حملغرب(

COSTA PROMOTORES شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

ألويت شأعع موالي علي حلشريف 

عقم فف - 90000 طنجة حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

5ف1087.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يولبوز   27 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

أشبأب  ح أد  )ة(  حلسبد  لفويت 

165 حصة حجس أعبة من أصل 330 

حصة لفأئدة حلسبد )ة( علي أشبأب 

بسأعيخ 27 يولبوز 2222.

أشبأب  ح أد  )ة(  حلسبد  لفويت 

165 حصة حجس أعبة من أصل 330 

حملصطفى  )ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة 

أشبأب بسأعيخ 27 يولبوز 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

غشت   16 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2623.

Iف6ف

PLANK

FOUREX CONSEIL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

PLANK
21، سأحة حبو بكر حلصديق شقة 8 

حكدحف ، 10090، حلريأط حملغرب
FOUREX CONSEIL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 21 ، 

سأحة أبو بكر حلصديق ، شقة عقم 
8 ، أكدحف حلريأط - 10090 حلريأط 

حملغرب 
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162629
في مؤعخ  حر  عقد   ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون  22 غشت 2222   
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.FOUREX CONSEIL
 : بإيجأز  حلشركة  غرض 

-حالستشأعحت حإلدحعية
-مكسب حلدعحسأت.

 ،  21  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شقة عقم   ، سأحة أبو بكر حلصديق 
حلريأط   10090  - أكدحف حلريأط   ،  8

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 252  : حلفأ�سي  حبن  نأصر  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد طأعق مشعر : 252 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 252  : ح و�سي  حبرحهبم  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 252  : حلودغي2ي  حلسبد منصف 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد نأصر حبن حلفأ�سي عنوحنه)ح( 
حي حملسي2ة 1 لجزئة عجأف حملطأفئ عقم 

78 ل أعة 12222 ل أعة حملغرب.
عنوحنه)ح(  مشعر  طأعق  حلسبد 
إقأمة نسبم حلجنأن ع أعة   6 قطأع 
بركة  بن  حملهدي  شأعع   3 شقة   3
حلريأط   10100 حلريأط  حلريأض  حي 

حملغرب.
حلسبد حبرحهبم ح و�سي عنوحنه)ح( 
لجزئة حلوفأء عقم 56 حلطأبق حلسفلي 

ل أعة 12222 ل أعة حملغرب.
حلودغي2ي  منصف  حلسبد 
عنوحنه)ح( 50 زنقة 42 حي حلسعأدة 2 

فأس 30000 فأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  مشعر  طأعق  حلسبد 
إقأمة نسبم حلجنأن ع أعة   6 قطأع 
بركة  بن  حملهدي  شأعع   3 شقة   3
حلريأط   10100 حلريأط  حلريأض  حي 

حملغرب
حلسبد حبرحهبم ح و�سي عنوحنه)ح( 
لجزئة حلوفأء عقم 56 حلطأبق حلسفلي 

ل أعة 12222 ل أعة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122654.
65Iف

حئس أنبة مومن

STE ECOSYS VERT 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

حئس أنبة مومن
لجزئة حلوحدة شأعع مح د حلخأمس 
عقم 163 مكرع بوعرفة، 61222، 

بوعرفة حملغرب
 STE ECOSYS VERT شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع عبد 
حلرح أن حاليوبي عقم 24 - 61322 

لندعحعة حملغرب.
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لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.1015

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يولبوز   21 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
زحيد حيت بأهأ  )ة(  لفويت حلسبد 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   500

)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
يولبوز   21 بسأعيخ  حلحطأب  لطبفة 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

غشت   22 بسأعيخ  بفجبج  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 2222/312.

66Iف

حئس أنبة مومن

STE ECOSYS VERT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

حئس أنبة مومن

لجزئة حلوحدة شأعع مح د حلخأمس 
عقم 163 مكرع بوعرفة، 61222، 

بوعرفة حملغرب

STE ECOSYS VERT شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي شأعع عبد 

حلرح أن حاليوبي عقم 24 - 61322 

لندعحعة.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.1015

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 21 يولبوز 2222 لم لحويل 

حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

«شركة ذحت حملسؤالبة  إلى  حلوحبد» 

حملحدادة».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   22 بسأعيخ  بفجبج  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 2222/312.

67Iف

FORMAFID CONSEIL

SAFIR ECO ET SERVICES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26222،

SETTAT MAROC

SAFIR ECO ET SERVICES شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 265 شأعع 

حلزعقطوني حلطأبق 9 عقم 92 - 

22252 حلدحعحلببضأء حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.515529

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

01 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 SAFIR ECO ET حلوحبد  حلشريك 

 10.000 عأس ألهأ  مبلغ   SERVICES

دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 265 
شأعع حلزعقطوني حلطأبق 9 عقم 92 - 

حملغرب نتبجة  حلدحعحلببضأء   22252

ف : لصفبة ادية.

 265 ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
شأعع حلزعقطوني حلطأبق 9 عقم 92 - 

22252 حلدحعحلببضأء حملغرب. 

ا عين:

حلسأبتي  عزحلدين  حلسبد)ة( 

إقأمة   03 ع أعة   26 اعنوحنه)ح( 

سطأت حملغرب   26222 حب حمللوك 

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 38ف837.

68Iف

THK CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE
 L’INTEGRALE

ENSEIGNEMENT PRIVE
إعالن مسعدد حلقرحعحت

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 32222، FES

MAROC
 GROUPE SCOLAIRE

 L’INTEGRALE ENSEIGNEMENT
PRIVE «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 252 
زنقة 19 لجزئة حلحديقة احد فأس - 

30000 فأس حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.72227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 08 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
حلذي ينص على  قرحع عقم اححد: 
قفأف  كري ة  حلسبدة  لفويت  مأيلي: 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   100
صبأح  حلسبدة  لفأئدة  حصة  00ف 
زعيويل. لفويت حلسبدة فأط ة قفأف 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   222
صبأح  حلسبدة  لفأئدة  حصة   300
زعيويل. لفويت حلسبد زيأد حلشرحدي 
222 حصة حجس أعبة من أصل 300 
حصة لفأئدة حلسبدة صبأح زعيويل 

حلذي ينص على  حثنأن:  قرحع عقم 
للتزم  حالجس أعي:  حلسوقبر  مأيلي: 
لـسبدة  حملشت2ك  بألسوقبر  حلشركة 
كري ة قفأف احلسبدة صبأح زعيويل

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 
حلشركة  برحس أف  حلشركأء  مسأه ة 
10000 دعهم  :-زيأد حلشرحدي  كألسألي 
-فأط ة  دعهم   30000 -كري ة قفأف 
-صبأح زعيويل  دعهم   10000 قفأف 

50000 دعهم .

على  ينص  حلذي   :7 عقم  بند 
مأيلي: عحس أف حلشركة حدد في مبلغ 

 1000 حلى  مقس ة  دعهم   100000

موزعة  دعهم   100 فئة  من  حصة 
100حصة  حلشرحدي  -زيأد   : كألسألي 

-فأط ة  300حصة  قفأف  -كري ة 

زعيويل  -صبأح  100حصة  قفأف 

500حصة

بند عقم 15: حلذي ينص على مأيلي: 
حلشرحدي,  -زيأد   : حلشركة  مسي2ان 
حلوطنبة  حلسعريف  بطأقة  عقم 
قفأف,عقم  -كري ة   CD226234

.C18516بطأقة حلسعريف حلوطنبة ف

حلشركة  فأن  لالمضأء  بألنسبة 

حملشت2ك  بألسوقبر  م ثلة  سسكون 

للسبدة كري ة قفأف احلسبدة صبأح 

زعيويل.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   30 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3553.

69Iف

مكسب حلسوثبق حلعصري ب رحكش حالسسأذ ج أف 

محدح

إ ك كابيطال
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

مكسب حلسوثبق حلعصري ب رحكش 

حالسسأذ ج أف محدح
زحاية شأعع مح د حلسأدس اطريق 
لأعكة حقأمة كأعالين حلطأبق حالاف 

حلشقة عقم 1 ,2 جليز مرحكش ، 

0000ف، مرحكش حملغرب

إ ك كأببطأف شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مرحكش 

منطقة حكدحف شأعع مح د حلسأدس 
عيأض كأعدن ع أعة 22 شقة 10 - 

0000ف مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122237
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في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   15

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

ك  إ   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

كأببطأف.

منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي 

أشغأف حلبنأء.

مرحكش   : حملقر حالجس أعي  عنوحن 

منطقة حكدحف شأعع مح د حلسأدس 

 -  10 شقة   22 ع أعة  كأعدن  عيأض 

0000ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 : حالقسصأدي  حقبأف  حلسبدة 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حالقسصأدي  حقبأف  حلسبدة 

عقم  س  حرف   3 حملسي2ة  عنوحنه)ح( 

585 0000ف مرحكش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حالقسصأدي  حقبأف  حلسبدة 

عقم  س  حرف   3 حملسي2ة  عنوحنه)ح( 

585 0000ف مرحكش حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139300.

70Iف

FLASH ECONOMIE

IMPORT NEW DREAMS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 IMPORT NEW DREAMS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عنوحن مقرهأ حإلجس أعي 9 زنقة حبن 

حلهبسم حقأمة 513 دعب ادحد حي 
حلحسني - 22222 

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
553903 حلدحع حلببضأء

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد
 IMPORT NEW DREAMS  
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 
حالسسي2حد   : غرض حلشركة بإيجأز 
 ، عأم  بشكل  حلسجأعة  احلسصدير: 
حلسكلبف   ، حلس ثبل   ، حلببر   ، حلشرحء 
 ، حملنسجأت  لج بر  حلس سرة   ،
احملوحد من أي   ، حملعدحت   ، حتصنأف 

نوع امن أي مصدع ؛
احلكهريأئبة  حملبكأنبكبة  حتجزحء 
احلهبدعالبكبة  احلهوحئبة 
احتالومألبكبة للدعحجأت احلسبأعحت 

اكل مأ يخص بصنأعة
قطر غبأع حآلالت حلزعحعبة

حملببعأت  ج بر أنوحع حلع لبأت:   
احإلصالحأت  احلسأجي2  احملشت2يأت 
للدعحجأت احلسبأعحت حلنقل حلجديدة 
كأنت آلبة أم ال  أا حملسسع لة: سوحء 

حرحعية أا إلكت2انبة
زنقة   9  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
513 دعب ادحد حي  حبن حلهبسم حقأمة 

حلحسني - حلدحع حلببضأء .

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة

 10.000 مبلغ عأس أف حلشركة:   :
دعهم، مقسم كألسألي

 1.000  : حسين  س ي2ة  حلسبدة 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء

عنوحنهأ  حسين  س ي2ة  حلسبدة 
 222 عقم  13ف  بلوك  حلنج ة  دعب 

حلدحع حلببضأء
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 29 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 553903 
71Iف

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

إنشأء فرع لأبر للشركة
JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence
 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5
 Casablanca, Maroc، 22222،

Casablanca Maroc
 FLO RETAIL & SHOES MA

SARL-AU شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل 
L1-083 ، حلطأبق حتع�سي ، حملركز 

حلسجأعي حلدحع حلببضأء مأعينأ 
للتسوق ، ج أعة سبدي بلبوط - 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
إنشأء فرع لأبر للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.325423

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 18 أبريل 2222 لقرع إنشأء 
حلتس بة  لحت  للشركة  لأبر  فرع 
ج،  عقم  حملحل  بألعنوحن  احلكأئن   -
حلسجأعي  حملركز  حتع�سي،  حلطأبق 
مرجأن لطوحن، طريق سبسة - لطوحن 
لطوحن حملغرب احملسي2 من   93000  -
 Keskin MUSTAFA )طرف حلسبد)ة

.ŞADAN

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 30 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأي 2222 لحت عقم 225732.

472I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

OUALLALI-TRANS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR

 N°362 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR TINGHIR، 45222،

TINGHIR MAROC

OUALLALI-TRANS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حيت برح 

لنغي2 - 5800ف لنغي2 حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

1355

 22 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأعس 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.OUALLALI-TRANS

حلنقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لحسأب حلغي2.

حي حيت   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

برح لنغي2 - 5800ف لنغي2 حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : االلي  يوسف  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد يوسف االلي عنوحنه)ح( عقم 
لنغي2  لحبت  حلسرحف حي  شأعع   11

5800ف لنغي2 حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد يوسف االلي عنوحنه)ح( عقم 
لنغي2  لحبت  حلسرحف حي  شأعع   11

5800ف لنغي2 حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
أبريل  ف1  بسأعيخ  بتنغي2  حالبسدحئبة 

2221 لحت عقم -.
73Iف

COG

أحالم ميمونة
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 42222،
MARRAKECH MAROC

أحالم مب ونة شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملسي2ة 3 
حلحي أ عقم 254 حلشقة 3 مرحكش - 

0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122239

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   08
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
أحالم   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

مب ونة.
لنظبم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حتنشطة.

عنوحن حملقر حالجس أعي : حملسي2ة 3 
 - مرحكش   3 حلشقة   254 حلحي أ عقم 

0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي:
 : حلطألب  أيت  سهأم  حلسبدة 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلطألب  أيت  سهأم  حلسبدة 
بن   36 دعب حلشوحطر عقم  عنوحنه)ح( 

لدجبت 0000ف مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلطألب  أيت  سهأم  حلسبدة 
بن   36 دعب حلشوحطر عقم  عنوحنه)ح( 

لدجبت 0000ف مرحكش حملغرب 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139301.
Iف7ف

JURISMAG SARL

 ROYAL MIRAGE HOTELS
RESORTS SARL-AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 22222،
Casablanca Maroc

 ROYAL MIRAGE HOTELS
RESORTS SARL-AU شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلسوي�سي 
62 ، زنقةبني بوفرحح، حلسفرحء ، 

كلم 6، طريق زعي2 - 10000 حلريأط 
حملغرب.

حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.57249

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 26 ف28حير 2222 لقرع حل 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 ROYAL MIRAGE حلوحبد  حلشريك 
 HOTELS RESORTS SARL-AU
دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 
حلسوي�سي  اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 
 ، حلسفرحء  بوفرحح،  زنقةبني   ،  62
حلريأط   10000  - 6، طريق زعي2  كلم 

حملغرب نتبجة ف : اقف حلنشأط.
ا حدد مقر حلسصفبة ب حلسوي�سي 
 ، حلسفرحء  بوفرحح،  بني  زنقة   ،  62
حلريأط   10000  - 6، طريق زعي2  كلم 

حملغرب. 
ا عين:

حلعسيبة  سعبد  مأنر  حلسبد)ة( 
حلريأط   10000 حلريأط  اعنوحنه)ح( 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 126292.

75Iف

FIDA

SUN FACTORY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 22222، CASABLANCA
MAROC

SUN FACTORY شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 6ف 

شأعع حلزعقطوني حلطأبق حلسأني 
حلشقة عقم 6 حلدحعحلببضأء 22222 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
59985ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
13 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
 SUN شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
 100.000 مبلغ عأس ألهأ   FACTORY
6ف  حإلجس أعي  دعهم اعنوحن مقرهأ 
حلسأني  حلطأبق  حلزعقطوني  شأعع 
 22222 حلدحعحلببضأء   6 حلشقة عقم 
 : ف  نتبجة  حملغرب  حلدحعحلببضأء 

لوقف أنشطة حلشركة.
ا حدد مقر حلسصفبة ب 6ف شأعع 
حلزعقطوني حلطأبق حلسأني حلشقة عقم 
6 حلدحعحلببضأء 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب. 
ا عين:

لشقر  حيت  زكريأء  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( 10 شأعع ببكأعدي كأعجس 
مأنت   78000  95  95 جونيس  لي 

الجولي فرنسأ ك صفي )ة( للشركة.
نبأزي  حلح بد  عبد  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( 2 شأعع بأص برلو 95000 
فرنسأ  سي2جي   78000 سي2جي 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837388.
76Iف

beta conseil

 ATLANTIQUE
 DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

beta conseil
 149BD LALLA YACOUT N° 52
 DERB OMAR CASABLANCA ،

22222، casablanca maroc
 ATLANTIQUE

 DEVELOPPEMENT
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IMMOBILIER شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10 زنقة 
حلحرية حلطأبق حلسألث عقم 5 حلهبة 

حلدحع حلببضأء - 22322 حلدحع 
حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
552937

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   26
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
مسبوعة  حلشركة  تس بة 
ب خسصر  حإلقسضأء  عند 
 ATLANTIQUE  : تس بتهأ 
 D E V E L O P P E M E N T

.IMMOBILIER
منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.
زنقة   10  : عنوحن حملقر حالجس أعي 
حلهبة   5 حلسألث عقم  حلطأبق  حلحرية 
حلدحع حلببضأء - 22322 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبد عبد هللا صأبري 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد عبد هللا صأبري عنوحنه)ح( 
187 سبدي معراف  لجزئة لبنأ عقم 

18018 حلدحع حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد عبد هللا صأبري عنوحنه)ح( 
187 سبدي معراف  لجزئة لبنأ عقم 

18018 حلدحع حلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 17 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 959ف83.

77Iف

BAICH CAR

BAICH CAR SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

BAICH CAR
لجزئة 707 حمل ددة عقم 335 حلعبون 

، 70000، حلعبون حملغرب
BAICH CAR SARL AU شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 707 
حمل ددة عقم 335 حلعبون - 70000 

حلعبون حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
42917

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 BAICH : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.CAR SARL AU
كرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسبأعحت بدان سأئق.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 - حلعبون   335 عقم  حمل ددة   707

70000 حلعبون حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلخي2  حلقأ�سي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلخي2  حلقأ�سي  حلسبد 
حي سبدي مح د زنقة حم كرين عقم 

67 حلعبون 70000 حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلخي2  حلقأ�سي  حلسبد 
حي سبدي مح د زنقة حم كرين عقم 

67 حلعبون 70000 حلعبون حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2721.
78Iف

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

 MSSHOL TRAVAUX ET
SERVICE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

حلطأبق حلثألث شأعع عالف حبن عبد 
هللا عقم 32 حلريش ، 52422، حلريش 

حملغرب
 MSSHOL TRAVAUX ET SERVICE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 
بونكأعف حلشرقبة ج أعة كرس 
تعاللين - 52422 حلريش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
3277

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MSSHOL TRAVAUX ET SERVICE

حالشغأف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حملخسلفة حا حلبنأء احسسغالف حملنأجم.

قصر   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

كرس  ج أعة  حلشرقبة  بونكأعف 

تعاللين - 52422 حلريش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : مح د  حمسهوف  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حمسهوف مح د عنوحنه)ح( 
حلزنقة 22 حي بولبلي حلريش   16 عقم 

52422 حلريش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حمسهوف مح د عنوحنه)ح( 
حلزنقة 22 حي بولبلي حلريش   16 عقم 

52422 حلريش حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   06 حالبسدحئبة ب بدلت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 212.

79Iف

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

BNTJ TRANS SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

حلطأبق حلثألث شأعع عالف حبن عبد 

هللا عقم 32 حلريش ، 52422، حلريش 

حملغرب

BNTJ TRANS SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 1ف1 

مكرع شأعع موالي علي حلشريف حي 

لأح دحنت - 52422 حلريش حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.2569
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ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 غشت   31 في  حملؤعخ 
شركة   BNTJ TRANS SARL حل 
مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
شأعع  مكرع  1ف1  حإلجس أعي  مقرهأ 
موالي علي حلشريف حي لأح دحنت - 
52422 حلريش حملغرب نتبجة السبأب 

حقسصأدية.
ا عين:

حلسبد)ة( يأسين بطأن اعنوحنه)ح( 
شأعع موالي علي حلشريف حي  1ف1 
حملغرب  حلريش   52422 لأح دحنت 

ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
1ف1  افي   2222 غشت   31 بسأعيخ 
مكرع شأعع موالي علي حلشريف حي 

لأح دحنت - 52422 حلريش حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   05 حالبسدحئبة ب بدلت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 229.

80Iف

EL MARSA CONSEIL

 ASMAA DES
PRODUCTIONS DE LA MER

إعالن مسعدد حلقرحعحت

EL MARSA CONSEIL
شأعع حدعيس حالاف عقم حلدحع 193 ، 

70000، حلعبون حملغرب
 ASMAA DES PRODUCTIONS

DE LA MER «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: لجزئة 
صنأعبة لجزئة أ 35 مدينة حملر�سى 
حلعبون - 70000 حلعبون حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.2955
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 29 غشت 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
مأيلي: لفويت حلحصص,تغبي2 حلشكل 

حلقأنوني,تغبي2 حملسي2 احلسوقبر .

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
شركة  من  حلقأنوني  حلشكل  تغبي2 
شركة  حلى  محدادة  مسؤالبة  ذحت 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت شريك 

حلوحبد
على  ينص  حلذي   :6-7 عقم  بند 
مأيلي: ببر 050ف حصة ي لكهأ حلسبد 
مج وعة  شركة  لصألح  عزمة  علي 

عزمة 
على  ينص  حلذي   :13 عقم  بند 
حلى  يعهد  حلتسبي2احلسوقبر  مأيلي: 
في  مس ثلة  عزمة  مج وعة  شركة 
حلسبد علي عزمة احلسبد مح د عزمة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2741/2222.

81Iف

PREMIUM FINANCE

MOZIRA TRAVAUX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 42222،
MARRAKECH MAROC

MOZIRA TRAVAUX شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مسجر عقم 
1 ,عقم 252 لجزئة خلبل حملحأمي - 

0000ف مرحكش حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.77809

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 يونبو   24 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   2.222.222»
 2.552.222» إلى  دعهم»   550.000»
لقديم حصص   : عن طريق  دعهم» 

نقدية أا عبنبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139363.
422I

PREMIUM FINANCE

MOZIRA TRAVAUX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 42222،
MARRAKECH MAROC

MOZIRA TRAVAUX شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 306 
قطأع 222914 أ 229 أبوحب مرحكش 

- 0000ف مرحكش حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.77809

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 24 يونبو 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
 229 أ   222914 قطأع   306 «عقم 
مرحكش  0000ف   - مرحكش  أبوحب 
 252 ,عقم   1 «مسجر عقم  إلى  حملغرب» 
0000ف   - حملحأمبد  خلبل  لجزئة 

مرحكش حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139363.
83Iف

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE COMMERCIALE
 ET DE TRAVAUX

MODERNES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

26352، INEZGANE MAROC

 SOCIETE COMMERCIALE ET

 DE TRAVAUX MODERNES

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 

حلسفلي عقم ف ع أعة حل28كة لجزئة 

حلحسن بنسركأا حكأدير - ف8001 

أكأدير حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

52215

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   30

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 SOCIETE COMMERCIALE ET DE

.TRAVAUX MODERNES

-حلسجأعة   : غرض حلشركة بإيجأز 

في ج بر مسسلزمأت حلعقأقي2

احالشغأف  حلبنأء  في  -مقأاف 

حملخسلفة

حلع لبأت  ج بر  عأمة  -ايصفة 

حملسعلقة بشكل مبأشر أا غي2 مبأشر 

بأغرحض حلشركة.

حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

لجزئة  حل28كة  ع أعة  ف  عقم  حلسفلي 

ف8001   - حكأدير  بنسركأا  حلحسن 

أكأدير حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبد يوسف بن حلوحد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد يوسف بن حلوحد عنوحنه)ح( 
ع أعة ي 81 شقة 5 حلوفأق بنسركأا 

حكأدير ف8001 حكأدير حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد يوسف بن حلوحد عنوحنه)ح( 
ع أعة ي 81 شقة 5 حلوفأق بنسركأا 

حكأدير ف8001 حكأدير حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   30 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 118393.
Iف8ف

FIDUCIAIRE

املجموعة الجهوية لالعمال 
واالشغال املتنوعة

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
حل شركة

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 13 RUE DU
 SOUK ، 25222، KHOURIBGA

MAROC
حملج وعة حلجهوية لالع أف 

احالشغأف حملسنوعة شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 122 

كرحج حي حملنطلق بولنوحع - 25222 
خريبكة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.7219
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 يونبو   13 حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
حملج وعة حلجهوية لالع أف احالشغأف 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حملسنوعة 
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 122 
 25222  - كرحج حي حملنطلق بولنوحع 
عدم   : ف  نتبجة  حملغرب  خريبكة 

تشغبل حلشركة.
ا حدد مقر حلسصفبة ب 122 كرحج 
حي حملنطلق بولنوحع - 25222 خريبكة 

حملغرب. 

ا عين:
حلسبد)ة( حسأمة جبي2ة اعنوحنه)ح( 
حملسوسط  حالببض  حلبحر  زنقة  ف 
25222 خريبكة حملغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
كرحج حي   122  : بألسصفبة  حملسعلقة 

حملنطلق بولنوحع خريبكة 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بخريبكة بسأعيخ 26 يولبوز 

2222 لحت عقم 351.
85Iف

JURISMAG SARL

BHF ATLAS PEINTURES SA
إعالن مسعدد حلقرحعحت

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 22222،
Casablanca Maroc

 BHF ATLAS PEINTURES SA
«شركة حملسأه ة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 6ف، شأعع 
حلزعقطوني ، حلطأبق 2 ، حلشقة عقم 

6 - - حلدحع حلببضأء حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.27433

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 11 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
قبوف حسسقألة حلسبدة سعبدة أمزيل 

من منصبهأ ك سصرفة في حلشركة
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
تعبين حلسبدة نزهة أمزيل في منصب 
 31 غأية  إلى  حلشركة  في  مسصرفة 

مأعس 2223
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :00 عقم  بند 

مأيلي: 000

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836539.

86Iف

ARENA BUSINESS

RMS GROWTH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ARENA BUSINESS

 IMM 32 AV IDRISS LAHRIZI

 N°32 CASABLANCA ، 22252،

casablanca maroc

RMS GROWTH شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 شأعع 

حلزعقطوني حلطأبق حلسأدس عقم 18 

- 22222 حلدحعحلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

516983

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 شتن28   07

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 RMS  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.GROWTH
مطوع   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعحت ، مبأني.

59 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 

حلزعقطوني حلطأبق حلسأدس عقم 18 

- 22222 حلدحعحلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

موالي  حلج أني  حلعأبد  حلسبد 

 100 بقب ة  حصة   1.000  : س ي2 

دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

موالي  حلج أني  حلعأبد  حلسبد 

 131 حلنسبم  حي  عنوحنه)ح(  س ي2 

لجزئة جنأنأت حلببضأء 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

موالي  حلج أني  حلعأبد  حلسبد 

 131 حلنسبم  حي  عنوحنه)ح(  س ي2 

لجزئة جنأنأت حلببضأء 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 23 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

.CRI CASA شتن28 2221 لحت عقم

87Iف

SOCIETE HORIZON SARL TRANSPORT

TOULWACAR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 SOCIETE HORIZON SARL

TRANSPORT

حي حلجديد أاالد برحبل، 83300، 

لأعادحنت حملغرب

TOULWACAR شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي طريق 

مرحكش أاالد برحبل حاالد برحبل 

83300 لأعادحنت حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

8883

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو  ف1 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
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عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TOULWACAR

 : بإيجأز  حلشركة  غرض 

 LOCATION ET LOCATION-BAIL

.DE VEHICIULES AUTOMOBILES

طريق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

برحبل  حاالد  برحبل  أاالد  مرحكش 

83300 لأعادحنت حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 90.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد عزيز هض ون : 300 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 300  : فبكري  حلحسن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 300  : حلبعقوبي  حح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حح د حلبعقوبي عنوحنه)ح( 

 83300 لنزعت  ل زحكت  داحع 

لأعادلنت حملغرب.

حلسبد حلحسن فبكري عنوحنه)ح( 

 83300 داحع بويدغأن سبدي اعزيز 

لأعادحنت حملغرب.

عنوحنه)ح(  هض ون  عزيز  حلسبد 

 83300 حي حاالد برحهبم حاالدبرحبل 

لأعادحنت حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حح د حلبعقوبي عنوحنه)ح( 

 83300 لنزعت  ل زحكت  داحع 

لأعادحنت حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 22 بسأعيخ  بسأعادحنت  حالبسدحئبة 

يولبوز 2222 لحت عقم 78ف.

88Iف

Audimi

TALKING BRAINS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 22122،
Casablanca maroc
 TALKING BRAINS

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 223، 
شأعع يعقوب حملنصوع، حلطأبق 

3، مكسب عقم 19 - 22222 حلدحع 
حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555037

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   03
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TALKING BRAINS
غرض حلشركة بإيجأز : - حلسدعيب 

احإلستشأعة في مجأف علم حلنفس..
 ،223  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلطأبق  حملنصوع،  يعقوب  شأعع 
حلدحع   22222  -  19 عقم  مكسب   ،3

حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلضخش  حلسبدة يسرح 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة يسرح حلضخش عنوحنه)ح( 
 ،3 عقم   ،2 شأعع   ،1 لب ونة  لجزئة 
حلببضأء  حلدحع   22222 ليسأسفة 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة يسرح حلضخش عنوحنه)ح( 
 ،3 عقم   ،2 شأعع   ،1 لب ونة  لجزئة 
حلببضأء  حلدحع   22222 ليسأسفة 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم -.
89Iف

FIDURIZK

 SOCIETE P.P.K.O
 DE SERVICES

PSYCHOLOGIQUE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13000، بنسلب أن حملغرب
 SOCIETE P.P.K.O DE SERVICES
PSYCHOLOGIQUE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حالاف حلزنقة حبن خلدان عقم 105 

بنسلب أن - 13000 بنسلب أن 
حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.6523
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 26 غشت 2222 لقرع حل 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 SOCIETE P.P.K.O حلشريك حلوحبد
 DE SERVICES PSYCHOLOGIQUE
مبلغ عأس ألهأ 10.000 دعهم اعنوحن 
مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق حالاف حلزنقة 
 - بنسلب أن   105 عقم  خلدان  حبن 

 : 13000 بنسلب أن حملغرب نتبجة ف 

لصفبة عضأئبة قبل حالاحن..

ا حدد مقر حلسصفبة ب حلطأبق 

 105 عقم  خلدان  حبن  حلزنقة  حالاف 

بنسلب أن   13000  - بنسلب أن 

حملغرب. 

ا عين:

هللا  دحيم  حلدين  نوع  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( حي حلقدس بلوك س حلرقم 

بنسلب أن   13000 بنسلب أن   06

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 22 بسأعيخ  سلب أن  ب8ن  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 56ف.

90Iف

مكسب حلسوثبق حلعصري ب رحكش حالسسأذ ج أف 

محدح

ل م كابيال
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

مكسب حلسوثبق حلعصري ب رحكش 

حالسسأذ ج أف محدح

زحاية شأعع مح د حلسأدس اطريق 

لأعكة حقأمة كأعالين حلطأبق حالاف 

حلشقة عقم 1 ,2 جليز مرحكش ، 

0000ف، مرحكش حملغرب

ف م كأببأف شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مرحكش 

منطقة حكدحف شأعع مح د حلسأدس 

عيأض كأعدن ع أعة 22 شقة 10 - 

0000ف مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122235
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في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   15

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

م  ف   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

كأببأف.

منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي

حشغأف حلبنأء.

مرحكش   : حملقر حالجس أعي  عنوحن 

منطقة حكدحف شأعع مح د حلسأدس 

 -  10 شقة   22 ع أعة  كأعدن  عيأض 

0000ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبدة ملبأء حالقسصأدي : 1.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حالقسصأدي  ملبأء  حلسبدة 

عقم  س  حرف   3 حملسي2ة  عنوحنه)ح( 

585 0000ف مرحكش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حالقسصأدي  ملبأء  حلسبدة 

عقم  س  حرف   3 حملسي2ة  عنوحنه)ح( 

585 0000ف مرحكش حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139299.

91Iف

موثق

 INVEST IMMO SCHOOL
PRIVE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
عفر عأس أف حلشركة

موثق
322 شأعع حلزعقطوني ، حقأمة 

بوح�سي ف حلطأبق 2 حلدحع حلببضأء ، 
22222، حلدحع حلببضأء حملغرب

 INVEST IMMO SCHOOL PRIVE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 67 زنقة 
بالف حلطأبق 2 حلرقم 3 - 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.422623

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2219 ينأير   22 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   3.222.222»
 3.300.000» إلى  دعهم»   100.000»
لقديم حصص   : عن طريق  دعهم» 

نقدية أا عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 24 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

ينأير 2219 لحت عقم 692272.
492I

موثق بهبئة مرحكش

 ATLAS CADEAUX DAR
BOUZIANE

إعالن مسعدد حلقرحعحت

موثق بهبئة مرحكش
52، شأعع موالي عشبد حلطأبق 

حلثأني شقة 5أ مرحكش، 0000ف، 
مرحكش حملغرب

 ATLAS CADEAUX DAR
BOUZIANE «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: مرحكش 
شأعع سبدي حلب أني حلقصوع عقم 

21/22. - - مرحكش حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.5329

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 07 شتن28 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
معأينة افأة حلشريك حملسي2 حملرحوم 
حصصه  انقل  بوزيأن،  حح د 
في  حملؤعخة  حإلعحثة  حسب  لوعثسه 
 213 بعدد  ض ن   17/25/2222
 330 صحبفة   19/25/2222 بسأعيخ 
حبأه   - اهم:   :232 حلت2كأت  كنأش 
ف16  بوزيأن:  حلجلبل  عبد  حلسبد 
حصة ؛- أمه حلسبد زيبدة عيأع: ف16 
زاجسه حلسبدة منى جالف   - ؛  حصة 
منصوع: 126 حصة ؛ - بنسه حلسبدة 
بنسه  ؛-  حصة   222 بوزيأن:  دينة 
 - حصة   222 حلسبدة عحنبة بوزيأن: 
 222 بوزيأن:  صوفبأ  حلسبدة  بنسه 

حصة
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
قبوف حسسقألة حلسبد مح د بوزيأن 
من مهأمه ك سي2 احعطأئه إبرحءح في 

ذلك
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
تعبين حلسبد سفبأن بوزيأن احلسبدة 
منى جالف منصوع،مسي2ين جديدين 
للشركة ملدة ثالث )03( سنوحت لنسهي 

في 27/29/2225. 
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
حعبع أئة  في  حلشركة  عأس أف  حدد 
مقسم  دعهم(،   )422.222,22( ألف 
حلى حعبعة حالف ) 000ف( حصة من فئة 
مكستبة  للوححدة  )100(دعهم  مأئة 
حلشركة  بألكأمل امحرعة من طرف 
حلسألي:حلسبد مح د بوزيأن  بألنسب 
حلجلبل  حصة؛-حلسبد عبد   1122  :
بوزيأن : ف36 حصة؛ -حلسبد سفبأن 
760 حصة؛-حلسبدة زيبدة   : بوزيأن 
لبنى  ة  حصة؛-حلسبد  ف56   : عيأع 
222 حصة؛-حلسبدة بأهبة   : بوزيأن 
منى  حصة؛-حلسبدة   222  : بوزيأن 
حصة؛-حلسبدة  جالف منصوع:.126 
حصة؛-حلسبدة   222 بوزيأن:.  دينة 
حلسبدة  حصة؛   222 بوزيأن:  عحنبة 

صوفبأ بوزيأن: 222 حصة

على  ينص  حلذي  ف1:  عقم  بند 

بوزيأن  حلسبد سفبأن  تعبين  مأيلي: 

احلسبدة منى جالف منصوع،مسي2ين 

 (03( ثالث  ملدة  للشركة  جديدين 

سنوحت لنسهي في 27/29/2225. للزم 

للسبد  حملشت2ك  بألسوقبر  حلشركة 

منى جالف  احلسبدة  بوزيأن  سفبأن 

من   63 حملأدة  ححكأم  افق  منصوع 

قأنون حملنظم للشركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9587.

93Iف

CABINET CADRE CONSEIL

TALMLALIT CAR SARL
إعالن مسعدد حلقرحعحت

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45222،

OUARZAZATE MAROC

TALMLALIT CAR SARL «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: قسأعية 

حفكو لكمي لجديد لرمبكت اعزحزحت - 

5000ف اعزحزحت حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.9685

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 31 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 

على  احملوحفقة  حملصأدقة  مأيلي: 

حمل لوكة  حلحصص  ج بر  لفويت 

للسبد مح د بنحدا لل قسني حلسبد 
ي لك  حصبا  ابهدح  بنحدا  عضوحن 

ج بر حصص عحس أف حلشركة.

على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 

مأيلي: حسسقألة حلسبد حاحسو مح د 

اتعبين  تسبي2حلشركة,  مهأم  من 

جديد  مسي2  بنحدا  عضوحن  حلسبد 

للشركة.
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البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :01 عقم  بند 
من  ا07   06 حلفصل  تغبي2  مأيلي: 

حلنظأم حالسأ�سي للشركة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بوعزحزحت بسأعيخ 12 شتن28 

2222 لحت عقم 360.

Iف9ف

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

FASHIONWISE VENUE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زحاية شأعع أبي جرير حلط28ي 

ازنقة عبد حلرح أن نأصر، إقأمة 
حملنصوع، حلطأبق حتاف، حلشقة عقم 

2 ، 90000، طنجة حملغرب
FASHIONWISE VENUE شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
إدعيس حتاف، إقأمة طنجة أافيس 

سنت2، حلطأبق حلخأمس، حملكسب عقم 
ف5-ف5أ - 90000 طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
130363

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.FASHIONWISE VENUE

إسسي2حد   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

الصدير مسسحضرحت حلسج بل.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

أافيس  طنجة  إقأمة  حتاف،  إدعيس 

سنت2، حلطأبق حلخأمس، حملكسب عقم 

54-54أ - 90000 طنجة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 100  : حكرم  حملصطفى  حلسبد 

حصة بقب ة 1.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حملصطفى حكرم عنوحنه)ح( 
طنجة   90000 نفأعح  غرنأطة  زنقة 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حملصطفى حكرم عنوحنه)ح( 
طنجة   90000 نفأعح  غرنأطة  زنقة 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257263.

95Iف

موثق

 INVEST IMMO SCHOOL
PRIVE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

موثق

322 شأعع حلزعقطوني ، حقأمة 

بوح�سي ف حلطأبق 2 حلدحع حلببضأء ، 

22222، حلدحع حلببضأء حملغرب

 INVEST IMMO SCHOOL PRIVE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 67 زنقة 

عزيز بالف - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.422623

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2219 أكسوير   15 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
سقأم  كريم  )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة حجس أعبة من أصل   33.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   3.300
أكسوير   15 بسأعيخ  حلصديق  حسن 

.2219
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 19 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2219 لحت عقم 166ف71.

96Iف

ERRIFAI MOHAMMED

FRA-MA-AND-HYDRO-
SYSTEM POUR-TANNERIES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

ERRIFAI MOHAMMED
 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 APPT N°12 RUE SIOUL HAY
 OUAFAE 2 ROUTE SEFROU ،

30000، فأس حملغرب
FRA-MA-AND-HYDRO-

 SYSTEM POUR-TANNERIES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 7 زنقة 
ع أن طريق عين شقف - 30000 

فأس حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
7083ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 غشت   18 في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
FRA-MA- حلوحبد  حلشريك  ذحت 
AND-HYDRO-SYSTEM POUR-
عأس ألهأ  مبلغ   TANNERIES
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
زنقة ع أن طريق   7 حإلجس أعي عقم 
حملغرب  فأس   30000  - عين شقف 
بسبب  حلكأمل  حلسوقف   : ف  نتبجة 

في2اس كوعانأ.

عقم  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 - شقف  عين  طريق  ع أن  زنقة   7

30000 فأس حملغرب. 

ا عين:

سي2ان  مأاعيسبو  حلسبد)ة( 

دي  فرحنكو  كأستبل  اعنوحنه)ح( 

فرحنكو  كأستبل   00000 سوطو 

حيطألبأ ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3ف7ف.
97Iف

SFM EXPERTS

THINK
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,6ف

 Khattabi ، 22522،
CASABLANCA MAROC

THINK شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : -167 
شأعع عبد حملومن ، إقأمة حلب أمة 

)ح( ، حلطأبق حتاف ، شقة عقم 
2 - 22522 حلدحع حلببضأء حمل لكة 

حملغريبة.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.326291

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 يونبو   30 في  حملؤعخ 
مسؤالبة  ذحت  شركة   THINK حل 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
عبد  شأعع   167- حإلجس أعي  مقرهأ 
حلطأبق   ، )ح(  إقأمة حلب أمة   ، حملومن 
حلدحع   22522  -  2 شقة عقم   ، حتاف 

نتبجة  حملغريبة  حمل لكة  حلببضأء 

 
ً
حعسبأعح حلشركة  لصفبة  السسك أف 

من هذح حلبوم )32/26/2222).
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ا عين:

قنبدف  زكوع  بن  مريم  حلسبد)ة( 

حقأمة علي لجزئة عرسة  اعنوحنه)ح( 

حلسأبر  حلطأبق  س  حلع أعة  حلكبي2 

حلببضأء  حلدحع   22522 حملعأعف 

حمل لكة حملغريبة ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

 167- افي   2222 يونبو   30 بسأعيخ 

شأعع عبد حملومن ، إقأمة حلب أمة )ح( 

، حلطأبق حتاف ، شقة عقم 2 - 22522 

حلدحع حلببضأء حمل لكة حملغريبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم ف83735.

98Iف

TRANS MRN SARL

TRANS MRN
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

TRANS MRN SARL

22 شأعع عالف حلفأ�سي ، 32222، 

حلحسب ة حملغرب

TRANS MRN شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل 

حملدعو حداحع ج أعة حسنأدة دحئرة 

بني بوفرحح لرجيست - 32213 

حلحسب ة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

139

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 TRANS : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.MRN

نقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبضأئر لحسأب حلغي2.

حملحل   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حملدعو حداحع ج أعة حسنأدة دحئرة بني 
بوفرحح لرجيست - 32213 حلحسب ة 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد حلعربي مراحن : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد ح بد مراحن : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  مراحن  حلعربي  حلسبد 
 32213 حسنأدة  يونس  سبدي  داحع 

حلحسب ة حملغرب.
عنوحنه)ح(  مراحن  ح بد  حلسبد 
 32213 حسنأدة  حلعرحص  دحع  داحع 

حلحسب ة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  مراحن  حلعربي  حلسبد 
 32213 حسنأدة  يونس  سبدي  داحع 

حلحسب ة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  بسأعجيست  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 27.
99Iف

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE ATLAS HOLYWOOD
SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

إنشأء فرع لأبر للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 21 ETAGE 22 NADOR ، 62222،
NADOR MAROC

 STE ATLAS HOLYWOOD SARL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عين 

حلزهرة حملركز - 62222 حلدعيوش 
حملغرب.

إنشأء فرع لأبر للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.13223
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 يولبوز  ف0  في  حملؤعخ 
لحت  للشركة  لأبر  فرع  إنشأء 
حلتس بة - احلكأئن بألعنوحن حي حملطأع 
شأعع حملسي2ة 262 لعرح�سي - 62222 
طرف  من  احملسي2  حملغرب  حلنأظوع 

حلسبد)ة( زعاحف مح د.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 01 غشت 

2222 لحت عقم 3951.
500I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

TYP IMMOBILIER
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 222.
 ETAGE 2.APPT. N° 2 ، 92222،

TANGER MAROC
TYP IMMOBILIER شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : ع أعة 

عقم 6، شقة عقم 3، إقأمة مب وزح، 
حي حلفسا - 10150 حلريأط، حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.76785
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 مأي   22 في  حملؤعخ 
ذحت  شركة   TYP IMMOBILIER
عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
شقة عقم   ،6 حإلجس أعي ع أعة عقم 
3، إقأمة مب وزح، حي حلفسا - 10150 
قبل  لحل  نتبجة  حملغرب  حلريأط، 

حآلاحن.
ا عين:

حلسبد)ة( عبد حلوهأب بوضحبحي 
حملج وعة   ،2 حلعرفأن  اعنوحنه)ح( 
 ،2 عقم  ع أعة   ،10 عقم  حلسكنبة 
 90090  ،1 عقم  حتع�سي  حلطأبق 
طنجة، حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

ع أعة  افي   2222 يولبوز   27 بسأعيخ 
إقأمة مب وزح،   ،3 6، شقة عقم  عقم 

حي حلفسا، - 10150 حلريأط، حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

.D122649 2222 لحت عقم

501I

EL MARSA CONSEIL

AGA PLANTE AGRI MAROC
إعالن مسعدد حلقرحعحت

EL MARSA CONSEIL

شأعع حدعيس حالاف عقم حلدحع 193 ، 

70000، حلعبون حملغرب

 AGA PLANTE AGRI MAROC

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: لجزئة 

حلوكألة 01 بلوك س حلرقم 77 

حلطأبق حالاف حلعبون - 70000 

حلعبون حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.22221

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 16 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 

مأيلي: لفويت حلحصص,تغبي2 حلشكل 

حلقأنوني,تغبي2 حملسي2 احلسوقبر 

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :6-7 عقم  بند 

ي لكهأ  حصة   5000 ببر  مأيلي: 

حلسبد حملحفوظ لوبي لصألح حلسبد 

حس أعبل شوعي 

على  ينص  حلذي   :42 عقم  بند 

حلى  يعهد  حلتسبي2احلسوقبر  مأيلي: 

حلسبد حس أعبل شوعي 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2742/2222.

522I
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Bureau de La competences consultation

 COMPANYE CLOUD

SAHARA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 23

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، حلعبون حملغرب

 COMPANYE CLOUD SAHARA

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

مدينة حلوفأق عقم : ج 1738. - 

70000 حلعبون حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42977

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   13

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.COMPANYE CLOUD SAHARA

غرض حلشركة بإيجأز : حلصنأعأت 

حملوحد  حفط  حلغدحئبة،  حلسحويلبة 

حلعأمة،  حلسجأعة   ، ايبعهأ  حلغدحئبة 

اشرحء  ببر  حلخدمأت،  لقديم 

حاليرحد  بأملكألب،  حملسعلقة  حللوحزم 

احلسصدير.....

لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 -  .1738 ج   : عقم  حلوفأق  مدينة 

70000 حلعبون حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد ع ر حلسأيا : 1.000 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلسأيا  ع ر  حلسبد 
مدينة 25 مأعس بلوك ي عقم: 1226 

70000 حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلسأيا  ع ر  حلسبد 
مدينة 25 مأعس بلوك ي عقم: 1226 

70000 حلعبون حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2745/2222.
503I

MCG

التوليي دي أنج بريفي
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 42222،

MARRAKECH MAROC
اللوليي دي أنج بريفي شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي كأعليي 

حإلنأعة، حلرقم 39، بلوك 3، لأعكة - 
0000ف مرحكش حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

79ف7ف.
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 يولبوز   18 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   1.060.000»
«0.000فف.1 دعهم» إلى «2.522.222 
مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 

حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 
احملسسحقة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139350.

Iف50

محأسبكم

BE BEIRUT CHEF
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

محأسبكم
 AB مركز حالع أف مأليزيأ ع أعة

حلطأبق حالاف حملكسب 9 شأعع عالف 
حلفأ�سي مرحكش ، 0000ف، مرحكش 

حملغرب
BE BEIRUT CHEF شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بلوك أ عقم 
3 حي حلهدى أكأدير - 80070 أكأدير 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.72615

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 يولبوز   13 في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
 BE BEIRUT حلوحبد  حلشريك  ذحت 
CHEF مبلغ عأس ألهأ 100.000 دعهم 
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بلوك أ عقم 
أكأدير   80070  - 3 حي حلهدى أكأدير 
عقد حلكرحء  إلغأء   : حملغرب نتبجة ف 

بسبب ايأء كوعانأ
الوقبف حالسسغالف.

حملركز  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
مح د  شأعع  موف  منأعة  حلسجأعي 
 -  3.10 عقم   3 حلطأبق  حلسأدس 

0000ف مرحكش حملغرب. 
ا عين:

حلشبخأاي  فبصل  حلسبد)ة( 
حي حلهدى   3 بلوك أ عقم  اعنوحنه)ح( 
)ة(  ك صفي  حملغرب  أكأدير   80070

للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   29 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138908.

505I

MCG

كا أس أل �سي كروب
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 42222،

MARRAKECH MAROC

كأ أس أف �سي كراب شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملكسب 

عقم 12، حلطأبق حلثأني، مركز 

حتع أف كليز، لقأطر شأعع عبد 

حلكريم حلخطأبي اشأعع موالي عشبد 

- 0000ف مرحكش حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.100013

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في 21 أبريل 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

حلثأني،  حلطأبق   ،12 عقم  «حملكسب 

مركز حتع أف كليز، لقأطر شأعع عبد 

حلكريم حلخطأبي اشأعع موالي عشبد 

«بأب  إلى  مرحكش حملغرب»  0000ف   -

 24 حلرقم  حلطأبق حلخأمس،  داكألة، 

- 0000ف مرحكش حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف13935.

506I
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محأسبكم

 ARABIAN CONSULTING
GROUP

إعالن مسعدد حلقرحعحت

محأسبكم
 AB مركز حالع أف مأليزيأ ع أعة

حلطأبق حالاف حملكسب 9 شأعع عالف 
حلفأ�سي مرحكش ، 0000ف، مرحكش 

حملغرب
 ARABIAN CONSULTING

GROUP «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: نجوة 26 
أ طأبق 2 شقة عقم 5 ع أعة جليز 

مدخل أ طريق لأعكة ف ددم - 0000ف 
مرحكش حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.105963
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
ف0 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حالجس أعي  حملقر  لحويل   -
للشركة من نجوة 26 أ طأبق 2 شقة 
طريق  أ  مدخل  جليز  ع أعة   5 عقم 
حلعنوحن  إلى  مرحكش  ددم  ف  لأعكة 
طأبق لحت أع�سي   25 عقم  حلجديد: 
حلفصل  تعديل  مسي2ة 3 أ مرحكش.- 

ف من حلقأنون حتسأ�سي للشركة
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
من  حلشركة  عأس أف  عفر   -
مبلغ 10.000 دعهم إلى 122.222,22 
حلسبد موالي  مقسم كألسألي:  دعهم، 
 1000  : حلصو�سي  حلعلوي  حح د 
حصة بقب ة 122,22 دعهم للحصة. 
-  أس أء حلشركأء حلشخصبة 
احلعأئلبة اموحطنهم احنصبتهم حلسبد 
حلصو�سي  حلعلوي  حح د  موالي 
عنوحنه)ح( حملسي2ة 3 أ عقم 25 مرحكش 
نصيبه)ح(  حملغرب  مرحكش  0000ف 

122.222,22 دعهم. - 
حتس أء حلشخصبة احلعأئلبة اموحطن 
مسي2ي حلشركة حلسبد موالي حح د 
حملسي2ة  حلعلوي حلصو�سي عنوحنه)ح( 
0000ف مرحكش  أ عقم 25 مرحكش   3

من  ا7   6 حلفصل  تعديل  حملغرب - 
حلقأنون حتسأ�سي للشركة

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حالجس أعي  حملقر  لحويل   -
للشركة من نجوة 26 أ طأبق 2 شقة 
طريق  أ  مدخل  جليز  ع أعة   5 عقم 
حلعنوحن  إلى  مرحكش  ددم  ف  لأعكة 
طأبق لحت أع�سي   25 عقم  حلجديد: 
حلفصل  تعديل  مسي2ة 3 أ مرحكش.- 

ف من حلقأنون حتسأ�سي للشركة
بند عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
من  حلشركة  عأس أف  عفر   -
مبلغ 10.000 دعهم إلى 122.222,22 
حلسبد موالي  مقسم كألسألي:  دعهم، 
 1000  : حلصو�سي  حلعلوي  حح د 
حصة بقب ة 122,22 دعهم للحصة. 
-  أس أء حلشركأء حلشخصبة 
احلعأئلبة اموحطنهم احنصبتهم حلسبد 
حلصو�سي  حلعلوي  حح د  موالي 
عنوحنه)ح( حملسي2ة 3 أ عقم 25 مرحكش 
نصيبه)ح(  حملغرب  مرحكش  0000ف 

122.222,22 دعهم. - 
حتس أء حلشخصبة احلعأئلبة اموحطن 
مسي2ي حلشركة حلسبد موالي حح د 
حملسي2ة  حلعلوي حلصو�سي عنوحنه)ح( 
0000ف مرحكش  أ عقم 25 مرحكش   3
من  ا7   6 حلفصل  تعديل  حملغرب - 

حلقأنون حتسأ�سي للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   30 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3ف1389.
507I

مكسب حملحأسبة حلصألحي

SOCIETE SIMO TRAVAUX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

مكسب حملحأسبة حلصألحي
زنقة حملدينة حملنوعة ع أعة حلبعقوبي 
حلطأبق حلثألث حلشقة عقم 6 اجدة ، 

60000، اجدة ححملغرب
 SOCIETE SIMO TRAVAUX

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : لجزئة 

حأمدي عق م 22 ظهر ملحلة - 
60000 اجدة حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.25955
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2222 يونبو   16 حملؤعخ في 
SOCIETE SIMO TRAVAUX شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
 122.222,22 حلوحبد مبلغ عأس ألهأ 
حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 
ظهر ملحلة   22 لجزئة حأمدي عق م 
اجدة حملغرب نتبجة ف1/   60000  -

حلفشل في حسسقطأب حلزينأء.
حتقسصأدية  حتزمة   /2

احتجس أعبة.
ا عين:

خفأن  حمل28اك  حلسبد)ة( 
لجزئة  فف  عقم  زنقة أ73  اعنوحنه)ح( 
اجدة   60000 ملحلة  ظهر  حأمدي 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
لجزئة  افي   2222 يولبوز   15 بسأعيخ 
حأمدي عق م 22 ظهر ملحلة - 60000 

اجدة حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   06 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 0ف13.

508I

ZEENULTRA

ZEENULTRA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

ZEENULTRA
طنجة ، 90000، طنجة حملغرب

ZEENULTRA شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع فأس 
9 زنقة حالاعاغوحي إقأمة شب أء 
حلطأبق 2 عقم 6 - 90000 طنجة 

حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.124743
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يونبو   25 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
مح د  )ة(  حلسبد  لفويت 
حجس أعبة  حصة   1.000 حلشنسوف 
من أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد 
يونبو   25 بسأعيخ  حلريا  مح د  )ة( 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
غشت   22 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 8850.

509I

SOMADINCO

VIVELEC
إعالن مسعدد حلقرحعحت

SOMADINCO
إقأمة مأجوعف ع أعة B عقم2 

حي حلقدس حل28نو�سي ، 22612، 
حلدحعحلببضأء حملغرب

VIVELEC «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ف10 زنقة 
29 حي موالي عبد هللا عين حلشق - 

22472 حلدحعحلببضأء حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.247673

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 08 شتن28 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
بوجودي  مح د  حلسبد  بأع  مأيلي: 
1000 حصة ي لكهأ في حلشركة لسبد 
دعهم   100 بقب ة  عضوحن  أبويعلي 

للحصة
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
إسسقألة حلسبد مح د بوجودي من 
منصب حملسي2اتعين حلسبد أبويعلي 

عضوحن مسي2 احبد للشركة 
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

لحين حلنضأم حالسأ�سي.
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البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :6.7 عقم  بند 
في  محدد  حلشركة  مأف  عأس  مأيلي: 
إلى  مقس ة  دعهم   100000 مبلغ 
حصة مسندة لسبد أبويعلي   1000

عضوحن
على  ينص  حلذي   :13 عقم  بند 
حلسبد أبويعلي عضوحن مسي2  مأيلي: 

احبد للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237221.

510I

SOMADINCO

SORIYA ELEC
إعالن مسعدد حلقرحعحت

SOMADINCO
إقأمة مأجوعف ع أعة B عقم2 

حي حلقدس حل28نو�سي ، 22612، 
حلدحعحلببضأء حملغرب

SORIYA ELEC «شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ف10 زنقة 
29 حي موالي عبد هللا عين حلشق - 

22472 حلدحعحلببضأء حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.241121

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لم حلخأذ  07 شتن28 2222  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
بوجودي  مح د  حلسبد  بأع  مأيلي: 
1000 حصة ي لكهأ في حلشركة لسبد 
دعهم   100 بقب ة  مراحن  أدعحيدي 

للحصة
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
إسسقألة حلسبد مح د بوجودي من 
منصب حملسي2اتعين حلسبد أدعحيدي 

مراحن مسي2 احبد للشركة 
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

لحين حلنضأم حالسأ�سي.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :7.6 عقم  بند 
في  محدد  حلشركة  مأف  عأس  مأيلي: 
إلى  مقس ة  دعهم   100000 مبلغ 
1000 حصة مسندة أدعحيدي مراحن

على  ينص  حلذي   :13 عقم  بند 
حلسبد أدعحيدي مراحن مسي2  مأيلي: 

احبد للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237212.

511I

universium advisors

ARIGETEX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

universium advisors
 12Rue Liberté 3ème Etage
 App 5 Casablanca، 22122،

Casablanca maroc
ARIGETEX شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10 زنقة 
حلحرية طأبق 3 شقة 5 - 22122 

حلدحعحلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
791ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   11
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ARIGETEX
صنأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

اتسويق حملالبس حلجأهزة.

زنقة   10  : عنوحن حملقر حالجس أعي 

 22122  -  5 شقة   3 طأبق  حلحرية 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : ح زة  بونصي2  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  ح زة  بونصي2  حلسبد 

مشراع ع ر حبن حلخطأب ع أعة إ1 
عقم 1 22542 حلدحعحلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  ح زة  بونصي2  حلسبد 

مشراع ع ر حبن حلخطأب ع أعة إ1 
عقم 1 22542 حلدحعحلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلسجأعية بألدحع حلببضأء بسأعيخ - لحت 
عقم -.

512I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 SAHARA NET

MULTISERVICES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كل ب ة حقلبم حلرشبدية 

ص.ب 112 كل ب ة حقلبم 

حلرشبدية، 52252، حلرحشبدبة 

حملغرب

 SAHARA NET MULTISERVICES

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلجديد 

قطأع 01 عقم 13 كل ب ة - 52252 

كل ب ة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

16227

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SAHARA NET MULTISERVICES

أشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسنظبف

لأجر موحد حلسنظبف.

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 - كل ب ة   13 عقم   01 حلجديد قطأع 

52252 كل ب ة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد زكريأء جرفي : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد زكريأء جرفي عنوحنه)ح( حي 

كل ب ة   13 عقم   01 قطأع  حلجديد 

52252 كل ب ة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد زكريأء جرفي عنوحنه)ح( حي 

كل ب ة   13 عقم   01 قطأع  حلجديد 

52252 كل ب ة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1117/2222.

513I
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H2C CONSULTING

HUTO COFFE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

H2C CONSULTING

 Gh 57 imm 56 app 3 alazhar el

 oualfa hay hassani Gh 57 imm

 56 app 3 alazhar el oualfa hay

 hassani، 212222، Casablanca

Maroc

HUTO COFFE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلعلويين حقأمة سعد عقم ف ع أعة 
عقم 16 محل عقم 24 - 24222 

حلجديدة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.19265

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في 22 يولبوز 2222 لقرع حل 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 HUTO COFFE حلوحبد  حلشريك 

دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 

شأعع  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 

ع أعة  ف  عقم  سعد  حقأمة  حلعلويين 
 24222  -  24 عقم  محل   16 عقم 

صعوية   : حلجديدة حملغرب نتبجة ف 

حالقالع..غبأب حلدعم.

شأعع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

ع أعة  ف  عقم  سعد  حقأمة  حلعلويين 
 24222  -  24 عقم  محل   16 عقم 

حلجديدة حملغرب. 

ا عين:

نوفل بوالف اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 
مكرع   1 زنقة  حلشبخ  فدحن  لجزئة 

24222 حلجديدة حملغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألجديدة بسأعيخ 07 شتن28 

2222 لحت عقم 838.
Iف51

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE TSAFT CAR SARL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 21 ETAGE 22 NADOR ، 62222،
NADOR MAROC

STE TSAFT CAR SARL شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
مح د حلخأمس قأسبطة حملركز 

حلدعيوش - 62222 حلدعيوش حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 19.
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 27 يونبو 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
قأسبطة  حلخأمس  مح د  «شأعع 
حلدعيوش   62222  - حلدعيوش  حملركز 
إلى «شأعع موالي عشبد عقم  حملغرب» 
حلدعيوش   62222  - مبضأع   165

حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  بألدعيوش  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 152.
515I

CORPOCONSULT SARL

جي إف إل جي إم فليورسبار
شركة حملسأه ة
لفويت حصص

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE
 B N°12 BEAUSEJOUR ، 22222،

CASABLANCA MAROC
جي إف إف جي إم فلبوعسبأع شركة 

حملسأه ة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع حبن 

لأشفين، حلطأبق 3 - 22122 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.243235

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2221 شتن28   30 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

)ة( ديبأك عحنجبت  لفويت حلسبد 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   1 أشر 

)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   188.150

 30 بسأعيخ  حكرحاحف  شريبأتي  مأنوج 

شتن28 2221.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237215.

516I

حلفأ�سي حسنأء

GAROUJ ET BOUSSEKLATI
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

حلفأ�سي حسنأء

27 زنقة حنفأ حلحسب ة ، 32222، 

حلحسب ة حملغرب

 GAROUJ ET BOUSSEKLATI

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع أبو 

حلقأسم حلزهرحاي عقم 35 حلطأبق 

حتاف حلشقة عقم 1 - 32222 

حلحسب ة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

3221

 21 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.GAROUJ ET BOUSSEKLATI

بأئر   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حملزحيبك  ايالط  أحجأع  أنوحع  ج بر 

حلسي2حمبك

الوحزم  أكسسوعحت  ببر   -

حلح أمأت بألسقسبط

- حسسي2حد الصدير.

عنوحن حملقر حالجس أعي : شأعع أبو 

حلطأبق   35 عقم  حلزهرحاي  حلقأسم 

 32222  -  1 عقم  حلشقة  حتاف 

حلحسب ة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   500  : حلسبد كراج فؤحد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : سعبد  بوسكالتي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  فؤحد  كراج  حلسبد 

حلخطبب  بن  حلدين  لسأن  زنقة   35

32222 حلحسب ة حملغرب.

حلسبد بوسكالتي سعبد عنوحنه)ح( 

 35 شأعع أبو حلقأسم حلزهرحاي عقم 

 32222  1 حلطأبق حتاف حلشقة عقم 

حلحسب ة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  فؤحد  كراج  حلسبد 

حلخطبب  بن  حلدين  لسأن  زنقة   35

32222 حلحسب ة حملغرب

حلسبد بوسكالتي سعبد عنوحنه)ح( 

 35 شأعع أبو حلقأسم حلزهرحاي عقم 

 32222  1 حلطأبق حتاف حلشقة عقم 

حلحسب ة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 08 بسأعيخ  بألحسب ة  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 618.

517I
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NKH CONSULTING SARL

M.KOM TRANS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 2 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12212، TEMARA

MAROC
M.KOM TRANS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة عقمف 
طأبق حتاف إقأمة قأدع مرس حلخي2 

ل أعة ل أعة 12122 ل أعة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

1777/137199
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.M.KOM TRANS
نقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبضأئر امخسلف حتشغأف احلبنأء.
شقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
قأدع مرس  إقأمة  حتاف  طأبق  عقمف 
ل أعة   12122 ل أعة  ل أعة  حلخي2 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 60.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
أمشيش  مصطفى  حلسبد 
عنوحنه)ح( داحع أاالد عأمر عين عسبق 

ل أعة 12222 ل أعة حملغرب.
حلسبد خألد منصوعي عنوحنه)ح( 
حلريأض  حي  إس أعبل  موالي  شأعع 
عقم 33 أعفود 52222 أعفود حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

أمشيش  مصطفى  حلسبد 
عنوحنه)ح( داحع أاالد عأمر عين عسبق 

ل أعة 12222 ل أعة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بس أعة  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 8860.

518I

كوينطأ كأش

LAFGHILI TRAVAUX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

كوينطأ كأش
عقم ف6 مسجر عقم 2 لجزئة 

حلبوعنأنبة حملرجة فأس ، 32222، 
فأس حملغرب

LAFGHILI TRAVAUX شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة 

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 
122بلوك س زاحغة حلعلبأ فأس - 

32222 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

70137
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 يولبوز   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

مسؤالبة محدادة 
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.LAFGHILI TRAVAUX
حلبنأء،   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسصدير احالسسي2حد انقل حلبضأئر.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 - فأس  حلعلبأ  زاحغة  س  122بلوك 

32222 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد لغفبلي أسأمة : 510 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

90ف   : لحسن  لغفبلي  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  أسأمة  لغفبلي  حلسبد 
حلعلبأ  زاحغة  حي   E بلوك   217 عقم 

فأس 32222 فأس حملغرب.
عنوحنه)ح(  لحسن  لغفبلي  حلسبد 
C زاحغة حلعلبأ فأس  عقم 122 بلوك 

32222 فأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  أسأمة  لغفبلي  حلسبد 
حلعلبأ  زاحغة  حي   E بلوك   217 عقم 

فأس 32222 فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
نون28   08 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2221 لحت عقم 930ف.

519I

LOG REGIONALE

لوج ريجيونال
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

LOG REGIONALE
CASA ، 22332، حلدحع حلببضأء 

maroc
لوج عيجبونأف شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 7 عقم 

5 طأبق 2 شقة ف سعأدة سبدي 
برنو�سي - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
5ف3985.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   23 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
بديعي  سعبد  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   333
ع أد  )ة(  حصة لفأئدة حلسبد   667

حلكر�سي بسأعيخ 23 غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 56ف837.
522I

CGA MED CONSULTING SARL

ZKAKHOME TRANS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تغبي2 تس بة حلشركة

CGA MED CONSULTING SARL
 RUE HAY HAYANI, N° 22,

 LOCAL B ، 92222، TANGER
MAROC

ZKAKHOME TRANS شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي 92 حي 
مغوغة حلجديدة - 90070 طنجة 

حملغرب.
تغبي2 تس بة حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
67ف77

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم تغبي2  يولبوز 2222  ف0  حملؤعخ في 
 ZKAKHOME» تس بة حلشركة من 
»MASSALIK TRANS» إلى «TRANS
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   29 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 256922.
521I

FLASH ECONOMIE

HC CONSULTING
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

»HC CONSULTING ش.م.م.ش.ا«
 عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

452255
مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   
حلشريك  قرع   2222/22/21
 HC  « حملس أة  للشركة  حلوحبد 
ذحت  شركة   «  CONSULTING
حلشريك  ذحت  محدادة،  مسؤالبة 
دعهم   22.222,22 عأس ألهأ  حلوحبد 
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حلببضأء،  بألدحع  حالجس أعي  مقرهأ 

332 شأعع حبرحهبم عادحني، حلطأبق 2 

عقم 12 مركز برجأ - حملعأعيف مأ يلي :

 - لصفبة حلشركة

شأدع  ح بد  حلسبد  تعبين   -

ك صفي

حملقر  في  حلسصفبة  مقر  لحديد   -

حتسأ�سي للشركة

حملحك ة  في  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يوم  في  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

2222/29/22 لحت عقم 837078

522I

FLASH ECONOMIE

 RMO GARDIENNAGE ET

PROTECTION
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 RMO GARDIENNAGE ET

PROTECTION

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

مقرهأ حالجس أعي:إقأمة لوجويو ف 

زنقة حبن حملعتز بلفبدير حلدحع حلببضأء

عأس ألهأ:500.000 دعهم

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162527

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 29 حبريل 2222:

شركة  شركأء  -لفويت 

 RMO GARDIENNAGE ET

حلحصص  مج وع   PROTECTION

للسبد  حصة   950 أي  حالجس أعبة 

 BLACK TIE حلدحعي الشركة  مهدي 

MANAGEMENT

حلسقسبم حلجديد للحصص:

حلسبد مهدي حلدحعي 350 حصة

BLACK TIE MANAGEMENT 

600 حصة

حلدحعي  مهدي  حلسبد  -تعبين 

مونبكأ  شأطئ   187 في  حلقأطن 

حملح دية ك سي2 جديد

لأجي2  حلى  حلشركة  نشأط  -تغبي2 

حلسبأعحت بدان سأئق.

للشركة  حالجس أعي  حملقر  -لحويل 
زنقة حبن حملعتز  من حقأمة لوجويوف 
إقأمة  حلى  حلببضأء  حلدحع  بلفبدير 
جوهرة حلجرحح عقم 8 حلطأبق 2 زنقة 

حبو ع ر عالء بلفبدير حلدحع حلببضأء
 ACTIVE تغبي2 تس بة حلشركة حلى-

LOCATION
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 830819.

523I

Transatlantic CPA Group

نوكليون سيكوريتي أفريكا :
 ن س أ

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

Transatlantic CPA Group
 Angle Blvd. ,111

 ABDELMOUMEN & Rue Van
 Zeeland ، 32442، Casablanca

Maroc
نوكلبون سبكوعيتي أفريكأ : ن س أ 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 ،شأعع 
حلزعقطوني ع أعة حلزهوع حلطأبق 
حلسأسر حلشقة عقم 26 - 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555263

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ : نوكلبون 

سبكوعيتي أفريكأ : ن س أ.

إصدحع   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

الطوير برحمج حلنظأم احلشبكأت.

عنوحن حملقر حالجس أعي : 59 ،شأعع 

حلطأبق  حلزهوع  ع أعة  حلزعقطوني 

حلسأسر حلشقة عقم 26 - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 : سبكوعيتي  نوكلبون  حلشركة 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

سبكوعيتي  نوكلبون  حلشركة 

عنوحنه)ح( 25 شأعع دا بونتبو 75008 

بأعيس فرنسأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حنس حلشأنر عنوحنه)ح( حي 

 10100 م  ي  ح  ف131  حلرقم  حملنزه 

حلريأط حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 29265.

524I

fidomek

 ENGLISH ZONE PRIVATE
 LANGUAGE CENTER SARL

AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 52222،

meknes maroc

 ENGLISH ZONE PRIVATE

 LANGUAGE CENTER SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 65 
قطأع 2 قرطبة مكنأس - 50000 

مكنأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
57177

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 ENGLISH ZONE PRIVATE

.LANGUAGE CENTER SARL AU
 CENTRE : غرض حلشركة بإيجأز
 DES LANGUES ET COURS DE

.SOUTIEN SCOLAIRE
 65 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 50000  - مكنأس  قرطبة   2 قطأع 

مكنأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : سالم  عح ة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  سالم  عح ة  حلسبدة 
قرطبة  لجزئة   2 قطأع   65 عقم 

50000 مكنأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة حسبة حلسبأعي عنوحنه)ح( 
 50000 حلسعبدية  كأعيأن   32 عقم 

مكنأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3317.

525I
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حئس أنبة مومن

STE ECOSYS VERT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لوسبر نشأط حلشركة 

حئس أنبة مومن
لجزئة حلوحدة شأعع مح د حلخأمس 
عقم 163 مكرع بوعرفة، 61222، 

بوعرفة حملغرب
STE ECOSYS VERT شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي شأعع عبد 
حلرح أن حاليوبي عقم 24 - 61322 

لندعحعة حملغرب.
لوسبر نشأط حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.1015

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز   21 في  حملؤعخ 
نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :
حالسسي2حد احلسصدير

أمن حملبأني حلخأصة احلعأمة
ببر حالالت حلفالحبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
يولبوز   21 بسأعيخ  بفجبج  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 2222/312.

526I

حئس أنبة حملجأطي

SOCIETE AHL ZAOUIA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

حئس أنبة حملجأطي
شأعع عالف بن عبدهللا زنقة حلزالقة 
حلشقة عقم 3 ، 35000، لأزة حمل لكة 

حملغريبة
SOCIETE AHL ZAOUIA شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حهل 
حلزحاية مكنأسة حلغريبة - 35006 

لأزة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

6689

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   22

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCIETE AHL ZAOUIA

 : بإيجأز  حلشركة  غرض 

 RESTAURATION CAFE IMPORT

 EXPORT ET LES TRAVAUX

.DIVERS

: داحع حهل  عنوحن حملقر حالجس أعي 

 35006  - حلغريبة  مكنأسة  حلزحاية 

لأزة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 252  : لطبفة  حقبق  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : حلقأدع حقبق  حلسبد عبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

: 252 حصة  حلسبد حألم حقبق 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  لطبفة حقبق  حلسبدة 

حلغريبة  مكنأسة  حلزحاية  حهل  داحع 

35006 لأزة حملغرب.

حقبق  حلقأدع  عبد  حلسبد 

 rue des arigots  22 عنوحنه)ح( 

 72222 Mantes la Jolie 72222

.Mantes la Jolie France

حلسبد حألم حقبق عنوحنه)ح( 22 

 rue des coutures Limay 72522

.Limay France

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  لطبفة حقبق  حلسبدة 

حلغريبة  مكنأسة  حلزحاية  حهل  داحع 

35006 لأزة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بسأزة  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 36ف.

527I

bcc

VOYAGE KCHAF SARIAA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

bcc
 amria 1 rue 1 n 66 beni mellal
 amria 1 rue 1 n 66 beni mellal،

23222، beni mellal Maroc
Voyage kchaf sariaa شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
 LOT 36 اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي
 RUE 12 LOTIS JAWHARA RD
 S/M CASABLANCA - 22222

Casablanca Maroc
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
1173ف5

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 أبريل   19
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.Voyage kchaf sariaa
 Transport : غرض حلشركة بإيجأز

de voageur
Trasport interurbain

 Transport marachandises et
.messagerie

 LOT 36 : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 RUE 12 LOTIS JAWHARA RD
 S/M CASABLANCA - 22222

.Casablanca Maroc

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 AOUATIF TAMARI حلسبدة 

دعهم   100 بقب ة  حصة   : 1.222

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

 AOUATIF TAMARI حلسبدة 

 DR BELMEKKI OUEST عنوحنه)ح( 

 NR 422 TEMARA 22222

.TEMARA Maroc

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

 AOUATIF TAMARI حلسبدة 

 DR BELMEKKI OUEST عنوحنه)ح( 

 NR 422 TEMARA 22222

TEMARA Maroc

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

أبريل 2222 لحت عقم -.

522I

STE SIRAH NEGOSS SARL AU

SIRAH NEGOSS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

STE SIRAH NEGOSS SARL AU

 Moukef Tabhirte Derb Sidi

 El Fakhar Nr 26 ، 42222،

Marrakech Maroc

SIRAH NEGOSS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

 Moukef اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي

 Tabhirte Derb Sidi El Fakhar

 Nr 26, Marrakech - 42222

Marrakech Maroc

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122771
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في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 SIRAH : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.NEGOSS

 Travaux : غرض حلشركة بإيجأز 

 d’installation électrique,

 plomberie et autres travaux

.d’installation

 Moukef : عنوحن حملقر حالجس أعي

 Tabhirte Derb Sidi El Fakhar

 Nr 26, Marrakech - 42222

.Marrakech Maroc

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 SIRAH SOUFIANE : حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

 SIRAH SOUFIANE حلسبد 

 Moukef bd. Baazi Nr 26 )عنوحنه)ح

 Marrakech 42222 Marrakech

.Maroc

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

 SIRAH SOUFIANE حلسبد 

 Moukef bd. Baazi Nr 26 )عنوحنه)ح

 Marrakech 42222 Marrakech

Maroc

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139242.

529I

ديوحن حتسسأدة ائأم حلدحأاي موثقة بطنجة

BAMA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

ديوحن حتسسأدة ائأم حلدحأاي موثقة 
بطنجة

90،شأعع حبن لأشفين حقأمة حملنأعة 
حلطأبق حتاف حلشقة 52 طنجة، 

90000، طنجة حملغرب
BAMA شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي طنجة 

RUE DES VIGNES 31 طنجة 31 
RUE DES VIGNES 92222 طنجة 

حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.1061

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز   27 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حبرحهبم حبببي  )ة(  لفويت حلسبد 
 36 أصل  من  حجس أعبة  حصة   2
حصة لفأئدة حلسبد )ة( زينب حبببي 

بسأعيخ 08 يونبو 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   01 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9262.

530I

FLASH ECONOMIE

STE BIJOUTERIE RIYANE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

STE BIJOUTERIE RIYANE sarl
شركة محدادة حملسؤالبة، 
عأس مألهأ. 10.000دعهم 

حملقر حالجس أعي : 11 زنقة عزيز ببالف 
حلطأبق 5 حملعأعيف حلدحع حلببضأء 

فسخ حلشركة قبل حالاحن
محضر  ب قس�سى   .I
في  حملؤعخ  حالسسثنأئي  حلعأم  حلج ر 

32/26/2222ينص على مأ يلي:
قبل  حلشركة  لصفبة  أ - 

حالاحن .

للشركة  مصفي  تعبين  ب - 

حلسبد حلدهبي هند.. 

حلسصفبة  مقر  لحديد  ت - 
 5 حلطأبق  ببالف  عزيز  زنقة  ب11 

حملهأم  حلببضأءلوزير  حلدحع  حملعأعيف 

احلصالحبأت 

لم حإليدحع بأملحك ة حلسجأعية   .II

بألريأط حبت ثم حلتسجبل لحت عقم 

836005 بسأعيخ 32/22/2222

من أجل حلنشر احلسبلبغ

531I

fidcc

ALK DOORS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

fidcc

 rue adjudant mohamed 9ف

 ouakili imm tachfine offices

 appt 12 etage 3 ain porja ،

22352، CASABLANCA MAROC

ALK DOORS شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 5 شأعع 

ديكس ود حلطأبق 1 شقة 2 بنجدية 

- 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555099

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 ALK  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.DOORS

أا  لأجر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

اسبط يقوم بأالسسي2حد احلسصدير.

شأعع   5  : عنوحن حملقر حالجس أعي 

1 شقة 2 بنجدية  ديكس ود حلطأبق 

- 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

مبلغ عأس أف حلشركة: 1.000.000 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد داكي عبد حلرحبم : 1.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلرحبم  عبد  داكي  حلسبد 

 22222 حي حلشهدحء   233 عنوحنه)ح( 

لأاعيرت حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حزيزي عبد هللا  حلسبد 
زنقة   6 10 شقة  حقأمة حتمأن ع أعة 

حلببضأء  حلدحع   2222 براني  حمبل 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237275.

532I

fidcc

 MEGA VEHICULE

INDUSTRY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تغبي2 نشأط حلشركة

fidcc

 rue adjudant mohamed 9ف

 ouakili imm tachfine offices

 appt 12 etage 3 ain porja ،

22352، CASABLANCA MAROC

 MEGA VEHICULE INDUSTRY

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي مسجر عقم 

37 زنقة لبل لقأطر شأعع حمبل زاال - 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

تغبي2 نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.500713
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ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم تغبي2  حملؤعخ في 22 غشت 2222 

نشأط حلشركة من «مسسوعد )لأجر( 

«لأجر  إلى   » حلج لة  نصف  يببر 

حلجديدة  حملركبأت  الصدير  حسسي2حد 

احملسسع لة».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237221.

533I

fidcc

ZOHOR ALJAMAL COMP
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

fidcc

 rue adjudant mohamed 9ف

 ouakili imm tachfine offices

 appt 12 etage 3 ain porja ،

22352، CASABLANCA MAROC

 ZOHOR ALJAMAL COMP

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 05, 

شأعع ديكس ود, حلطأبق 1, شقة 

2, بنجدية - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.522769

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 غشت   31 في  حملؤعخ 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

 ZOHOR حلوحبد  حلشريك  ذحت 

عأس ألهأ  مبلغ   ALJAMAL COMP

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

ديكس ود,  شأعع   ,05 حإلجس أعي 

حلطأبق 1, شقة 2, بنجدية - 22222 

 : ف  نتبجة  حملغرب  حلببضأء  حلدحع 

أسبأب لسعلق بعدم حلنشأط.

ا حدد مقر حلسصفبة ب 05, شأعع 

ديكس ود, حلطأبق 1, شقة 2, بنجدية 

- 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب. 

ا عين:

حلعسببي  سعبد  عبد  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( حمل لكة حلعريبة حلسعودية 

حلعريبة  حمل لكة  ف1156  حلريأض 

)ة(  ك صفي  حلريأض  حلسعودية 

للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

شأعع   ,05  : بألسصفبة  حملسعلقة 

ديكس ود, حلطأبق 1, شقة 2, بنجدية

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237262.

Iف53

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

HABIBA SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
افأة شريك

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS

CONSULTING

 hotel de rabat ، 12122، RABAT

MAROC

HABIBA SARL AU شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

 KM5 اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي

 ROUTE DE RABAT AHLEN

 VILLAGE TANGER KM5 ROUTE

 DE RABAT AHLEN VILLAGE

 TANGER 92222 TANGER

.MAROC

افأة شريك
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

3ف116.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 24 غشت 2222 لم حإلعالم 

 SALAH EDINE حلشريك  بوفأة 

على  حصصه  الوزير   BALAFREJ

 لرسم حإلعحثة حملؤعخ في 31 
ً
حلوعثة لبعأ

مأعس 2222 بألشكل حتتي :

 EL HASSAN حلسبد)ة( 

BALAFREJ ، 4.912 حصة.

 KARIM BALAFREJ ، حلسبد)ة( 

910.ف حصة.

 ABDELHADI حلسبد)ة( 

BALAFREJ ، 4.912 حصة.

 AICHA BALAFREJ ، حلسبد)ة( 

2.455 حصة.

 SOUAD BALAFREJ ، حلسبد)ة( 

2.455 حصة.

 NAIMA BALAFREJ ، حلسبد)ة( 

2.455 حصة.

 HAJIBA BALAFREJ ، حلسبد)ة( 

2.455 حصة.

 NEZHA BALAFREJ ، حلسبد)ة( 

2.455 حصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9597.

535I

PRESCOF

LA PLATE FORME
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

PRESCOF

 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14222، Kénitra Maroc

LA PLATE FORME شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 31 زحاية 

زنقة مح د حلقري اأنوحف حقأمة حملنأع 

أ مكسب 5 - 000ف1 حلقنبطرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

66561

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   13

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 LA  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PLATE FORME
غرض حلشركة بإيجأز : مركز ندحء.
31 زحاية   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
زنقة مح د حلقري اأنوحف حقأمة حملنأع 
أ مكسب 5 - 000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : موالي  مصطفى  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد حلوحني عأدف : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد مصطفى موالي عنوحنه)ح( 
حلقنبطرة   14222 حلقصبة  7ف11 

حملغرب.
عنوحنه)ح(  عأدف  حلوحني  حلسبد 
176 بريكة 14222 حلقنبطرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد مصطفى موالي عنوحنه)ح( 
حلقنبطرة   14222 حلقصبة  7ف11 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 92564.

536I

FIDUCIAIRE AMANA LOCALE )مول نة حتمأنة 

حملحلبة(

شيكر اوراش الشمال والشرق
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

 FIDUCIAIRE AMANA LOCALE
)مول نة حتمأنة حملحلبة(

511 زنقة عمضأن حلكأ�سي حلحي 
حلقديم ، 65800، لأاعيرت حملغرب
شبكر حاعحش حلش أف احلشرق 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد
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اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 622 حي 
ملحأعيك - 65800 لأاعيرت حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.17075
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 شتن28   01 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«500.000 دعهم» أي من «500.000 
دعهم»   1.000.000» إلى  دعهم» 
مقأصة مر ديون  إجرحء   : عن طريق 

حلشركة حملحددة حملقدحع احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1376.
537I

BCS

WEBOUBAHA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

BCS
زنقة فرحأت حشأد ، حلطأبق حتاف  

ح، حلدحع حلببضأء ، 22132
 حلدحع حلببضأء حملغرب

WEBOUBAHA شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26 زنقة 
مح د حلقري حلطأبق 2 مكسب عقم 
8 ،حلدحعحلببضأء- أنفأ - 22132 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
3395فف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 27 غشت 2222 لقرع حل 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 WEBOUBAHA حلوحبد  حلشريك 
دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 
زنقة   26 حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 
مكسب عقم   2 حلطأبق  حلقري  مح د 
 22132  - أنفأ  ،حلدحعحلببضأء-   8
قلة   : حملغرب نتبجة ف  حلدحعحلببضأء 

حلزيأئن اإنعدحم عأس حملأف.

زنقة  ا حدد مقر حلسصفبة ب 26 
مكسب عقم   2 حلطأبق  حلقري  مح د 
 22132  - أنفأ  ،حلدحعحلببضأء-   8

حلدحعحلببضأء حملغرب. 
ا عين:

أايأهأ  حلرح أن  عبد  حلسبد)ة( 
 63 عقم   25 زنقة  اعنوحنه)ح( 
 22222 مج وعة ي حتلفة حلببضأء 
)ة(  ك صفي  حملغرب  حلدحعحلببضأء 

للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
زنقة مح د   26  : حملسعلقة بألسصفبة 
 8 عقم  مكسب   2 حلطأبق  حلقري 

،حلدحعحلببضأء- أنفأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237221.
538I

EUREXMA

OUDHIMY PARTNERS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B122، 22222، CASABLANCA

MAROC
OUDHIMY PARTNERS شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 75 شأعع 
أنفأ زحاية كلو د برافأنس حلطأبق 9 
عقم B 122 - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555223
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   07
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.OUDHIMY PARTNERS

 : بإيجأز  حلشركة  غرض 

.HOLDING

75 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 

 9 أنفأ زحاية كلو د برافأنس حلطأبق 

حلدحع حلببضأء   B 122 - 22222 عقم 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 GHIRIS FAMILY : 522 حلشركة

حصة بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

 SLIM INVESTMENT حلشركة 

بقب ة  حصة   MANAGERS : 522

50.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

 GHIRIS FAMILY حلشركة 

عنوحنه)ح( زنقة عكرحكة 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

 SLIM INVESTMENT حلشركة 

زنقة اللند  عنوحنه)ح(   MANAGERS

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلودغي2ي  حملسوكل  سعبد  حلسبد 

عنوحنه)ح( 5 زنقة حبن اهبون معأعيف 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب

حبمي  دنبأف  سألومن  حلسبد 

حلسب وع  جزع  زنقة  ف  عنوحنه)ح( 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 81ف837.

539I

COMPTE A JOUR

JALLOUL IMPORT EXPORT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62222، NADOR

MAROC
 JALLOUL IMPORT EXPORT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حملطأع 
لجزئة حلسعأدة فأيب -11 حلنأظوع - 

62222 حلنأظوع حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

24529
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.JALLOUL IMPORT EXPORT
حالسسي2حد   : غرض حلشركة بإيجأز 

احلسصدير
حسسي2حد ايبر موحد حملطبخ.

عنوحن حملقر حالجس أعي : حي حملطأع 
 - حلنأظوع  لجزئة حلسعأدة فأيب -11 

62222 حلنأظوع حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة جلوف حكرحم : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبدة جلوف شأدية : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حكرحم  جلوف  حلسبدة 
حلنأظوع  حلسعأدة  لجزئة  حملطأع  حي 

62222 حلنأظوع حملغرب.
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عنوحنه)ح(  شأدية  جلوف  حلسبدة 
 301 عقم   52 حي حاالد لحسن زنقة 

حلنأظوع 62222 حلنأظوع حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حكرحم  جلوف  حلسبدة 
حلنأظوع  حلسعأدة  لجزئة  حملطأع  حي 

62222 حلنأظوع حملغرب
عنوحنه)ح(  شأدية  جلوف  حلسبدة 
 301 عقم   52 حي حاالد لحسن زنقة 

حلنأظوع 62222 حلنأظوع حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 05 شتن28 

2222 لحت عقم 316ف.
0Iف5

EXPROX SARL AU

PALOMA BEACH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شأعع حملغرب حلعربي ع أعة حلزيي2ي 
حلطأبق حلثأني عين حرادة حلرقم 
حل28يدي 98 حملح دية، 22632، 

حملح دية حملغرب
PALOMA BEACH شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حلسفلي لجزئة حلوحدة عقم 56ف 
حلعألبة - 22222 حملح دية حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
30857

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأي   27
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PALOMA BEACH
غرض حلشركة بإيجأز : مقهى.

حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
56ف  عقم  حلوحدة  لجزئة  حلسفلي 

حلعألبة - 22222 حملح دية حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000 حلسبدة خديجة عدنأاي : 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عدنأاي  خديجة  حلسبدة 
حرادة  عين  غزاحن  داحع  عنوحنه)ح( 

22632 حملح دية حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عدنأاي  خديجة  حلسبدة 
حرادة  عين  غزاحن  داحع  عنوحنه)ح( 

22632 حملح دية حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بأملح دية بسأعيخ 22 يونبو 

2222 لحت عقم 1227.
1Iف5

EXPROX SARL AU

BEST MAROC CONCEPT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

EXPROX SARL AU
شأعع حملغرب حلعربي ع أعة حلزيي2ي 
حلطأبق حلثأني عين حرادة حلرقم 
حل28يدي 98 حملح دية، 22632، 

حملح دية حملغرب
BEST MAROC CONCEPT شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 61 شأعع 
اللة يأقوت زنقة مصطفى حملعأني 
حلطأبق حتاف عقم 56 - 22222 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.354125

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في 15 يولبوز 2222 لقرع حل 

شركة   BEST MAROC CONCEPT

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 

 61 حإلجس أعي  دعهم اعنوحن مقرهأ 

مصطفى  زنقة  يأقوت  اللة  شأعع 

 -  56 عقم  حتاف  حلطأبق  حملعأني 

حملغرب نتبجة  حلدحعحلببضأء   22222

اأزمة  حإلقسصأدية  حتاضأع  لسوء 

مألبة في خزينة حلشركة.

ا عين:

حلسبد)ة( بشرى سالف اعنوحنه)ح( 
ج بلة 6 زنقة 3 عقم 35 ق ج 22222 

)ة(  ك صفي  حملغرب  حلدحعحلببضأء 

للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

بسأعيخ 15 يولبوز 2222 افي 61 شأعع 

حملعأني  مصطفى  زنقة  يأقوت  اللة 

 22222  -  56 عقم  حتاف  حلطأبق 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234225.

542I

EXPROX SARL AU

FARM FRIENDS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شأعع حملغرب حلعربي ع أعة حلزيي2ي 

حلطأبق حلثأني عين حرادة حلرقم 

حل28يدي 98 حملح دية، 22632، 

حملح دية حملغرب

FARM FRIENDS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 

حلسفلي عقم ف س ف 1 ا2 ع أعة ف 

مشراع مدينة زنألة حلجديدة عين 

حرادة - 22632 حملح دية حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

31379

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 FARM : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.FRIENDS

 - مقهى   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

مطعم.

حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلسفلي عقم ف س ف 1 ا2 ع أعة ف 

عين  حلجديدة  زنألة  مدينة  مشراع 

حرادة - 22632 حملح دية حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حملصطفى حلشريف : 1.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلشريف  حملصطفى  حلسبد 

 22232  259 حلوحدة عقم  عنوحنه)ح( 

حملح دية حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلشريف  حملصطفى  حلسبد 

 22232  259 حلوحدة عقم  عنوحنه)ح( 

حملح دية حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 5ف17.

3Iف5
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CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

DAT SOLUTION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH ،
422222، MARRAKECH MAROC

DAT SOLUTION شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

مسلم إقأمة بوكأع حلطأبق 3 شقة 
N°14 بأب دكألة مرحكش - 0000ف 

مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122575

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   08
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 DAT  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOLUTION
غرض حلشركة بإيجأز : - أع أف أا 

إنشأءحت مسنوعة )مقأاف(.
 - حلت2كببأت حلكهريأئبة )مقأاف(.

حملعدحت  لركبب  مقأاف   -
حلصنأعبة..

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شقة   3 حلطأبق  بوكأع  إقأمة  مسلم 
0000ف   - بأب دكألة مرحكش   N°14

مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : مرزحق  طأعق  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد طأعق مرزحق عنوحنه)ح( 19 
ا22- إقأمة حالمل 2 حي هدى برشبد 

0000ف برشبد حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد خلبل عضأ عنوحنه)ح( خلبل 

عضأ 0000ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف13898.
Iفف5

AGC CONSULTING

 THEA ثيا فالنتينا
VALENTINA

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

AGC CONSULTING
252، زحاية شأعع موالي يوسف 
ايوعدا، حلطأبق ف، شقة 11 ، 
22242، حلدحع حلببضأء حملغرب

 THEA VALENTINA ثبأ فألنسينأ
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 3، زنقة 
آيت حاعير، حلطأبق 2، بوعكون - 

22242 حلدحع حلببضأء حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
0091فف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 شتن28  ف1  في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
فألنسينأ  ثبأ  حلوحبد  حلشريك  ذحت 
مبلغ عأس ألهأ   THEA VALENTINA
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حإلجس أعي 3، زنقة آيت حاعير، حلطأبق 
حلدحع حلببضأء   22242  - بوعكون   ،2
غبأب أي نشأط   : نتبجة ف  حملغرب 
اعغبة  حلسأسيس  لأعيخ  من  للشركة 

حلشريك في حلسخلي على مشراعه.

زنقة   ،3 ا حدد مقر حلسصفبة ب 
بوعكون   ،2 حلطأبق  حاعير،  آيت 

حملغرب 22242 حلدحع حلببضأء حملغرب. 

ا عين:

بوعبدي  لوعية  حلسبد)ة( 

بلوك   ، حلصنوير  لجزئة  اعنوحنه)ح( 
103 ، حملنصوعية 13223  �سي ، عقم 

)ة(  ك صفي  بوزنبقة  بوزنبقة 

للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 1ف8376.

5Iف5

GLORIA BUSINESS CENTER

SIHO LINE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

GLORIA BUSINESS CENTER

 BD ZERKTOUNI RES LES 59

 FLEURS ETGAE 12 APPT 32 ،

22362، CASABLANCA MAROC

SIHO LINE شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي إقأمة 

طأعق، زنقة أسد بن زعحعح، حلطأبق 

1 حملعأعيف - 22362 حلدحع حلببضأء. 

حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.9424

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 مأعس 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
زعحعح،  بن  أسد  زنقة  «إقأمة طأعق، 

حلدحع   22362  - حملعأعيف   1 حلطأبق 

حلببضأء. حملغرب» إلى «حملنظر حلج بل 
سبدي  ازنقة   1 حلرقم  زحاية   ،117

حلدحع   22362  - مح د بن عبد هللا 

حلببضأء. حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 16 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 176967.
6Iف5

CABINET ASMER CONSULTING

 COMPAGNIE DAMIS LES
SACS ALTERNATIFS

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

CABINET ASMER CONSULTING
شأعع حملسي2ة حلخضرحء عقم 88 
حي حلقدس حلدعيوش ، 62253، 

حلدعيوش حملغرب
 COMPAGNIE DAMIS LES

SACS ALTERNATIFS شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حلريأني شأعع طأعق حبن زيأد 

حلدعيوش - 62253 حلدعيوش حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.251

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 26 غشت 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
«لجزئة حلريأني شأعع طأعق حبن زيأد 
حلدعيوش - 62253 حلدعيوش حملغرب» 
حاالد  بنح و  حعلي  حاالد  «داحع  إلى 
حلدعيوش   62253  - سألم حمطألسة 

حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألدعيوش بسأعيخ 13 شتن28 

2222 لحت عقم 168.
7Iف5

EXPROX SARL AU

STAT AUTO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لوسبر نشأط حلشركة 

EXPROX SARL AU
شأعع حملغرب حلعربي ع أعة حلزيي2ي 
حلطأبق حلثأني عين حرادة حلرقم 
حل28يدي 98 حملح دية، 22632، 

حملح دية حملغرب
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STAT AUTO شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي منطقة 
صنأعبة لجزئة عقم 51 - 0ف500 

سطأت حملغرب.
لوسبر نشأط حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.6229

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 غشت   18 في  حملؤعخ 
نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :
ببر إطأع حلعجالت.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   09 حالبسدحئبة بسطأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1249/22.
8Iف5

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

AL GHARB FOOD
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 12 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14222، KENITRA MAROC
AL GHARB FOOD شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة 
حلوحدة ف0 حلشقة 03 بي2 حلرحمي 
شرقي - 000ف1 حلقنبطرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

66567
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   08
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 AL  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.GHARB FOOD
غرض حلشركة بإيجأز : مطعم

مسعهد لقديم حلطعأم

حالستشأعحت حإلدحعية.
حقأمة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلرحمي  بي2   03 حلشقة  ف0  حلوحدة 

شرقي - 000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
800 حصة   : حلسبد نببل عريأاي 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 222  : حلغ أن  سهأم  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
بقب ة   800  : حلسبدنببل عريأاي 

100 دعهم.
 222  : حلغ أن  سهأم  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  عريأاي  نببل  حلسبد 
بي2   03 حلشقة  ف0  حلوحدة  حقأمة 
حلقنبطرة  000ف1  شرق  حلرحمي 

حملغرب.
عنوحنه)ح(  حلغ أن  سهأم  حلسبدة 
 12 فعقم  ب  ع أعة  حملنتزه  لجزئة 
مجأط   50000 مكنأس  مجأط 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلغ أن  سهأم  حلسبدة 
 12 فعقم  ب  ع أعة  حملنتزه  لجزئة 
مجأط مكنأس 50000 مجأط حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 92567.
9Iف5

sacompta sarl au

 STE EL MAHAD
ATARBAOUI EROQUIY

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
حل شركة

sacompta sarl au
244 شأعع حلجيش حمللكي ميسوع ، 

33252، ميسوع حملغرب
 STE EL MAHAD ATARBAOUI
EROQUIY شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلسالم 

أاطأط حلحأج - 33300 أاطأط 
حلحأج حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.181
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
05 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
 STE EL MAHAD ATARBAOUI
 100.000 EROQUIY مبلغ عأس ألهأ 
حإلجس أعي حي  دعهم اعنوحن مقرهأ 
 33300  - حلحأج  أاطأط  حلسالم 
 : ف  نتبجة  حملغرب  حلحأج  أاطأط 
الدهوع  حملأدية  حلسبولة  ضعف 

نشأط حلشركة.
حي  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 33300  - حلحأج  أاطأط  حلسالم 

أاطأط حلحأج حملغرب. 
ا عين:

حلغزاي  ملبكة  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( داحع أاالد بوخألفة سبدي 
ميسوع   33252 ميسوع  بوطبب 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
أاالد  داحع   : بألسصفبة  حملسعلقة 

بوخألفة سبدي بوطبب ميسوع
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ببوملأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 492/2222.
550I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 ONETIC وانتيك افريقيا
AFRICA

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شأعع زعقطوني حقأمة 

حلزعقطوني حلطأبق حلسأدس ، 
22122، حلدحع حلببضأء حملغرب

 ONETIC AFRICA احنتبك حفريقبأ
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 131 شأعع 

حنفأ إقأمة أزاع مكسب 11 ب حلدحع 

حلببضأء - 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

955ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   10

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ : احنتبك 

.ONETIC AFRICA حفريقبأ

 •  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالستشأعحت حإلدحعية.

• حلسدعيب اإنجأز ج بر حلخدمأت 

لصألح حملؤسسأت احلشركأت حلعأمة 

احلخأصة ؛

ج بر حلسلر احسسي2حدهأ  شرحء   •

حلج لة:  اشبه  بألج لة  الوزيعهأ 

حملسعلقة  احلسوحبر  احملعدحت  حل28حمج 

مبأشر  غي2  أا  مبأشر  بشكل 

بسكنولوجبأ حملعلومأت احاللصأالت ؛

• حلسدعيب احملشوعة امرحجعة نظم 

احلتسويق  احاللصأالت  حملعلومأت 

احلسجأعية  حإلدحعية  احملسأعدة 

احلسقنبة ؛

حملعلومأت  لكنولوجبأ  دعحسأت   •

حملعلومأت  لكنولوجبأ  حستشأعحت   ،

 ، لحلبل ج بر حلعالمأت حلسجأعية   ،

برحءحت حالخت2حع أا حلع لبأت..

 131  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

ب   11 شأعع حنفأ إقأمة أزاع مكسب 

حلدحع حلببضأء - 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 50.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
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حلسبد بدع بندح أن : 500 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  بندح أن  بدع  حلسبد 
حي  حلشطر   19 حلشقة   9 حلع أعة 
 22222 لأمسنأ   22 حملنصوع  جنأن 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  بندح أن  بدع  حلسبد 
حي  حلشطر   19 حلشقة   9 حلع أعة 
 22222 لأمسنأ   22 حملنصوع  جنأن 

حلدحعحلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837089.
551I

G.MAO.CCF

STE SOIDITRAV
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 32222، FES
MAROC

STE SOIDITRAV شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل 

عقم2 عقم 132 حي حلصنأعي طريق 
عين حلشقف فأس حملحل عقم2 

عقم 132 حي حلصنأعي طريق عين 
حلشقف فأس 30000 فأس حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

87فف6.
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 يونبو   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( مح د حالدعي�سي 
أصل  من  حجس أعبة  حصة  000.ف 
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   8.000
يونبو   22 بسأعيخ  حالدعي�سي  زكريأء 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يولبوز   15 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3222/22.

552I

CONSEILS EVERNAGE

 RADIALE ALUMINUM
TAHANNAOUT

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 42222،
MARRAKECH maroc

 RADIALE ALUMINUM
TAHANNAOUT شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
حلوحدة عقم 9 لحنأات حلحوز 
مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122523
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   01
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 RADIALE ALUMINUM  :

.TAHANNAOUT
-ج بر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حنوحع نجأعة حلخشب احالملنبوم
-حشغأف حلبنأء

-حلسكأبة احلكهريأء.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلوحدة عقم 9 لحنأات حلحوز مرحكش 

0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

500 حصة   : حلسبد البد حلحرش 
بقب ة 1.000 دعهم للحصة.

 500  : فوكأجدي  ح زة  حلسبد 
حصة بقب ة 1.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلحرش  البد  حلسبد 
مرحكش  0000ف  حلحوز  لحنأات  حي 

حملغرب.
حلسبد ح زة فوكأجدي عنوحنه)ح( 
0000ف  حلحوز   25 حي لحنأات عقم 

مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلحرش  البد  حلسبد 
مرحكش  0000ف  حلحوز  لحنأات  حي 

حملغرب
حلسبد ح زة فوكأجدي عنوحنه)ح( 
0000ف  حلحوز   25 حي لحنأات عقم 

مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138989.
553I

WINIUM Expert2اينبوم إكسبي

ALBERT CLIM
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

WINIUM Expert2اينبوم إكسبي
عقم 10 مبنى لأشفين نهج يعقوب 
حملريني جبليز، 42222، مرحكش 

حملغرب
ALBERT CLIM شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

عامبة حملحأمبد عقم 122 - 0000ف 
مرحكش حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

ف700.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 مأي   18 في  حملؤعخ 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
عأس ألهأ  مبلغ   ALBERT CLIM

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

حإلجس أعي لجزئة عامبة حملحأمبد عقم 

122 - 0000ف مرحكش حملغرب نتبجة 

ف : بلوغ خسأئرحلشركة أكث2من ثالث 

أعيأع عأس حملأف.

 122 ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

0000ف   - حملحأمبد  عامبة  لجزئة 

مرحكش حملغرب. 

ا عين:

بوصلبا  سفبأن  حلسبد)ة( 

أزلي حلجنوبي عقم  لجزئة  اعنوحنه)ح( 

575 0000ف مرحكش حملغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

لجزئة   122  : بألسصفبة  حملسعلقة 

عامبة حملحأمبد

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو   24 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 137225.

Iف55

ISDM CONSULTING

 STE SOUTH ELECTRICE

SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 25 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 72222

حلعبون حملغرب

 STE SOUTH ELECTRICE SARL

AU شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلقدس 

ع أعة 5 عقم 1 حلعبون - 70000 

حلعبون حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.23275
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حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

07 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 

حبريه  مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( 

ح أد ك سي2 احبد

لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2724/2222.

555I

ISDM CONSULTING

Sahara Inou
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 25 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 72222

حلعبون حملغرب

Sahara Inou شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي موطن 

بع أعة حلحي2ش عقم 351 شأعع 

مح د حلسأدس حلشقة 05 حلعبون - 

70000 حلعبون حملغرب 

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42967

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   01

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 Sahara : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.Inou

حلدعحسة   : غرض حلشركة بإيجأز 

احملشوعة.

موطن   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
بع أعة حلحي2ش عقم 351 شأعع مح د 
حلسأدس حلشقة 05 حلعبون - 70000 

حلعبون حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حنجأع  هللا  عبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حنجأع  عبد هللا  حلسبد 
حلوظبفي فبال  حلسكن  حالدحعي  حلحي 
 70000 حلعبون  احلنقل  حلسجهيز 

حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة حسنأء فأيز عنوحنه)ح( حي 
 03 05 عقم  زنقة   11 بئ2حنزعحن بلوك 
لبكوين حكأدير 80000 حكأدير حملغرب 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2735/2222.
556I

AMR CENTER

DINAY TOUR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE MOHAMED SMIHA 2
 ETAGE ، 22222، CASABLANCA

MAROC
DINAY TOUR شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 122 
حقأمة عيأن 3 طأبق 1 مكسب 2 شأعع 

بوعكون - 22222 حلدحع حلببضأء 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
536805

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 ف28حير   16
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 DINAY : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.TOUR
مقأاف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

أع أف أا إنشأءحت مخسلفة.
 122  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
1 مكسب 2 شأعع  3 طأبق  حقأمة عيأن 
حلببضأء  حلدحع   22222  - بوعكون 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد مح د عبوب : 100 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  عبوب  مح د  حلسبد 
اجدة   60000 ف1  عقم  بغدحد  زنقة 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  عبوب  مح د  حلسبد 
اجدة   60000 ف1  عقم  بغدحد  زنقة 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 17 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأعس 2222 لحت عقم -.
557I

AMR CENTER

BTP BYNAYA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE MOHAMED SMIHA 2
 ETAGE ، 22222، CASABLANCA

MAROC
BTP BYNAYA شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 5ف زنقة 
عبد حلقأدع مفسكر طأبق 2 عقم ف - 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
537567

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 ف28حير   16
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 BTP  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BYNAYA
مقأاف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

أع أف أا إنشأءحت مخسلفة.
زنقة  5ف   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 - ف  عقم   2 عبد حلقأدع مفسكر طأبق 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد مح د عبوب : 100 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  عبوب  مح د  حلسبد 
اجدة   60000 ف1  عقم  بغدحد  زنقة 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  عبوب  مح د  حلسبد 
اجدة   60000 ف1  عقم  بغدحد  زنقة 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 23 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأعس 2222 لحت عقم -.
558I
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حلشهبوني مح د

السواني للزجاج الجديد
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حلشهبوني مح د
شأعع حملح دية حلطأبق حالاف عقم 

232 لطوحن لطوحن، 93000، 
لطوحن حملغرب

حلسوحني للزجأج حلجديد شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حلسوحني 1 عقم 325 لطوحن. - 

93000 لطوحن حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
32155

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

حلسوحني للزجأج حلجديد.
غرض حلشركة بإيجأز : 

احلكريسسأف  حلزجأج  أنوحع  لجأعة 
بألج لة احالسسي2حد احلسصدير

حتنشطة  كل  عأمة  بصفة 
حلتي  حملألبة  حلعقأعية،  حلسجأعية، 
لريطهأ بطريقة مبأشرة أا غي2 مبأشرة 
جزئبأ أا كلبأ بهدف حلشركة احلتي من 

شأنهأ لن بة احزدهأع حلشركة.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلسوحني 1 عقم 325 لطوحن. - 93000 

لطوحن حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حبشري  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حبشري  مح د  حلسبد 

لطوحن  عقم889  حلسوحني  لجزئة 

93000 لطوحن حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حبشري  مح د  حلسبد 

لطوحن  عقم889  حلسوحني  لجزئة 

93000 لطوحن حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1876.

559I

لفرحنت كونسأي ش.م.م

 ADAM TAZI
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

لفرحنت كونسأي ش.م.م

لجزئة حملغرب حلجديد عقم 1063 

حلعرحئش ، 92222، حلعرحئش حملغرب

 ADAM TAZI CONSTRUCTION

SARL AU شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

حملغرب حلجديد عقم 2292 - 92222 

حلعرحئش حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7091

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   06

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 ADAM : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ
 TAZI CONSTRUCTION SARL

.AU
أشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 92222 - حملغرب حلجديد عقم 2292 

حلعرحئش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : صفأء  بوجدة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  صفأء  بوجدة  حلسبدة 
 2292 عقم  حلجديد  حملغرب  لجزئة 

92222 حلعرحئش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  صفأء  بوجدة  حلسبدة 
 2292 عقم  حلجديد  حملغرب  لجزئة 

92222 حلعرحئش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألعرحئش بسأعيخ 12 شتن28 

2222 لحت عقم 955.

560I

bemultico بب ولسبكو

BOUDITRAV بوديتراف
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

bemultico بب ولسبكو
عقم 106 شقة عقم 01 حلزيسون 

حملعركة -مكنأس ، 50060، مكنأس 
مكنأس

بوديت2حف BOUDITRAV شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حلسفلي عقم ف0 لجزئة مرد�سي 
سبدي سعبد مكنأس - 50000 

مكنأس حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.42213

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يونبو   01 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

لفويت حلسبد )ة( ح بد بوضريق 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   5.500

)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   5.500

يونبو   01 بسأعيخ  حلع رحني  حسن 

.2222

لفويت حلسبد )ة( يأسين بوضريق 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   5.500

)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   5.500

يونبو   01 بسأعيخ  حلع رحني  حسن 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

غشت   30 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3122.

561I

bemultico بب ولسبكو

BOUDITRAV بوديتراف
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

bemultico بب ولسبكو
عقم 106 شقة عقم 01 حلزيسون 

حملعركة -مكنأس ، 50060، مكنأس 

مكنأس

بوديت2حف BOUDITRAV شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي حلطأبق 

حلسفلي عقم ف0 لجزئة مرد�سي 

سبدي سعبد مكنأس - 50000 

مكنأس.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.42213

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

01 يونبو 2222 لم لحويل  حملؤعخ في 

حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   30 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3122.
562I

bemultico بب ولسبكو

BOUDITRAV بوديتراف
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

bemultico بب ولسبكو
عقم 106 شقة عقم 01 حلزيسون 

حملعركة -مكنأس ، 50060، مكنأس 
مكنأس

بوديت2حف BOUDITRAV شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حلسفلي عقم ف0 لجزئة مرد�سي 
سبدي سعبد مكنأس - 50000 

مكنأس حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.42213

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم تعبين   2222 يونبو   01 حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حلع رحني حسن ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   30 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3122.
563I

bemultico بب ولسبكو

BOUDITRAV بوديتراف
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

bemultico بب ولسبكو
عقم 106 شقة عقم 01 حلزيسون 

حملعركة -مكنأس ، 50060، مكنأس 
مكنأس

بوديت2حف BOUDITRAV شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حلسفلي عقم ف0 لجزئة مرد�سي 
سبدي سعبد مكنأس - 50000 

مكنأس حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.42213
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
01 يونبو 2222 لم لحويل  حملؤعخ في 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
لجزئة  ف0  عقم  حلسفلي  «حلطأبق 
 - مكنأس  سعبد  سبدي  مرد�سي 
 106» إلى  حملغرب»  مكنأس   50000
حلزيسون  حملعركة  زنقة   22 حلشقة 

مكنأس - 50000 مكنأس حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   30 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3122.
Iف56

مكسب حملحأسبة حطأكوم

STE TABA SHOP
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

مكسب حملحأسبة حطأكوم
زنقة 63 عقم 3 لنجدحد ، 52622، 

لنجدحد حملغرب
STE TABA SHOP شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 

قصرسبدي يحيى فركلة حلعلبأ - 
52622 لنجدحد حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
15533

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 دجن28   15
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TABA SHOP
لحويل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالموحف احالشغأف حملخسلفة.
 : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 - حلعلبأ  فركلة  يحيى  قصرسبدي 

52622 لنجدحد حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : حلعألي  حلسبد حزاعكي عبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد حلنأصري ع ر : 500 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلعألي  عبد  حزاعكي  حلسبد 
 52622 قصر حيت عأصم  عنوحنه)ح( 

لنجدحد حملغرب.
عنوحنه)ح(  ع ر  حلنأصري  حلسبد 
لنجدحد   52622 يحيى  سبدي  قصر 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلعألي  عبد  حزاعكي  حلسبد 
 52622 قصر حيت عأصم  عنوحنه)ح( 

لنجدحد حملغرب
عنوحنه)ح(  ع ر  حلنأصري  حلسبد 
لنجدحد   52622 يحيى  سبدي  قصر 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 29 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

دجن28 2221 لحت عقم 2626.

565I

SAGASUD

SINALOA DUNAS MARYAM
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

SAGASUD
شأعع حالمي2 موالي عبد هللا عقم 23 
 LAAYOUNE، 72222، حلعبون

LAAYOUNE حملغرب
 SINALOA DUNAS MARYAM

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي فبال 
حملسوكل عقم 172 حلحي حالدحعي 

شأعع مكة حلعبون - 70000 حلعبون 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42971

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   12

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SINALOA DUNAS MARYAM

مأ  كل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

امطأعم  حلحفالت  لنظبم  يسعلق 

حلنقل  احيضأ  احلسبأحة،  افنأدق 

عأمة،  لجأعة  حلغي2،  لحسأب  انقل 

حست2حد الصدير.

فبال   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حملسوكل عقم 172 حلحي حالدحعي شأعع 

مكة حلعبون - 70000 حلعبون حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبدة مريم بأبأ حح د 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة مريم بأبأ حح د عنوحنه)ح( 

حسبأنبأ 22227 حسبأنبأ حسبأنبأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة مريم بأبأ حح د عنوحنه)ح( 

حسبأنبأ 22227 حسبأنبأ حسبأنبأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2737/2222.

566I



عدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222)الجريدة الرسمية   18000

NORD FINANCE

STE BAHIA MARKET
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32222، AL
HOCEIMA MAROC

STE BAHIA MARKET شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع بئ2 
أنزعحن عقم 36 – حلطأبق حتع�سي - 

32222 حلحسب ة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

3839
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BAHIA MARKET
: * إحدحث  غرض حلشركة بإيجأز 
مسجر  حلبقألة٬  محل  احسسغالف 
الوزير  لببر  مأعكت  حلسوير  امحل 
بنصف  بألسقسبط٬  حملوحد حلغذحئبة٬ 

حلج لة أا بألج لة. 
حملشرايأت  في  حلسجأعة   *  
أا  حلج لة  بنصف  بألسقسبط٬ 

حلج لة. 
إحدحث احسسغالف حلفضأءحت   *  

حلسجأعية.
حلسجأعة في حلسلر حملنزلبة اموحد   *

حلسنظبف. 
س سرة٬  ببر٬  شرحء٬  لجأعة٬   *  
نصف  بألج لة٬  اتسويق  لوزير 
حلج لة أا بألسقسبط ج بر حملنسجأت 

احملوحد. 
حلسجأعة في مسسلزمأت حلصبد   *  

احملعدحت حلبحرية. 
بصفة  احالسسي2حد  حلسصدير   *  

عأمة.

 * نقل حلبضأئر عن طريق حل28.
 * ع لبة حإلمسبأز. 

ايبر  شرحء  تشغبل٬  دعحسة٬   *  
حلت2حخبص  حإلخت2حع٬  برحءحت  ج بر 
احلعالمأت حلسجأعية حملسعلقة ب وضوع 

حلشركة دحخل حملغرب احلخأعج. 
حلصنأعبة٬  حلع لبأت  ج بر   *  
حلسجأعية احملألبة ذحت صلة مبأشرة ٲا 

غي2 مبأشرة مر موضوع حلشركة. 
حلغي2  ٲا  حملبأشرة  حملشأعكة   *  
ٲا  حلشركأت  من  ٲي  في  حملبأشرة 
اال  م أثل  موضوع  ذحت  حملقأاالت 
سب أ من خالف ٳنشأء شركأت جديدة 
أا مسأه أت أا ع لبأت حندمأج أا 

لحألفأت أا مشأعير مشت2كة..
عنوحن حملقر حالجس أعي : شأعع بئ2 
 - حلطأبق حتع�سي   –  36 أنزعحن عقم 

32222 حلحسب ة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد حملرحبط عشبد : 252 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 252  : سفبأن  حملرحبط  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد حملرحبط إلبأس : 252 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد حملرحبط يأسين : 252 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  عشبد  حملرحبط  حلسبد 
 32222  36 عقم  أنزعحن  بئ2  شأعع 

حلحسب ة حملغرب.
حلسبد حملرحبط سفبأن عنوحنه)ح( 
 32222  36 عقم  أنزعحن  بئ2  شأعع 

حلحسب ة حملغرب.
عنوحنه)ح(  إلبأس  حملرحبط  حلسبد 
 32222  36 عقم  أنزعحن  بئ2  شأعع 

حلحسب ة حملغرب.
عنوحنه)ح(  يأسين  حملرحبط  حلسبد 
 32222  36 عقم  أنزعحن  بئ2  شأعع 

حلحسب ة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  عشبد  حملرحبط  حلسبد 

 32222  36 عقم  أنزعحن  بئ2  شأعع 

حلحسب ة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 01 بسأعيخ  بألحسب ة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 690.

567I

NORD FINANCE

STE PUERTO BAHIA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32222، AL

HOCEIMA MAROC

STE PUERTO BAHIA شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
بئ2 أنزعحن عقم 36 – حلطأبق حتاف 

32222 حلحسب ة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

1ف38

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PUERTO BAHIA

حسسغالف   : غرض حلشركة بإيجأز 

اتسبي2 مطعم. 

 * حسسغالف مقهى٬ قأعة شأي٬ بأع 

امقشدة.

حلكحولبة  حملشرايأت  ببر   *  

حملستهلكة في عين حملكأن.

إدحعة الأجي2 أي  إحدحث٬ شرحء٬   *
عيحبتهأ  تسبي2هأ٬  سبأحبة٬  منشأة 

ايبعهأ حملحس ل كلبأ أا جزئبأ. 

 * حسسغالف مركز لرفبهي.

 * إحدحث ا/أا لنظبم حملنأسبأت.

 * م ون حتفرحح٬ لنظبم حلحفالت٬ 

حتعرحس٬ حلنداحت...

 * حلسجأعة بصفة عأمة.

 * ع لبة حإلمسبأز. 

ايبر  شرحء  تشغبل٬  دعحسة٬   *  

حلت2حخبص  حإلخت2حع٬  برحءحت  ج بر 

احلعالمأت حلسجأعية حملسعلقة ب وضوع 

حلشركة دحخل حملغرب احلخأعج. 

حلصنأعبة٬  حلع لبأت  ج بر   *  

حلسجأعية احملألبة ذحت صلة مبأشرة ٲا 

غي2 مبأشرة مر موضوع حلشركة. 

حلغي2  ٲا  حملبأشرة  حملشأعكة   *  

ٲا  حلشركأت  من  ٲي  في  حملبأشرة 

اال  م أثل  موضوع  ذحت  حملقأاالت 

سب أ من خالف ٳنشأء شركأت جديدة 

أا مسأه أت أا ع لبأت حندمأج أا 

لحألفأت أا مشأعير مشت2كة..

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلطأبق حتاف   –  36 أنزعحن عقم  بئ2 

32222 حلحسب ة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حملرحبط عشبد : 252 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 252  : سفبأن  حملرحبط  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد حملرحبط إلبأس : 252 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد حملرحبط يأسين : 252 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  عشبد  حملرحبط  حلسبد 

 32222  36 عقم  أنزعحن  بئ2  شأعع 

حلحسب ة حملغرب.

حلسبد حملرحبط سفبأن عنوحنه)ح( 

 32222  36 عقم  أنزعحن  بئ2  شأعع 

حلحسب ة حملغرب.

عنوحنه)ح(  إلبأس  حملرحبط  حلسبد 

 32222  36 عقم  أنزعحن  بئ2  شأعع 

حلحسب ة حملغرب.
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عنوحنه)ح(  يأسين  حملرحبط  حلسبد 
 32222  36 عقم  أنزعحن  بئ2  شأعع 

حلحسب ة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  عشبد  حملرحبط  حلسبد 
 32222  36 عقم  أنزعحن  بئ2  شأعع 

حلحسب ة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 01 بسأعيخ  بألحسب ة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 691.

568I

KHOUYI BADIA

YOUTOU EVENTS SARL-AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكنأس ، 50000، مكنأس حملغرب
 YOUTOU EVENTS SARL-AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ل الحت 
زحيدة - 350ف5 مبدلت حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
3221

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   12
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.YOUTOU EVENTS SARL-AU
لحويل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حتموحف ،حتشغأف حملخسلفة، حا حلبنأء، 

حملفأاضأت.
ل الحت   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

زحيدة - 350ف5 مبدلت حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : بأعوش  لوفبق  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  بأعوش  لوفبق  حلسبد 

مبدلت  350ف5  زحيدة  ل الحت 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  بأعوش  لوفبق  حلسبد 

ل الحت زحيدة 350ف5 مبدلت حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 حالبسدحئبة ب بدلت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 213.

569I

NORD FINANCE

STE MentorClass Academy
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32222، AL

HOCEIMA MAROC

 STE MentorClass Academy

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 21 إقأمة 

حلشأاية زنقة يوسف حبن لأشفين 

شأعع عشبد ع�سى - 90000 طنجة 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122531

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو  ف1 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MentorClass Academy

لطوير   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

برحمج حلك ببولر بصفة عأمة. 

 * لطببق حلسقنبأت احلنظريأت من 

أجل لطوير برحمج الطببقأت معقدة 

س أت  بعض  محأكأة  على  قأدعة 

حلذكأء حلبشري.

 * لقببم اإنشأء حلببأنأت ملسأعدة 

حملقأاالت في حلخأذ قرحعحتهأ.

للشركأت  حالستشأعحت  لقديم   *  

حوف حست2حلبجبأت احلوف حلويب. 

لكنولوجبأ  حلوف  لوفي2   *  

حلسقنبأت  أسأس  على  حملعلومأت 

حلجديدة٬ اال سب أ حلذكأء حالصطنأعي 

(ToI( اأنت2نت حتشبأء )AI(

حاللصأالت٬  في  مستشأع   *  

حلتسويق على شبكة حالنت2نت اأنظ ة 

حإلدحعة.

 * حلسكوين ع28 حلخط احلسدعيب.

احإلعالن  حلحدث  لنظبم   *  

)حلتسويق(.

حست2حلبجبأت  الطوير  مونسأج   *  

حملقأاالت.

 * لقديم خدمأت حلسداين.

حلويب  بوحبأت  لطوير   *  

احلسطببقأت.

 * حلسجأعة حإللكت2انبة.
لنأزف٬  شرحء٬  تشغبل٬  دعحسة٬   *  

حسسغالف ايبر ج بر برحءحت  لبأدف٬ 

احلعالمأت  حلت2حخبص  حإلخت2حع٬ 

حلشركة  ب وضوع  حملسعلقة  حلسجأعية 

دحخل حملغرب احلخأعج. 

حلصنأعبة٬  حلع لبأت  ج بر   *  

حلسجأعية احملألبة ذحت صلة مبأشرة ٲا 

غي2 مبأشرة مر موضوع حلشركة. 

حلغي2  ٲا  حملبأشرة  حملشأعكة   *  

ٲا  حلشركأت  من  ٲي  في  حملبأشرة 

اال  م أثل  موضوع  ذحت  حملقأاالت 

سب أ من خالف ٳنشأء شركأت جديدة 

أا مسأه أت أا ع لبأت حندمأج أا 

لحألفأت أا مشأعير مشت2كة.

عنوحن حملقر حالجس أعي : 21 إقأمة 

لأشفين  حبن  يوسف  زنقة  حلشأاية 

طنجة   90000  - ع�سى  عشبد  شأعع 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حلشرحيبي مح د أمين : 500 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

يوسف  موالي  حلبعقوبي  حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   500  :

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

أمين  مح د  حلشرحيبي  حلسبد 

فأعيل٬  غبوم  شأعع   22 عنوحنه)ح( 

92422 كوعيفوح فرنسأ.

يوسف  موالي  حلبعقوبي  حلسبد 
فوع  فبلكس  شأعع   77 عنوحنه)ح( 

92222 نأنسي2 فرنسأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

أمين  مح د  حلشرحيبي  حلسبد 

فأعيل٬  غبوم  شأعع   22 عنوحنه)ح( 

92422 كوعيفوح فرنسأ

يوسف  موالي  حلبعقوبي  حلسبد 
فوع  فبلكس  شأعع   77 عنوحنه)ح( 

92222 نأنسي2 فرنسأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو   24 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 255163.

570I

KHOUYI BADIA

HMOUCHE ESPOIR SARL
إعالن مسعدد حلقرحعحت

KHOUYI BADIA

مكنأس ، 50000، مكنأس حملغرب

 HMOUCHE ESPOIR SARL

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: قصر 

ححندحع-ج أعة حلنزحلة –حلريش- - 

52422 مبدلت حملغرب.
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«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.2673

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 01 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

تغي2 حلنشأط حتشغأف لركبب حلنظأم 

حلري بألنشأط حملفأاضأت 

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 0: حلذي ينص على مأيلي: 

تغي2 حلنشأط حتشغأف لركبب حلنظأم 

حلري بألنشأط حملفأاضأت 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   07 حالبسدحئبة ب بدلت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 211.

571I

DARAA AUDIT

INSTALOUS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

22222، حلدحع حلببضأء حملغرب

INSTALOUS شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 275 شأعع 

حلزعقطوني حلطأبق 1 - حلدحع حلببضأء 

حملغرب 22222.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.262249

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 24 غشت 2222 لقرع حل 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

INSTALOUS مبلغ عأس ألهأ 90.000 

دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 275 

حلدحع   -  1 حلطأبق  حلزعقطوني  شأعع 

ف  نتبجة   22222 حملغرب  حلببضأء 

مدة  مند  نشأط  أي  مزحالة  عدم   :

طويلة.

 275 ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
شأعع حلزعقطوني حلطأبق 1 - 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب. 
ا عين:

أبوسعد  أح د  حلسبد)ة( 
حملهأعزة  حملنأصي2  داحع  اعنوحنه)ح( 
حلسأحل 24152 حلبئ2 حلجديد حملغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837080.

572I

DARAA AUDIT

BENRYG
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
22222، حلدحع حلببضأء حملغرب

BENRYG شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 158 زنقة 
أح د حلبكري حلطأبق 1 - 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555161
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BENRYG
غرض حلشركة بإيجأز : إدحعة مركز 

حاللصأالت.

عنوحن حملقر حالجس أعي : 158 زنقة 
 22222  -  1 حلطأبق  حلبكري  أح د 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة أس أء عيأض : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد مح د عزيز بنسودة : 500 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  عيأض  أس أء  حلسبدة 
لجزئة حي و 2 فبال 6ف حلسعأدة أاالد 
عزاز حلنوحصر 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
بنسودة  عزيز  مح د  حلسبد 
6ف  فبال   2 حي و  لجزئة  عنوحنه)ح( 
حلسعأدة أاالد عزاز حلنوحصر 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  عيأض  أس أء  حلسبدة 
لجزئة حي و 2 فبال 6ف حلسعأدة أاالد 
عزاز حلنوحصر 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
بنسودة  عزيز  مح د  حلسبد 
6ف  فبال   2 حي و  لجزئة  عنوحنه)ح( 
حلسعأدة أاالد عزاز حلنوحصر 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837335.
573I

NORD FINANCE

 Sté SAKANE NOUR
IMMOBILIER

إعالن مسعدد حلقرحعحت

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32222، AL
HOCEIMA MAROC

 Sté SAKANE NOUR
IMMOBILIER «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 13 شأعع 
جبل بويبالن ع أعة عقم -14 أڴدحف - 

10090 حلريأط حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.150699

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 16 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حصص   500 ببر  على  حملصأدقة 
حصص   500 أصل  من  إجس أعبة 
حلسبد  ي سلكهأ  حلتي  إجس أعبة 
أاخبأع صالح حلدين ٬ حلحأمل لبطأقة 
حلسعريف حلوطنبة عقم: L 324245 في 
حلشركة لفأئدة حلسبد أاخبأع مح د 
٬امعأينة خراج حلسبد أاخبأع صالح 
حلسبد  اتعبين  حلشركة.  من  حلدين 
أاخبأع مح د مسي2ح احبدح للشركة٬ 

ملدة غي2 محدادة.
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
للشركة  حلقأنونبة  حلصفة  لحويل 
من شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
ٳلى شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

لشريك احبد.
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
من  ا36   35  -  8  -  7 عقم  بند 
على  ينص  حلذي  حتسأ�سي.:  حلقأنون 
مأيلي: تعديل بنود حإلدحعة احملسأه ة 

اعأس حملأف حلشركة،
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122543.
Iف57

NORD FINANCE

Sté LABHAR AGRIBUSINESS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32222، AL
HOCEIMA MAROC

 Sté LABHAR AGRIBUSINESS
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شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 21 إقأمة 
حلشأاية زنقة يوسف حبن لأشفين 
شأعع عشبد ع�سى - 90000 طنجة 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

132225
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   10
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 Sté  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.LABHAR AGRIBUSINESS
شرحء٬   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لوزير ايبر حملنسجأت حلفالحبة. 
 * ببر حملوحد احملعدحت لالسسخدحم 

حلزعحعي. 
اتسبي2  إسسغالف  إحدحث٬   *  
لتسويق  أخرى  اأمأكن  محالت 

حملنسجأت حلزعحعبة.
حتعح�سي  ج بر  كرحء  أا  شرحء   -  

احمل سلكأت حلزعحعبة.
بشكل  مرلبطة  مشأعير  إنجأز   -  
مبأشر أا غي2 مبأشر بألنشأط حلزعحعي.
اتسويق  لحويل  معألجة٬   -  

حلفوحكه احلخضر.
حلزعحعة٬  حإلنسأج٬  حلسخطبط   -  

حلحصأد احلفرز.
احلخضر  حلفوحكه  تغلبف   -  

احتطع ة حتخرى. 
 - نقل الخزين حملنسجأت حلفالحبة.
للفوحكه  حلبأعد  حلسخزين   -  

احلخضر.
 - حإلستشأعة٬ حإللصأف٬ حلتسويق 
لألنشطة  حلبأطن  من  احلسعأقد 

حلزعحعبة ا/أا حلسجأعية.
 * حإلنعأش حلزعحعي بشكل عأم.
 * إنجأز مشأعير حلري حملوضعي.

حتعح�سي  احسسغالف  لجهيز   *  
حلفالحبة.

احتشغأف  حلزعحعبة  حلتهبئة   *
حملخسلفة.

 * حإلستث أع حلزعحعي.
 - حإلسسي2حد احلسصدير بشكل عأم.
 * تشغبل ع لبة حإلمسبأز حلسجأعي.
ايبر  شرحء  تشغبل٬  دعحسة٬   *  
حلت2حخبص  حإلخت2حع٬  برحءحت  ج بر 
احلعالمأت حلسجأعية حملسعلقة ب وضوع 

حلشركة دحخل حملغرب احلخأعج. 
حلصنأعبة٬  حلع لبأت  ج بر   *  
حلسجأعية احملألبة ذحت صلة مبأشرة ٲا 

غي2 مبأشرة مر موضوع حلشركة. 
حلغي2  ٲا  حملبأشرة  حملشأعكة   *  
ٲا  حلشركأت  من  ٲي  في  حملبأشرة 
اال  م أثل  موضوع  ذحت  حملقأاالت 
سب أ من خالف ٳنشأء شركأت جديدة 
أا مسأه أت أا ع لبأت حندمأج أا 

لحألفأت أا مشأعير مشت2كة..
عنوحن حملقر حالجس أعي : 21 إقأمة 
لأشفين  حبن  يوسف  زنقة  حلشأاية 
طنجة   90000  - ع�سى  عشبد  شأعع 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة لبحر سكبنة : 360 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
: 222 حصة  حلسبد أمغأع ح زة٬ 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   100  : حلسبد لبحر اسبم 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   100  : أنس  لبحر  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 100  : عيبر  حلسبد حوعة مح د 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   70  : لبحر مونبة  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   70  : إي أن  لبحر  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  سكبنة  لبحر  حلسبدة 
15 شأعع أجدير – حي حملنزه 32222 

حلحسب ة حملغرب.

عنوحنه)ح(  ح زة٬  أمغأع  حلسبد 
أطلس  شأعع   ٬  6 حلشقة  ف0  ع أعة 

10090 حلريأط حملغرب.
عنوحنه)ح(  اسبم  لبحر  حلسبد 
 32222 حلخأمس  مح د  شأعع  7ف 

حلحسب ة حملغرب.
 15 عنوحنه)ح(  أنس  لبحر  حلسبد 
 32222 حملنزه  حي   – أجدير  شأعع 

حلحسب ة حملغرب.
عيبر  مح د  حوعة  حلسبد 
عنوحنه)ح( لجزئة حلعألبة 199 حلطأبق 
22 29642 طبط ملبل حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
عنوحنه)ح(  مونبة  لبحر  حلسبدة 
حلحسب ة   32222 أجدير  شأعع   15

حملغرب.
عنوحنه)ح(  إي أن  لبحر  حلسبدة 
 3 نوعمأندي  إقأمة٬   – لبنأن  شأعع 
طنجة   9000 ف1  شقة   7 حلطأبق   –

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  سكبنة  لبحر  حلسبدة 
15 شأعع أجدير – حي حملنزه 32222 

حلحسب ة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257144.
575I

SAMIR FIDUCIAIRE

 MEDLAR DE TRAVAUX
DIVERS

إعالن مسعدد حلقرحعحت

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 2, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 52222،

MEKNES MAROC
 MEDLAR DE TRAVAUX DIVERS

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ف19، 
مرجأن 3 ، مكنأس. - 50000 

MEKNES حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.31059

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 31 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حلبوعخي�سي  مح د  حلسبد  لفويت 
عقم  حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل 
P29295، 4222 حصة للسبد مح د 
ايجأن،حلحأمل للبطأقة حلوطنبة عقم 
زهرة  حلسبدة  لفويت   .UB55421
حلوطنبة  للبطأقة  حلحأملة  ححسأن 
عقمPA 76011 ، حصة2222 للسبد 
للبطأقة  ايجأن،حلحأمل  مح د 

UB55421 حلوطنبة عقم
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
مأيلي: تغبي2 حلشكل حلقأنوني للشركة 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة  من 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  لشركة 

شريك احبد
على  ينص  حلذي   :3 عقم  قرحع 
حلثأني  حملسي2  حسسقألة  قبوف  مأيلي: 
مح د حلبوعخي�سي حلحأمل للبطأقة 

P89895 حلوطنبة عقم
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
ايجأن  مح د  حلوحبد  حملسي2  تعبين 
للبطأقة  حلحأمل  حلجنسبة،  مغربي 
غي2  ملدة   UB55421 عقم  حلوطنبة 

محدادة
قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلقأنون حالسأ�سي للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 
حلبوعخي�سي  مح د  حلسبدة  لفويت 
عقم  حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل 
P29295، 4222 حصة للسبد مح د 
ايجأن،حلحأمل للبطأقة حلوطنبة عقم 
زهرة  حلسبدة  لفويت   .UB55421
حلوطنبة  للبطأقة  حلحأملة  ححسأن 
عقم PA 76211، 2222 حصة للسبد 
للبطأقة  ايجأن،حلحأمل  مح د 

UB55421 حلوطنبة عقم
بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
من  للشركة  حلقأنوني  حلشكل  تغبي2 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  لشركة 

شريك احبد.
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على  ينص  حلذي   :15 عقم  بند 
مح د  حلوحبد  حملسي2  تعبين  مأيلي: 
حلحأمل  حلجنسبة،  مغربي  ايجأن 
 UB55421 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 

ملدة غي2 محدادة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3321.
576I

NORD FINANCE

STE ZIANI OBRAS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32222، AL
HOCEIMA MAROC

STE ZIANI OBRAS شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 
بني حديفة حلج أعة حلقراية : بني 
حذيفة - 32152 حلحسب ة حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.1223
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 شتن28   08 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«500.000 دعهم» أي من «100.000 
عن  دعهم»   600.000» إلى  دعهم» 
أا  نقدية  حصص  لقديم   : طريق 

عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  بألحسب ة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 233.
577I

Shine agri invest

SHINE AGRI INVEST
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

Shine agri invest
 RUE AL KASSAR ETG 5 N°12 13
 MAARIF ، 22372، Casablanca

Maroc
SHINE AGRI INVEST شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 13 شأعع 
حلكسأع حلطأبق 5 عقم 10 حملعأعيف - 

22372 حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
553775

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   11
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 SHINE : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.AGRI INVEST
مقأاف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
إدحعة ع لبأت حلخدمأت حلسجأعية أا 

حلصنأعبة أا حلفالحبة.
13 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
10 حملعأعيف -  5 عقم  حلكسأع حلطأبق 

22372 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 ENTREPRISE  » حلشركة 
 CENTRALE DE COMMERCE
 ET DE L’INDUSTRIE » « ECCI »
دعهم   100 بقب ة  حصة   : 1.222

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
 ENTREPRISE  » حلشركة 
 CENTRALE DE COMMERCE
 ET DE L’INDUSTRIE » « ECCI
بني  حلوفأق  لجزئة   22 عنوحنه)ح(   «

يخلف 22215 حملح دية حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  لوعيدي  ح زة  حلسبد 
حملح دية   22332 حلحرية  حي  1فف 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 26 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 553775.
578I

Agent AFFAIRES

D TEX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

Agent AFFAIRES
 RUE IBN TOUMART

 RESIDENCE NARJIS RDC 1 ،
92222، TANGER MAROC
D TEX شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 13 شأعع 
غأبة حملع وعة، حلسعأدة لجزئة 53 - 

90000 طنجة حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.129227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 24 غشت 2222 لم تعبين 
زحفوح  مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( 

مح د ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9692.
579I

CREASTE MAROC

SOMAYA.PMD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CREASTE MAROC
 IMM 39 AV LALLA LYACOUT

 APT N°1 1ER ETAGE
 CASABLANCA ، 222522،

CASABLANCA MAROC
 SOMAYA.PMD

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 39 شأعع 

اللة لبقوت طأبق حالاف عقم 1 حلدحع 

حلببضأء 22252 حلدحع حلببضأء 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

533375

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   11

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOMAYA.PMD

 : بإيجأز  حلشركة  غرض 

بأسم  احلدعحسأت  حالستشأعحت 

حلشركأت حملغريبة احتجنببة في ج بر 

حملجأالت.

39 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 

1 حلدحع  اللة لبقوت طأبق حالاف عقم 

حلببضأء  حلدحع   22252 حلببضأء 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد مح د حم8ن بنسلبم : 100 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

بنسلبم  حم8ن  مح د  حلسبد 

8 انقة حملعتز حلفلكي طأبق  عنوحنه)ح( 
حلدحع   22252 حملعريف   5 عقم   3

حلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
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بنسلبم  حم8ن  مح د  حلسبد 
8 انقة حملعتز حلفلكي طأبق  عنوحنه)ح( 
حلدحع   22252 حملعريف   5 عقم   3

حلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 23 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 835338.
580I

BUREAU ESSOUFYANI

GRAMERCY BUSINESS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
72222، LAAYOUNE MAROC
GRAMERCY BUSINESS شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي موالي 
عشبد مج وعة ف عقم 89 - 70000 

حلعبون حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
42979

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   12
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.GRAMERCY BUSINESS
حإلسسي2حد   : غرض حلشركة بإيجأز 
احلسصدير، حملفأاضة، حلببر احلشرحء، 

حالشغأف حلع ومبة.....
موالي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
عشبد مج وعة ف عقم 89 - 70000 

حلعبون حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : لوعيكي  بوشرة  حلسبدة 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة بوشرة لوعيكي عنوحنه)ح( 
حلعبون 70000 حلعبون حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة بوشرة لوعيكي عنوحنه)ح( 
حلعبون 70000 حلعبون حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 010ف.
581I

STREET BUSINESS CENTER

REVE D’ONGLE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

STREET BUSINESS CENTER
ع أعة عقم 10، عقم 7، زنقة حلحرية، 
جليز، مرحكش ، 0000ف، مرحكش 

حملغرب
REVE D’ONGLE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي إقأمة 
جوهرة، حلطأبق حتاف، عقم 2، 

شأعع حإلمأم حلشأفعي كليز - 0000ف 
مرحكش حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.53105
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 22 يولبوز 2222 لقرع حل 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 REVE D’ONGLE حلوحبد  حلشريك 
دعهم   950.000 عأس ألهأ  مبلغ 
إقأمة  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 
 ،2 عقم  حتاف،  حلطأبق  جوهرة، 
0000ف   - شأعع حإلمأم حلشأفعي كليز 

لوقف   : ف  نتبجة  حملغرب  مرحكش 
نشأط حلشركة.

إقأمة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 ،2 عقم  حتاف،  حلطأبق  جوهرة، 
0000ف   - شأعع حإلمأم حلشأفعي كليز 

مرحكش حملغرب. 
ا عين:

نبأنك  كلثوم  أم  حلسبد)ة( 
 68 فبال   ، إقأمة يأس ين  اعنوحنه)ح( 
، طريق كأزح - 0000ف مرحكش حملغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 132472.

522I

موثقة

SAJINO PHONE- سجينوفون
إعالن مسعدد حلقرحعحت

موثقة
حلدحع حلببضأء، 18مكرع، ملسقى 
زنقة حمست2دحم ازنقة براكسبل 

إقأمة سأعة ‹‹س» ، مرس حلسلطأن ، 
22492، حلدحع حلببضأء حملغرب

 SAJINO PHONE- سجبنوفون
«شركة حلسضأمن»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 88، شأعع 
حملقأامة - - حلدحع ححلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.117571
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 13 يولبوز 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
هبة  على  احملصأدقة  حلسأكبد  مأيلي: 
أسأمة... كنوني  ̶حلسبد  حلحصص. 
حلسبدة  حصة....لفأئدة   16 هبة 
حلسبدة كنوني سلمى...  كنوني سلمى.̶ 
حصة..لفأئدة   500 هبة حق حلرقبة 

حلسبد حجأج حدحاي نوع حلدين.

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
كنوني  حلسبدة  تعبين  على  حلسأكبد 
ملدة  للشركة  سلمى ك سي2ة احبدة 
غي2 محدادة احلسأكبد على صالحبأتهأ.
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
للسبدة  حلوحبد  حالجس أعي  حلسوقبر 

كنوني سلمى على ج بر حلعقود
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
إلى  حلقأنوني للشركة  لحويل حلشكل 

شركة محدادة حملسؤالبة.
على  ينص  حلذي   :5 عقم  قرحع 
إعأدة صبأغة شأملة للقأنون  مأيلي: 

حتسأ�سي للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
بألدحع  حرع  عرفـي  عقـد  ب قس�سى 
 13/27/2222 بسأعيخ  حلببضأء, 
للقأنون  شأملة  صبأغة  إعأدة  لم 

حتسأ�سي للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837095.
583I

ste al moustakbal conseil

ARUM PRO OF BEAUTY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 32222، fes maroc
ARUM PRO OF BEAUTY شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 1ف زنقة 

نقطة حلبوم حي حلجداع حلدحع 
حلببضأء - 22522 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

552123
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 ARUM : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.PRO OF BEAUTY

صألون   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلحالقة, حلسج بل احالظأفر.

زنقة  1ف   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

نقطة حلبوم حي حلجداع حلدحع حلببضأء 

- 22522 حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد زكريأء حجأمي : 00ف حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 300  : حجأمي  خولة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد يوسف علوحن : 300 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة خولة حجأمي عنوحنه)ح( 

عين  طريق   7 شقة  حل28ج  لجزئة   7

حلشقف فأس 30000 فأس حملغرب.

عنوحنه)ح(  علوحن  يوسف  حلسبد 

عين  طريق   7 شقة  حل28ج  لجزئة   7

حلشقف فأس 30000 فأس حملغرب.

عنوحنه)ح(  حجأمي  زكريأء  حلسبد 

5 زنقة 18 حي طأعق 1 فأس 30000 

فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حجأمي  زكريأء  حلسبد 

5 زنقة 18 حي طأعق 1 فأس 30000 

فأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   08 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 26574.

Iف58

STE FIDU-LIDOU SARL

A.JOUD CAFE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

32222، FES MAROC
A.JOUD CAFE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 170 
حلطأبق حلسفلي لجزئة حملنتزه 1 طريق 

مكنأس - 30000 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
73781

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   09
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.A.JOUD CAFE
غرض حلشركة بإيجأز : مقهى.

عنوحن حملقر حالجس أعي : عقم 170 
حلطأبق حلسفلي لجزئة حملنتزه 1 طريق 

مكنأس - 30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلعلمي  سعد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلعلمي  سعد  حلسبد 

بلجبكأ 1030 براكسبل بلجبكأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلعلمي  سعد  حلسبد 
بلجبكأ 1030 براكسبل بلجبكأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3755/2222.

585I

FIGET SARL

 MOUMAOUIN AL
HAFALAT ADAHABIA

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93222، TETOUAN MAROC
 MOUMAOUIN AL HAFALAT

ADAHABIA شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع جبل 
لويقأف عقم ف7 - 93000 لطوحن 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

32157
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 MOUMAOUIN AL HAFALAT

.ADAHABIA
ل وين   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلحفالت.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
جبل لويقأف عقم ف7 - 93000 لطوحن 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبدة عحب ة هرندا : 50 حصة 
بقب ة 1.000 دعهم للحصة.

 50  : بنهأعي  حلعألي  عبد  حلسبد 
حصة بقب ة 1.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  هرندا  عحب ة  حلسبدة 
 05 شأعع حسن شقوع زنقة 22 عقم 

لطوحن 93000 لطوحن حملغرب.
بنهأعي  حلعألي  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( شأعع ح أن حلفطوحكي زنقة 
حللوزة عقم 7ف لطوحن 93000 لطوحن 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  هرندا  عحب ة  حلسبدة 
 05 شأعع حسن شقوع زنقة 22 عقم 

لطوحن 93000 لطوحن حملغرب
بنهأعي  حلعألي  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( شأعع ح أن حلفطوحكي زنقة 
حللوزة عقم 7ف لطوحن 93000 لطوحن 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1877.

586I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

MSA MOTO CENTER
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93222، tetouan

maroc
MSA MOTO CENTER «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع 
مح د حليزيدي عقم 33 - 0ف930 

لطوحن حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
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عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.26179

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
31 غشت 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1.: حلذي ينص على مأيلي: 
حلسبد  للشركة  جديد  مسي2  تعبين 
للبطأقة  حلحأمل  حبرحهبم  بن  مح د 

L11807 حلوطنبة عقم
قرحع عقم 2.: حلذي ينص على مأيلي: 
يسم حلسوقبر بإسم حلشركة من طرف 
مح د  حلسبد   : حملسي2ين  من  أحد 
أاالد علي   : أا حلسبد   ، إبن إبرحهبم 
مح د سعبد ؛ تي عقد بنكي،مألي،أا 

صفقة عقأعية.
قرحع عقم 3.: حلذي ينص على مأيلي: 
حالجس أعي  حلنشأط  نطأق  لوسبر 
للشركه حلى: حسسي2حد لصدير ببر شرحء 
اكرحء حلدعحجأت حلنأعيه اقطر حلغبأع 
حلدعحجأت  ببر  حسسي2حد    -

حملأئبه احلسفن حلت2فيهبة – 
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 3.: حلذي ينص على مأيلي: 
حالجس أعي  حلنشأط  نطأق  لوسبر 
للشركه حلى: حسسي2حد لصدير ببر شرحء 
اكرحء حلدعحجأت حلنأعيه اقطر حلغبأع 
حلدعحجأت  ببر  حسسي2حد    -

حملأئبه احلسفن حلت2فيهبة – 
بند عقم 8.: حلذي ينص على مأيلي: 
حلسبد  للشركة  جديد  مسي2  تعبين 
للبطأقة  حلحأمل  حبرحهبم  بن  مح د 

L11807 حلوطنبة عقم
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1851.
587I

Ste ORIENTAL AUDIT

AMA CARRIERE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

62222، OUJDA MAROC
AMA CARRIERE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلسوق 

حملغطأة حلشطر س حلطأبق ف عقم ب 
ف - 60000 اجدة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
57ف37

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2221 أبريل   09
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 AMA  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.CARRIERE
غرض حلشركة بإيجأز : حسسخرحج 

حلرمأف.
حلسوق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
ف عقم ب  حملغطأة حلشطر س حلطأبق 

ف - 60000 اجدة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
0ف3   : حلسبد حلوكبلي عبد حالله 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد حلوكبلي مح د أمين : 330 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 330  : هللا  عبد  حلوكبلي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حالله  عبد  حلوكبلي  حلسبد 
بني اكبل  داحع االد زعاق  عنوحنه)ح( 

60000 لأاعيرت حملغرب.
أمين  مح د  حلوكبلي  حلسبد 
حي  بوجداع  زنقة  03ف1  عنوحنه)ح( 

حلجديد 60000 لأاعيرت حملغرب.
حلسبد حلوكبلي عبد هللا عنوحنه)ح( 
داحع االد علي بني اكبل ملج حلودحن 

60000 لأاعيرت حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حالله  عبد  حلوكبلي  حلسبد 
بني اكبل  داحع االد زعاق  عنوحنه)ح( 

60000 لأاعيرت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يونبو   03 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2221 لحت عقم 2247.

588I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

 STE TCHOUDA STROY
INGENIERIE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127
، 25222، TIZNIT MAROC
 STE TCHOUDA STROY

INGENIERIE شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم ف1 

حلطأبق حتاف شأعع حملسي2ة حلخضرحء 
كل بم - 81000 كل بم حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.2375
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل  10 مأعس 2222  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 STE TCHOUDA حلوحبد  حلشريك 
STROY INGENIERIE مبلغ عأس ألهأ 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حإلجس أعي عقم ف1 حلطأبق حتاف شأعع 
 81000  - كل بم  حلخضرحء  حملسي2ة 
لصفبة   : ف  نتبجة  حملغرب  كل بم 

حخسبأعية.
لجزئة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 21152  - كل بم  تغجبجت  حلفسا 

كل بم حملغرب. 
ا عين:

أمين فأعس اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 
لجزئة حلفسا تغجبجت كل بم 21152 

كل بم حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
مأعس   30 بسأعيخ  بكل بم  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 3ف1.
589I

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

 HOUMMANE SERVICES
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
حل شركة

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة
حي حلنجأة زنقة بني مالف عقم ف3 ، 

23552، سوق حلسبت حملغرب
 HOUMMANE SERVICES SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حملسي2ة حلخضرحء حفوعحع - 22252 
حزيالف حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.4293
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
16 ف28حير 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
 HOUMMANE SERVICES SARL
دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 
شأعع  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 
 22252  - حفوعحع  حلخضرحء  حملسي2ة 
حنتهأء   : ف  نتبجة  حملغرب  حزيالف 

حلغرض.
شأعع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 22252  - حفوعحع  حلخضرحء  حملسي2ة 

حزيالف حملغرب. 
ا عين:

ح بد  حيت  نجأة  حلسبد)ة( 
 22252 حي اعالغ حفوعحع  اعنوحنه)ح( 

حزيالف حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

أبريل   01 بسأعيخ  بأزيالف  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 131.

590I

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

GLOBAL TRANS BOUYAHIA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

حي حلنجأة زنقة بني مالف عقم ف3 ، 

23552، سوق حلسبت حملغرب

 GLOBAL TRANS BOUYAHIA

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

احسرلو موالي عي�سى بن حدعيس - 

22222 حزيالف حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.2229

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع   2222 ف28حير   01 في  حملؤعخ 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

 GLOBAL حلوحبد  حلشريك  ذحت 

TRANS BOUYAHIA مبلغ عأس ألهأ 

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

حإلجس أعي داحع احسرلو موالي عي�سى 

حملغرب  حزيالف   22222  - حدعيس  بن 

نتبجة ف : حنتهأء حلغرض.

داحع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

 - حدعيس  بن  عي�سى  موالي  احسرلو 

22222 حزيالف حملغرب. 

ا عين:

بويحبأ  صألح  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( داحع احسرلو موالي عي�سى 

حملغرب  حزيالف   22222 حدعيس  بن 

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
مأعس   10 بسأعيخ  بأزيالف  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم ف10.
591I

ste controle balance sarl

 PAVILLON PARAMEDICAL
ESPERANCE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1231. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 52222، MEKNES

maroc
 PAVILLON PARAMEDICAL

ESPERANCE شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مرجأن 
2-0ف9 حلطأبق حتع�سي يقر في 

مكنأس لجزئة مرجأن II مكنأس - 
50000 مكنأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
57225

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت  ف0 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 PAVILLON PARAMEDICAL

.ESPERANCE
إعأدة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
علم  في  حلوظبفي  احلسأهبل  حلسأهبل 

أمرحض حلنطق.
مرجأن   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
942-2 حلطأبق حتع�سي يقر في مكنأس 
 50000  - مكنأس   II مرجأن  لجزئة 

مكنأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبدة زينب بودعحع : 100 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  بودعحع  زينب  حلسبدة 
قطأع 22 حقأمة حلوفأق ع أعة ف شقة 
7 حي حلريأض حلريأط 10000 حلريأط 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  بودعحع  زينب  حلسبدة 
قطأع 22 حقأمة حلوفأق ع أعة ف شقة 
7 حي حلريأض حلريأط 10000 حلريأط 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   24 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3068.

592I

FIDUCIAIRE KHALID

STE CANIVEAU NOUVEL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 62222، 1ف

OUJDA MAROC
STE CANIVEAU NOUVEL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي بن رحح 
زنقة 9/ف1 - اجدة - 60000 اجدة 

حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
3ف190.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 نون28   09 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( حمبأعك بنطلحة 
أصل  من  حجس أعبة  حصة  0ف3 
1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( حنس 

مغضأاي بسأعيخ 09 نون28 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
دجن28   21 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2221 لحت عقم 311ف.

593I

LA GESTORIA DEL NORTE SARL

 GLOBAL BUSINESS
TRADING MAROC SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 LA GESTORIA DEL NORTE
SARL

 12RUE MOUSSA IBNO
 NOUSSAIR IMM PORTE 2

 ETAGE N° 6، 92222، TANGER
MAROC

 GLOBAL BUSINESS TRADING
MAROC SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

بتهوفن ع أعة حملوحدين 3 حلشقة 
عقم ف7 حلطأبق حلسأني - 90000 

طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

130151
في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 GLOBAL BUSINESS TRADING

.MAROC SARL
دعم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلخدمأت حملقدمة احملشوعة في ج بر 
حملشأعير  النفبذ  حلنشأط  قطأعأت 

احلدعحسأت
- اسبط لجأعي

حلدحخلبة  حتسوحق  في  حلسجأعة 
حلوحعدحت  في  اكذلك  احلخأعجبة، 

احلصأدعحت،
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ج بر  في  احلس أسرة  حملفوض 
أنوحع حلع لبأت

احلببر احلسوزير احلصبأنة  حلشرحء 
)خدمة مأ بعد حلببر(

حالسسي2حد  ع لبأت  ج بر   -
احلس سرة  احلع ولة  احلسصدير 

احلسجأعة.
مصلحة  أا  مصلحة  حكتسأب   -
في أي شركة أا مؤسسة ذحت غرض 

م أثل أا ذي صلة.
حلسجأعية  حلعالمأت  ج بر  ل ثبل 
أا  حالخت2حع  برحءحت  أا  حلن أذج  أا 

حلت2حخبص.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
بتهوفن ع أعة حملوحدين 3 حلشقة عقم 
طنجة   90000  - حلسأني  حلطأبق  ف7 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة بوملأن فسبحة : 8ف حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبدة بوملأن غنب ة : 25 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 PEREZ YUSTE Jose حلسبد 
Carlos : 25 حصة بقب ة 100 دعهم 

للحصة.
 1  : بوملأن سأعة   PEREZ حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبدة PEREZ بوملأن يأس ين : 1 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  فسبحة  بوملأن  حلسبدة 
حلنج ة  مج ر  عشبد  موالي  شأعع 
ع أعة حل28كة 50 9000 طنجة حملغرب.
عنوحنه)ح(  غنب ة  بوملأن  حلسبدة 
 3 حملوحدين  ع أعة  بتهوفن  شأعع 
حلشقة عقم ف7 حلطأبق حلسأني 90000 

طنجة حملغرب.
 PEREZ YUSTE Jose حلسبد 

Carlos عنوحنه)ح(.. فألنس حسبأنبأ.
سأعة  بوملأن   PEREZ حلسبدة 

عنوحنه)ح(.. فألنس حسبأنبأ.

يأس ين  بوملأن   PEREZ حلسبدة 
عنوحنه)ح(.. فألنس حسبأنبأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  فسبحة  بوملأن  حلسبدة 
حلنج ة  مج ر  عشبد  موالي  شأعع 
طنجة   90000  50 حل28كة  ع أعة 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257221.

Iف59

fidulimar

STE SOLIDARITE WORK
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR ، 45222،
OUARZAZATE MAROC

STE SOLIDARITE WORK شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 
لك وت حكنبون - 45322 لنغي2 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

063ف
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   17
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOLIDARITE WORK
غرض حلشركة بإيجأز : -1 مقأاف 

في حلبنأء احالشغأف حملخسلفة
-2 لأجر.

داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
لنغي2   45322  - حكنبون  لك وت 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حمبأعك حخلف : 500 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

500 حصة   : حلسبد حيوب بوعزة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حخلف  حمبأعك  حلسبد 
لنغي2   45322 حكنبون  لك وت  داحع 

حملغرب.
حلسبد حيوب بوعزة عنوحنه)ح( داحع 
لك وت حكنبون 45322 لنغي2 حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حخلف  حمبأعك  حلسبد 
لنغي2   45322 حكنبون  لك وت  داحع 

حملغرب
حلسبد حيوب بوعزة عنوحنه)ح( داحع 
لك وت حكنبون 45322 لنغي2 حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   24 بسأعيخ  بتنغي2  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 339.

595I

SOFIDACE

 GREEN LODGE MOROCCO
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 12122،
RABAT MAROC

 GREEN LODGE MOROCCO
SARL شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم ف 

زنقة احد زيز حلطأبق 3 شقة 7 حكدحف 
حلريأط حلريأط 10090 حلريأط 

حملغرب 
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162647

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   18

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 GREEN : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.LODGE MOROCCO SARL

غرض حلشركة بإيجأز :

لدبي2 الطوير اتشغبل مشأعير   •  

حلفندقة احلسبأحة ؛

)حلفنأدق،  لدبي2  في  مقأاف   •

اكدح في  حلنوحدي(  خدمأت حملطأعم، 

مجأف حملطأعم حلت2فيهبة ؛

حلدعحسأت احلخدمأت احملشوعة   •

حملسعلقة بألسبأحة ؛

حإليجأع  عقود  اإدحعة  حسسأجأع   •

حلخأصة بأتعح�سي حلخأصة احلعأمة، 

حلصبد  تنشطة  حلغأبوي  احملجأف 

حلسبأحي

حالمسبأزحت،  اإدحعة  حلسأجي2،   •

احاللفأقبأت الدبي2 حتعح�سي، احملجأف 

حلغأبوي للصبد حلسبأحي

لطوير أنشطة حلصبد حلسبأحي   •

ذحت  احتنشطة  حتس أك  اصبد 

حلصلة ككل

من  نوع  أي  القديم  لطوير   •

حتنشطة حلريأضبة ذحت حلصلة

بج بر  دعحسبة  ببعثأت  حلقبأم   •

أا  حلسبأحة،  بتن بة  لسعلق  أنوحعهأ 

حلتسبب في حلقبأم بهأ لصألح حلدالة 

أا حتشخأص حالعسبأعيين حلخأضعين 

حتشخأص  أا  حلعأم  للقأنون 

حلخأضعين  احلطببعبين  حالعسبأعيين 

للقأنون حلخأص.

أا  حتعح�سي  على  حلحصوف   •

حستئجأعهأ  أا  حلعقأعية  حلحقوق 

حلفندقبة  حملج عأت  ج بر  إلنشأء 

أا حملج عأت حلسبأحبة أا حلسالسل 

حلفندقبة أا حملسأكن حلسبأحبة.
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آخر  لطوير  أي  أا  حالستث أع   •
تاحمر حمللكبة ذحت حلطببعة لتشجبر 
احلفنأدق  حلصنأعة  لن بة  اتشجبر 

احلسبأحة.
• حسسي2حد الصدير الصنبر الرايج 
احملنسجأت  حلخأم  حملوحد  ج بر  ايبر 
لص بم  في  حملشأعكة  حلصنر  حلسأمة 
احملبأني  حلهبأكل  الأثيث  اتشيبد 

حلسبأحبة
حسسي2حد الصدير الصنبر ايبر   •
حلسكن  أنوحع  من  نوع  أي  الرايج 
حلهبكلي أا حلعدة أا حملركبة أا حملسنقلة 
فوالذ  أا  في شكل خشب  حلثأبسة  أا 
أا نسبج أا بالستبك أا ألومنبوم أا 
فوالذ مقأام للصدأ أا زجأج أا ألبأف 

كريون أا أي مأدة أخرى
الصدير  السسي2حد  حلت2ايج   •
حتثأث  أنوحع  ج بر  ايبر  الصنبر 
اأثأث  حملكألب  اأثأث  احملعدحت 
اأثأث  احملطبخ  حلنوم  اغرف  حملنأزف 

حلح أمأت.
حلدعحسأت  ج بر  أعم  ابشكل   •
احملألبة  احلسجأعية  حلصنأعبة 

احلسنقلبة.
ف  عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
زنقة احد زيز حلطأبق 3 شقة 7 حكدحف 
حلريأط   10090 حلريأط  حلريأط 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : حلسبد يوسف حملص ودي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : بلقأ�سي  هللا  عبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حملص ودي  يوسف  حلسبد 
مح د  شأعع   6.600 عنوحنه)ح( 
 10170 حلريأط  حلسوي�سي  حلسأدس 

حلريأط حملغرب.
حلسبد عبد هللا بلقأ�سي عنوحنه)ح( 
مطي2  بني  زنقة   8 عقم  حي وال  فبال 
حلريأط   10170 حلريأط  حلسوي�سي 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حملص ودي  يوسف  حلسبد 
مح د  شأعع   6.600 عنوحنه)ح( 
 10170 حلريأط  حلسوي�سي  حلسأدس 

حلريأط حملغرب 
حلسبد عبد هللا بلقأ�سي عنوحنه)ح( 
مطي2  بني  زنقة   8 عقم  حي وال  فبال 
حلريأط   10170 حلريأط  حلسوي�سي 

حملغرب 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122612.
596I

SOFIDACE

BUENDA MEDIA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 12122،
RABAT MAROC

BUENDA MEDIA شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم ف 
زنقة احد زيز حلطأبق 3 شقة 7 حكدحف 

حلريأط حلريأط 10090 حلريأط 
حملغرب 

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
162645

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   30
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BUENDA MEDIA
-اكألة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
لل حسوى  حلرقمي-حلت2ايج  حلتسويق 
أا  شركة  ظهوع  لزيأدة  حلرقمي 
مؤسسة. امخسلف عن طريق تشغبل 

محركأت  مخسلفة:  إعالم  اسأئل 
حالجس أعبة،  حلشبكأت  حلبحث، 
حل28يد حإللكت2اني، حالنتسأب...-إنشأء 
حملوحقر حلشبكبة الطويرهأ اصبأنتهأ 
تسويق   - حلبحث  محرك  لحسين   -
حلشبكأت  على  حلتسويق   - حملحسوى 
حإلعالن على محركأت   - حالجس أعبة. 
حلسجأعة  اإدحعة  لطوير   - حلبحث. 
حلجرحفبك  لص بم   - حإللكت2انبة. 
حست2حلبجبة   - حلشوحعع  تسويق   -
تسويق حل28يد حإللكت2اني   - حلصأالت 
إعالن   - حلقصي2ة  حلرسأئل  اتسويق 
لطوير   - احالنسسكرحم  حلفيسبوك 
شبكة حإلنت2نت - حلسكنولوجبأ حملسنقلة 
حلصأالت  اكألة   - احلسبو  حإلقأمة   -
حملوحقر  إنشأء  في  مسخصصة  عق بة 
لحسين محركأت حلبحث،  حلشبكبة، 
احلرسومأت  حلسطوير  حالسسضأفة 
ج بر   - احلتسويق ع28 حإلنت2نت   2.2
حلوسأئط  مبدحن  في  حلخدمأت 
احإلنت2حنت،  احإلنت2نت،  حملسعددة، 
حملعلومأت  لكنولوجبأ  احملعلومألبة 
حإللكت2انبة،  احلسجأعة  احاللصأالت 
أعاله،  حملذكوعة  بأتنشطة  حملسصلة 
ب أ في ذلك ايخأصة حلرسوم حملسحركة 
اخدمأت  حالستشأعية  احلخدمأت 
حلسص بم احالسسضأفة لج بر حلنظم 
حلسص بم  حملوحقر،  أا  حلشبكأت  أا 

احلتسويق..
ف  عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
زنقة احد زيز حلطأبق 3 شقة 7 حكدحف 
حلريأط   10090 حلريأط  حلريأط 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : لبلوف  حلدين  حلسبد عالء 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبدة شب أء لبلوف : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  لبلوف  شب أء  حلسبدة 
طريق  18ف  عقم  عرصة سال  لجزئة 

مهدية سال 11000 سال حملغرب.

لبلوف  حلدين  عالء  حلسبد 
عقم  سال  عرصة  لجزئة  عنوحنه)ح( 
11000 سال  طريق مهدية سال  18ف 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
لبلوف  حلدين  عالء  حلسبد 
عقم  سال  عرصة  لجزئة  عنوحنه)ح( 
11000 سال  طريق مهدية سال  18ف 

حملغرب 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122629.

597I

حاللقأن للحسأبأت

A2RAY TRANS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

حاللقأن للحسأبأت
142 شأعع مرحكش حلطأبق حلثأني 
عقم 5 ، 62222، حلنأظوع حملغرب
A2RAY TRANS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : شأعع 

عبد حلكريم موقر 3 قيسأعية قوبر 
حلعراي حلنأضوع - 62552 حلنأضوع 

حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.21755

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 مأي   24 في  حملؤعخ 
ذحت  شركة   A2RAY TRANS حل 
عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
موقر  حلكريم  عبد  شأعع  حإلجس أعي 
حلنأضوع  حلعراي  قوبر  قيسأعية   3
نتبجة  حملغرب  حلنأضوع   62552  -

ملشأكل مسنوعة.
ا عين:

حلعيسأاي  عشبد  حلسبد)ة( 
حلعراي  ازحج  احد  حي  اعنوحنه)ح( 
حملغرب  حلنأضوع   62552 حلنأضوع 

ك صفي )ة( للشركة.
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ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

بسأعيخ 24 مأي 2222 افي شأعع عبد 

حلكريم موقر 3 قيسأعية قوبر حلعراي 

حلنأضوع - 62552 حلنأضوع حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

01 يونبو  حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 

2222 لحت عقم 910.

598I

مسسأمنة شأمة

CHIAALI

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لفويت حصص

مسسأمنة شأمة

شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 

حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب

CHIAALI شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي لرقأع 

عقم 29 شأعع 15 حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب.

لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.12277

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

ل ت   2222 يولبوز   21 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

علي حلزعزاعي  )ة(  لفويت حلسبد 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000

)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000

يولبوز   21 بسأعيخ  شنأك  حسأمة 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 08 غشت 

2222 لحت عقم 9ف0ف.

599I

حل أنبة حلزيسون

DESERT AND CITIES TOURS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

حل أنبة حلزيسون

شأ عع ح أن حلفصوحكي عرصة 

حملعأش ع أعة حلقبأج عقم 9 مكسب 
عقم 3 ، 0000ف، مرحكش ح

desert and cities tours شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 

حملنأع5لفرنأج شقة عقم 9 ع أعة د - 

0000ف مرحكش حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.88635

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يونبو   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

مح د حلبدحلي  )ة(  لفويت حلسبد 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   500

)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000

يونبو   22 بسأعيخ  حالزعري  مح د 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   06 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139132.

600I

مسسأمنة شأمة

CHIAALI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

مسسأمنة شأمة
شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 

حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب

CHIAALI شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي لرقأع 
عقم 29 شأعع 15 حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.12277
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 21 يولبوز 2222 لم تعبين 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( شنأك 

حسأمة شنأك ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 08 غشت 

2222 لحت عقم 9ف0ف.
601I

مسسأمنة شأمة

 STUDIES AND
 CONSULTATIONS CENTER

FOR SUSTAINABILITY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

مسسأمنة شأمة
شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 
حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب
 STUDIES AND

 CONSULTATIONS CENTER FOR
SUSTAINABILITY شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
موسكو عقم ف0 حلطأبق حلثأني 

حلشقة عقم ف0 لعري حلشبخ حلنأظوع 
- 62222 حلنأظوع حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
24531

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت  ف0 
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
مسبوعة  حلشركة  تس بة 
ب خسصر  حإلقسضأء  عند 
 STUDIES AND  : تس بتهأ 
 CONSULTATIONS CENTER FOR

.SUSTAINABILITY
لكوين   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حملنهي الطوير حملهأعحت
لنظبم حالحدحث

اسبط.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
موسكو عقم ف0 حلطأبق حلثأني حلشقة 
 - حلنأظوع  حلشبخ  لعري  ف0  عقم 

62222 حلنأظوع حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد كعدحاي عبد حلكريم : 00ف 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد حس أء حلعأجي : 300 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد مح د سهبل ح أدي : 300 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 : حلكريم  عبد  حلسبدكعدحاي 

0000ف بقب ة 100 دعهم.
 30000  : حلعأجي  حس أء  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم.
 : ح أدي  سهبل  مح د  حلسبد 

30000 بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلكريم  عبد  كعدحاي  حلسبد 
حي  حلزيسونة  32زنقة  عنوحنه)ح( 
حالندلس بركأن 63300 بركأن حملغرب.

حلسبد حس أء حلعأجي عنوحنه)ح( 3 
بلوك ح ب حي سبدي سلب أن بركأن 

63300 بركأن حملغرب.
ح أدي  سهبل  مح د  حلسبد 
 9 عقم  حلسعبدية  شأعع  عنوحنه)ح( 

ححفي2 63050 حلسعبدية حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
ح أدي  سهبل  مح د  حلسبد 
 9 عقم  حلسعبدية  شأعع  عنوحنه)ح( 

ححفي2 63050 حلسعبدية حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 18 غشت 

2222 لحت عقم 4213.

622I
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حاللقأن للحسأبأت

TS WARYACH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لوسبر نشأط حلشركة 

حاللقأن للحسأبأت

142 شأعع مرحكش حلطأبق حلثأني 
عقم 5 ، 62222، حلنأظوع حملغرب

TS WARYACH شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي ڭأي و زنقة 
3 ف 77 حلنأضوع - 62222 حلنأضوع 

حملغرب.

لوسبر نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22365

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

ل ت   2222 يونبو   03 في  حملؤعخ 

نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :

حإلسسي2حد احلسصدير.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

08 يونبو  حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1057.

603I

KAMAR BENOUNA

MEDIA COMPETE ش م م 

دات مساهم
إعالن مسعدد حلقرحعحت

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3ف

22162، Casablanca MAROC

MEDIA COMPETE ش م م دحت 

مسأهم «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 96 

حقأمة حلريبر حنفأ شأعع حنفأ حلطأبق 

حلسأدس حلشقة عقم 61 - 22172 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.179367

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
ف1 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حلوضبفة  حنهأء  حلعأم  حلج ر  قرع 
مهأم  حدحدمن  ميشأف  عاي  للسبد 

حلتسبي2
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
فأدي  حلسبد  احبد  ك سبي2  تعبين 
حبو غأنم حلجنسبة لبنأنبة حملزدحد في 
حلسفر  لجوحز  حأمل   09/10/1969

 LR22252339 عقم
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 0: حلذي ينص على مأيلي: 

0
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836957.
Iف60

BCNG

 STE: PERENNIAL
OPTIMIZER

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 22252، CASABLANCA
MAROC

STE: Perennial Optimizer شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 265، 

شأعع حلزعقطوني حلطأبق 9 عقم 92 - 
22252 حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
859ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   26
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 
بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE:  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.Perennial Optimizer
حستشأعة   : غرض حلشركة بإيجأز 

في حإلعالمبأت.
 ،265  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شأعع حلزعقطوني حلطأبق 9 عقم 92 - 

22252 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
مبلغ عأس أف حلشركة: 12.222,22 

دعهم، مقسم كألسألي:
 12.222,22  : حلسبد حنوع حبلبلي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
بقب ة   100  : حلسبدحنوع حبلبلي 

100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حبلبلي  حنوع  حلسبد 
طأبق  ب  دعج  ايدحع  لحسن  شأعع 
 22252 حجدية  بن   57 شقة   5

حلدحعحلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حبلبلي  حنوع  حلسبد 
طأبق  ب  دعج  ايدحع  لحسن  شأعع 
 22252 حجدية  بن   57 شقة   5

حلدحعحلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836990.
605I

MY PROFESSOR PRIVE

MY PROFESSOR PRIVE
إعالن مسعدد حلقرحعحت

MY PROFESSOR PRIVE
 ANGLE RUE DE PERONNE ET
 DILLYS BELVEDERE ، 22222،

CASABLANCA MAROC
MY PROFESSOR PRIVE «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: زحاية زنقة 
بي2ان اديليز ببلفبدير - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
35531ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 21 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 

مأيلي: لحويل أسهم حلشركة
على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 
حملشأعك  حملدير  حستبقألة  مأيلي: 
تغي2حلشكل  مر  حملدير  امسأعد 

حلقأنوني لشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :08 عقم  بند 
حلسبد  حلهبطي،  حلسبد زكريأء  مأيلي: 
يوسف حلهبطي احلسبد يأسين ع ري 
حسهم  من  سهم   1000 يحولون 

حلشركة حلى حلسبد أح د أزهر
على  ينص  حلذي   :15 عقم  بند 
مأيلي: حسسقألة حملدير حملشأعك حلسبد 
حلسبد  امسأعده  حلهبطي  زكريأء 
أح د  حلسبد  حلهبطي.تعبين  يوسف 
أزهر مديرح احبدح لشركة، ايه يسغي2 
شركة  من  لشركة  حلقأنوني  حلشكل 
شركة  إلى  حملحددة  حملسؤالبة  ذحت 
ذحت حملسؤالبة حملحددة ذحت حلشريك 

حلوحبد
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 31 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 836178.
606I

BCOMPTA

DAITA BUILDS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة

BCOMPTA
 BP 2573 ، 93222، TETOUAN
MAROC-GSM 2662222259-
DAITA BUILDS «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»
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اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع 
حلعربي حلعلوي عقم 1ف3 طأبق 3 
شقة 3 - 93000 لطوحن حملغرب.

«مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.22277
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 27 يولبوز 2222
حتسأ�سي  حلنظأم  مالءمة  لقرع 

للشركة مر مقسضبأت حلقأنون: 1) 
لفويت حصص

تعرى  مرحد  )ة(  حلسبد  لفويت 
150 حصة حجس أعبة من أصل 300 
مح د حيت  )ة(  حصة لفأئدة حلسبد 

حسين بسأعيخ 27 يولبوز 2222.
تعرى  مرحد  )ة(  حلسبد  لفويت 
150 حصة حجس أعبة من أصل 300 
نعب ة حيت  )ة(  حصة لفأئدة حلسبد 

حسين بسأعيخ 27 يولبوز 2222.
تعبين مسي2   )2

حلى  تعبين مح د حيت حسين  لم 
حسين  حيت  نعب ة  حلسبدة  جأنب 
غي2  ملدة  أعاله  للشركة  مسي2ين 
مرحد  حلسبد  حسسقألة  مر  محدادة، 

تعرى.
ل ت حملوحفقة على لحديث   )3

حلقأنون حتسأ�سي للشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
غشت   11 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2245.
607I

LAFAGA SARL

مجموعة مدارس مستقبل 
 GROUPE( جيد الخاصة

 SCOLAIRE BON AVENIR
)PRIVE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

LAFAGA SARL
9ف1 شأعع لال يأقوت حلطأبق 6 

مكسب 195 ، 22292، حلدحعحلببضأء 
حملغرب

مج وعة مدحعس مسسقبل جبد 

 GROUPE SCOLAIRE( حلخأصة
BON AVENIR PRIVE( شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 61، شأعع 
لال يأقوت زحاية مصطفى حملعأني، 

حلطأبق 2، عقم 62. - 22292 
حلدحعحلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
169ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأي   05
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
جبد  مسسقبل  مدحعس  مج وعة 
 GROUPE SCOLAIRE( حلخأصة 

.(BON AVENIR PRIVE
لدبي2   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

اتسبي2 مؤسسة للت2ببة احلسعلبم.
حلوسأئل  ج بر  حسسع أف  ـ 
مثل  حلسعلبم  القنبأت  حلحديثة 
حلوسأئل حلس عبة حلبصرية اغي2هأ. 

حلع لبأت  كل  عأمة  ايصفة   -
حملألبة،  حلصنأعبة،  حلسجأعية، 
بطريقة  حملرلبطة  احملنقولة  حلعقأعية 
من  بأي  مبأشرة  غي2  أا  مبأشرة 
حتهدحف حملبينة أعاله احلتي ل كن من 

لن بة حلشركة..
 ،61  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
مصطفى  زحاية  يأقوت  لال  شأعع 
حملعأني، حلطأبق 2، عقم 62. - 22292 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : نوة  بوشعبب  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  نوة  بوشعبب  حلسبد 

كألبفوعنبأ  غفرة  لجزئة  مكة  طريق 

22152 حلدحعحلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  نوة  بوشعبب  حلسبد 

كألبفوعنبأ  غفرة  لجزئة  مكة  طريق 

22152 حلدحعحلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 31 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 836198.

608I

LAFAGA SARL

)PRETTY LOGE( بريتي لوج
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

LAFAGA SARL

9ف1 شأعع لال يأقوت حلطأبق 6 

مكسب 195 ، 22292، حلدحعحلببضأء 

حملغرب

بريتي لوج )PRETTY LOGE( شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 61، شأعع 

لال يأقوت زحاية مصطفى حملعأني، 

حلطأبق 2، عقم 62. - 22292 

حلدحعحلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

659ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   03

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

بريتي   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.(PRETTY LOGE( لوج

حملقأالة   -  : غرض حلشركة بإيجأز 

في حلبنأء بكل أشكألهأ. 

- مخسلف أشغأف حلبنأء. 

للسجأعة  تشيبد بنأيأت للسكن،   -

أا حإليجأع.

حلع لبأت  كل  عأمة  ايصفة   -

حملألبة،  حلصنأعبة،  حلسجأعية، 

بطريقة  حملرلبطة  احملنقولة  حلعقأعية 

من  بأي  مبأشرة  غي2  أا  مبأشرة 

حتهدحف حملبينة أعاله احلتي ل كن من 

لن بة حلشركة..

 ،61  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

مصطفى  زحاية  يأقوت  لال  شأعع 

حملعأني، حلطأبق 2، عقم 62. - 22292 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   500  : حلسبد يوسف نوة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

500 حصة   : حلسبد حكبم شهبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  نوة  يوسف  حلسبد 

أندلس 6 زنقة 24 عين حلشق 22472 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

عنوحنه)ح(  شهبد  حكبم  حلسبد 

ف3 عين حلشق  لجزئة دحع جنأن زنقة 

22422 حلدحعحلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  نوة  يوسف  حلسبد 

أندلس 6 زنقة 24 عين حلشق 22472 

حلدحعحلببضأء حملغرب

عنوحنه)ح(  شهبد  حكبم  حلسبد 

ف3 عين حلشق  لجزئة دحع جنأن زنقة 

22422 حلدحع حلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836796.

609I
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LAS DONAS TRANS

SUN N›SEA CAR RENTAL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

LAS DONAS TRANS
 NAHJ LAKRIKOU N°324

 LAAYOUNE NAHJ LAKRIKOU
 N°324 LAAYOUNE، 72222،

LAAYOUNE حملغرب
SUN N›SEA CAR RENTAL شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حالمل 2 عقم 262 - 70000 حلعبون 

حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.23725

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 شتن28   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حبون  مح د  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
مح د حنبني بسأعيخ 01 شتن28 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   13 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2744.
610I

سبكوجيس ش م

SJT TRAVAUX SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

سبكوجيس ش م
98 شأعع عبد حلكريم حلخطأبي ، 

32222، حلحسب ة حملغرب
SJT TRAVAUX SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 

ل أسبنت - 32222 ج أعة حمريطن 
حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.505

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم   2222 غشت   24 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

من  أي  دعهم»  «000.000.ف 

«1.000.000 دعهم» إلى «5.000.000 

مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 

حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 06 بسأعيخ  بألحسب ة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 222.

611I

MARGEST SARL AU

SHIVA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

MARGEST SARL AU

272 لجزئة حلعزازية مرحكش ، 

0000ف، مرحكش حملغرب

SHIVA شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 

حلسفلي لجزئة حبن لأشفين عقم 299 

مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.62255

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 يولبوز   01 في  حملؤعخ 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

مبلغ   SHIVA حلوحبد  حلشريك  ذحت 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 

حلسفلي  حلطأبق  حإلجس أعي  مقرهأ 

لجزئة حبن لأشفين عقم 299 مرحكش 

 : مرحكش حملغرب نتبجة ف  0000ف   -

لم تسسطر لحقبق حالهدحف حملسطرة 

لهأ. اغبأب حملسي2 خأعج حعض حلوطن 

طوحف حلوقت..

ا حدد مقر حلسصفبة ب حلطأبق 

حلسفلي لجزئة حبن لأشفين عقم 299 

مرحكش. - 0000ف مرحكش حملغرب. 

ا عين:

مح د  حكالاا  حلسبد)ة( 

 67100 اعنوحنه)ح( 216 شأعع كوملأع 

ست2حسبوعغ   67100 ست2حسبوعغ 

فرنسأ ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   25 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138813.

612I

MARGEST SARL AU

 GLOBAL BUILDING

ENGENEERING

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

تغبي2 نشأط حلشركة

MARGEST SARL AU

272 لجزئة حلعزازية مرحكش ، 

0000ف، مرحكش حملغرب

 GLOBAL BUILDING

ENGENEERING شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي داحع عبدة 

حملصحة سعأدة مج ر 9221 - 

0160ف مرحكش حملغرب.

تغبي2 نشأط حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.69637

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

تغبي2  لم   2222 مأي   18 في  حملؤعخ 

نشأط حلشركة من «ببر موحد حلبنأء» 

إلى «حالشغأف حلعأمة حا حلبنأء».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   25 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138816.

613I

حلع وعي حستشأعة

FATIMA ZAHRA.FZ
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حلع وعي حستشأعة
زنقة فأس عقم 11 لأزة، 35000، 

لأزة حملغرب
FATIMA ZAHRA.FZ شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 

775مج وعة 1حي حالمل لأزة 
35000 لأزة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
6683

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   15
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.FATIMA ZAHRA.FZ
لحويل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالموحف.
 : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
775مج وعة 1حي حالمل لأزة 35000 

لأزة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد مب د يونس : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  يونس  مب د  حلسبد 
ف77مج وعة1 حي حالمل 35000 لأزة 

حملغرب.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  يونس  مب د  حلسبد 
ف77مج وعة1 حي حالمل 35000 لأزة 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بسأزة  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 800.
Iف61

FIDUCIAIRE ENNOUR

BEST TQ IMPORT EXPORT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23222، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 BEST TQ IMPORT EXPORT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حاالد 
بويأ حاالد زيأن بني اكبل حلفقبه بن 
صألح - 23222 حلفقبه بن صألح 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
5135

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 BEST  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TQ IMPORT EXPORT
: أع أف أا  غرض حلشركة بإيجأز 
 - لأجر   - )مقأاف(  إنشأءحت مسنوعة 

حسسي2حد الصدير )لأجر أا اسبط(.
عنوحن حملقر حالجس أعي : داحع حاالد 
بويأ حاالد زيأن بني اكبل حلفقبه بن 

صألح  بن  حلفقبه   23222  - صألح 
حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حملصطفى  لقبل  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد لقبل حملصطفى عنوحنه)ح( 
بني اكبل  زيأن  حاالد  بويأ  حاالد  داحع 
حلفقبه بن  حلفقبه بن صألح 23222 

صألح حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد لقبل حملصطفى عنوحنه)ح( 
بني اكبل  زيأن  حاالد  بويأ  حاالد  داحع 
حلفقبه بن  حلفقبه بن صألح 23222 

صألح حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بسأعيخ  بن صألح  بألفقبه  حالبسدحئبة 

08 شتن28 2222 لحت عقم 222.

615I

fidumav

 SOCIÉTÉ DE TRADUCTION 
MULTILINGUE ACCRÉDITÉ

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

fidumav
 av hassan 1er lot 9 juillet imm
 114 n°1.1etage temara temara،

12222، temara maroc
 SOCIÉTÉ DE TRADUCTION 
 MULTILINGUE ACCRÉDITÉ
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زحاية شأعع 
حلحسن حلثأني ايولبفأعد غزة حقأمة 
حالاحئل عقم 13 حلطأبق حلسأني ع أعة 

ف ل أعة - 12222 ل أعة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

137189

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 أبريل   22

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 SOCIÉTÉ DE TRADUCTION

.MULTILINGUE ACCRÉDITÉ

لقديم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلخدمأت.
زحاية   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

غزة  ايولبفأعد  حلثأني  حلحسن  شأعع 

حلطأبق حلسأني   13 حقأمة حالاحئل عقم 

ل أعة   12222  - ل أعة  ف  ع أعة 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

300 حصة   : حلسبد خألد بوهوم 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 350  : حلبقوتي  سأعة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 350  : بأعأمل  خولة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  بوهوم  خألد  حلسبد 
شقة  عبدحلحفبظ  موالي  زنقة   8

حلريأط   10000 حلريأط  حسأن   3

حملغرب.

عنوحنه)ح(  حلبقوتي  سأعة  حلسبدة 
جنأن موالي حس أعبل   10 زنقة   78

حلجنأنأت فأس 32224 فأس حملغرب.

عنوحنه)ح(  بأعأمل  خولة  حلسبدة 

طريق   635 لجزئة سعبد حجي عقم 

حلقنبطرة سال 11000 سال حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلبقوتي  سأعة  حلسبدة 

طريق   635 لجزئة سعبد حجي عقم 

حلقنبطرة سال 32224 فأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بس أعة  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1771.
616I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

RGUI FOOD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 22222،
AGADIR MAROC

RGUI FOOD شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل أ.م 3 
بلوك أ لكنويوف أكأدير لجزئة عقم 18 
فونتي أكأدي - 80000 أكأدير حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

6615ف.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 غشت   29 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   1.100.000»
 1.222.222» إلى  دعهم»   100.000»
مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 
حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 112422.
617I

MA GLOBAL CONSULTING

NOUN BOUSKOURA
إعالن مسعدد حلقرحعحت

MA GLOBAL CONSULTING
10 زحاية شأعع لندن ازنقة حجأج 
حبن عرطة ، 22222، حلدحع حلببضأء 

حملغرب
NOUN BOUSKOURA «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
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 C/O :اعنوحن مقرهأ حالجس أعي
شركة أنجلبك، 323 شأعع موالي 
إس أعبل - - حلدحع حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.262997
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 يولبوز 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
من  حصة   300 بسفويت  حلسفويض 
حملسوكل  سعبد  حلسبد  إلى  حلشركة 
حلودغي2ي احملوحفقة على هذح حتخي2 

كشريك جديد في حلشركة.
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
حملسوكل  سعبد  حلسبد  تعبين  مأيلي: 
حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل  حلودغي2ي 
زنقة   5 احلسأكن ب   F299952 عقم 
حلدحعحلببضأء  حملعأعيف  اهبون  حبن 
ك شأعك جديد في حلتسبي2 لفت2ة غي2 

محدادة.
على  ينص  حلذي   :3 عقم  قرحع 
حلسوقبعأت  صالحبأت  تغبي2  مأيلي: 

حإلجس أعبة احلبنكبة.
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلنظأم حتسأ�سي للشركة.
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :6,7 عقم  بند 

مأيلي: حلحصص اعأس أف حلشركة
على  ينص  حلذي  1ف:  عقم  بند 
مأيلي: حلتسبي2 اصالحبأت حلسوقبعأت
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837103.
618I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 AFRAH TAM BY VILLA
AYCHE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 32 3EME
 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 42222،
MARRAKECH maroc

 AFRAH TAM BY VILLA AYCHE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

أسكجوع صوكومأ عقم 2132 شقة 
عقم 5 حلطأبق 1 مرحكش - 0000ف 

مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122729

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.AFRAH TAM BY VILLA AYCHE
بيت   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
مسعددة  صألة  مر  حلضبأفة 

حالسسع أالت.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شقة   2132 أسكجوع صوكومأ عقم 
0000ف   - مرحكش   1 حلطأبق   5 عقم 

مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلدين عيش  حلسبد عز 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد عز حلدين عيش عنوحنه)ح( 
لحنأات  ل صلوحت  حالدحعي  حلحي 

حلحوز 0000ف مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد عز حلدين عيش عنوحنه)ح( 
لحنأات  ل صلوحت  حالدحعي  حلحي 

حلحوز 0000ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139188.
619I

SOCOGESE

MAC CALL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة

SOCOGESE
شأعع الي حلعهد إقأمة موالي حلكأمل 

فأس ، 30000، فأس حملغرب
MAC CALL «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 7.زنقة 

عبد حلكريم حلخطأبي - 30000 فأس 
حملغرب.

«مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

061ف5.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 30 غشت 2222
حتسأ�سي  حلنظأم  مالءمة  لقرع 
حلقأنون:  مقسضبأت  مر  للشركة 

لحبين حلنظأم حتسأ�سي للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2222/3719.
622I

SOCOGESE

CALL IN OUT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة

SOCOGESE
شأعع الي حلعهد إقأمة موالي حلكأمل 

فأس ، 30000، فأس حملغرب
CALL IN OUT «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: زنقة 
حلضويأت لجزئة البلي - 30000 

فأس حملغرب.
«مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.24221

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لقرع   2222 غشت   30 في  حملؤعخ 

مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة مر 

حلنظأم  لحبين  حلقأنون:  مقسضبأت 

حتسأ�سي للشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2222/3723.

621I

smaticomp

TRIFAM SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

smaticomp

353, زحاية شأعع مح د حلخأمس 

اشأعع حملقأامة حلطأبق حلسأني 

عقم 2 حلدحعحلببضأء -، 22322، 

casablanca maroc

TRIFAM SARL AU شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي Aع أعة 3 

زنقة شرحعدة بوعكون - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

335ف8ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

05 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 TRIFAM SARL حلوحبد  حلشريك 

دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ   AU

Aع أعة  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 

 22222  - بوعكون  شرحعدة  زنقة   3

حلدحع حلببضأء حملغرب نتبجة ف : أزمة 

حقسصأدية.

 3 ا حدد مقر حلسصفبة ب ع أعة 

زنقة شرحعدة بوعكون - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب. 
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ا عين:

حلرحشدي  خألد  حلسبد)ة( 

حلجديد  حملغرب  لجزئة  اعنوحنه)ح( 

 1 طأبق  ف0  شقة   121 ع أعة 

حلببضأء  حلدحع   22222 ليسأسفة 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837398.

622I

.....................
الشركة الفالحية ميمونة

شركة حملسأه ة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة.  ، 

CASABLANCA MAROC ،22242

حلشركة حلفالحبة مب ونة شركة 

حملسأه ة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 

سرحيأ حلطأبق ف، لقأطر شأعع 

حلريأض امحج حتعز حي حلريأض - 

10000 حلريأط حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.77883

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 25 يونبو 2219 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

«ع أعة سرحيأ حلطأبق ف، لقأطر شأعع 

 - حلريأض  حي  حتعز  امحج  حلريأض 

«زنقة  إلى  حملغرب»  حلريأط   10000

علي حبن أبي طألب إقأمة المي حلشقة 

حلببضأء  حلدحع   22222  -  10 عقم 

حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

مأي   16 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 124664.

623I

ديوحن حالسسأد عأدف حلببطأع

SOKENYA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ديوحن حالسسأد عأدف حلببطأع

زحاية زنقة علي عبد حلرزحق ازنقة 

أح د حلشر�سي إقأمة شأن أنفأ 

ع أعة د حلطأبق حلثألث مكسب عقم 

5 مقأطعة أنفأ، 22622، حلدحع 

حلببضأء حملغرب

SOKENYA شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 277، 

شأعع بئ2 أنزعحن، حلطأبق حلثألث 

حملعأعيف أنفأ 22252 حلــدحع حلببضــأء 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555197

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOKENYA

حلشرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

أا  حلبنأء  بعد  أا  حألتهأ  على  احلببر 

لكل حلعقأعحت حلحضرية أا  حلسغبي2، 

حلقراية احسسغاللهأ بكل حلوسأئل.

حإلنعأش حلعقأعي.

 ،277  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلثألث  حلطأبق  أنزعحن،  بئ2  شأعع 

حملعأعيف أنفأ 22252 حلــدحع حلببضــأء 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 90.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

 722  : حلسبد س ي2 أمين ديوعي 
حصة بقب ة 72.222 دعهم للحصة.

180 حصة   : حلسبدة زينب برحدة 
بقب ة 18.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

ديوعي  أمين  س ي2  حلسبد 
عنوحنه)ح( لجزئة الكولين 1 فبال 109 
عحلببضأء  حلدح   22522 كألبفوعنبأ 

حملغرب.
عنوحنه)ح(  برحدة  زينب  حلسبدة 
سبدي   109 فبال  الكولين  لجزئة 
عحلببضأء  حلدح   22522 معراف 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
ديوعي  أمين  س ي2  حلسبد 
عنوحنه)ح( لجزئة الكولين 1 فبال 109 
عحلببضأء  حلدح   22522 كألبفوعنبأ 

حملغرب
عنوحنه)ح(  برحدة  زينب  حلسبدة 
سبدي   109 فبال  الكولين  لجزئة 
عحلببضأء  حلدح   22522 معراف 

حملغرب
عنوحنه)ح(  ديوعي  مح د  حلسبد 
59 كألبفوعنبأ  لجزئة الكولين 2 فبال 

22522 حلدح عحلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837368.
624I
.....................

الشركة الفالحية ميمونة
شركة حملسأه ة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة. ، 

CASABLANCA MAROC ،22242

حلشركة حلفالحبة مب ونة شركة 
حملسأه ة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 
سرحيأ حلطأبق ف، لقأطر شأعع 

حلريأض امحج حتعز حي حلريأض - 
10000 حلريأط حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.542227
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 25 يونبو 2219 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

«ع أعة سرحيأ حلطأبق ف، لقأطر شأعع 

 - حلريأض  حي  حتعز  امحج  حلريأض 

«زنقة  إلى  حملغرب»  حلريأط   10000

علي حبن أبي طألب إقأمة المي حلشقة 

حلببضأء  حلدحع   22222  -  10 عقم 

حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 29 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يونبو 2222 لحت عقم 229237.

625I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

BIG MAREES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS

SARL

 RUE ABOUDARDAE

 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 92222، TANGER

MAROC

BIG MAREES شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 18 

عقم 09 حي بوسبجوع حلقطعة 222 - 

90000 طنجة حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.23221

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

عفر  لم   2222 غشت   29 في  حملؤعخ 

عأس أف حلشركة ب بلغ قدعه «90.000 

إلى  دعهم»   10.000» أي من  دعهم» 

«100.000 دعهم» عن طريق : لقديم 

حصص نقدية أا عبنبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9760.

626I
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MARCHICA CONSEIL

 SPEED FOREVER
DISTRIBUTION

شركة ذحت مسؤالبة محدادة
 ذحت حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
فف ، شأعع طوكبو، حلطأبق 1، شقة 

1، حلنأظوع. ، 62222، حلنأظوع 
حملغرب

 SPEED FOREVER
DISTRIBUTION شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حلع رحن ،عقم 2395 ، سلوحن 

،حلنأظوع. - 62722 حلنأظوع حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
24527

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   13
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 SPEED : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.FOREVER DISTRIBUTION
لوزير   .1  : غرض حلشركة بإيجأز 

حلسلر.
2. تغلبف احفظ حملوحد حلغذحئبة.

3. حلسصدير احالسسي2حد..
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
سلوحن   ،  2395 ،عقم  حلع رحن 

،حلنأظوع. - 62722 حلنأظوع حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلبعكوبي  عشبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد عشبد حلبعكوبي عنوحنه)ح( 

سلوحن،  ،بوعرك،  حلحرشة  داحع 

حلنأظوع 62223 حلنأظوع حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد عشبد حلبعكوبي عنوحنه)ح( 

سلوحن،  ،بوعرك،  حلحرشة  داحع 

حلنأظوع 62223 حلنأظوع حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 18 غشت 

2222 لحت عقم 2259.

627I
.....................

GIGA PHARMA
إعالن مسعدد حلقرحعحت.  ، 22242، 

CASABLANCA MAROC

GIGA PHARMA «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: لجزئة 

105 حملنطقة حلصنأعبة، حلسأحل 

حد حلسوحلم - 26122 برشبد 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.1555

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 30 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1- عقم  قرحع 

حلرأس أف  من  -1حلرفر  مأيلي: 

دعهم   )122.222,22( حالجس أعي من 

إلى )5.222.222,22( دعهم عن طريق 

دعهم   )4.922.222,22( حكسسأب 

نقدح اذلك بإصدحع)9.000ف( حصة 

 122,22 بقب ة  جديدة  حجس أعبة 

دعهم للحصة حلوححدة ، كأملة حتدحء 

بدين  حملبأدـلة  طريق  عن  احإلبرحء 

للشــريك  حلجأعي  حلحســـأب  لفأئدة 

حلوحــــبــد للشركة. 

قرحع عقم -2: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حلهدف حالجس أعي للشركة .

على  ينص  حلذي   :3- عقم  قرحع 
حلقأنون  صبأغة  حعأدة  مأيلي: -3 

حتسأ�سي للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم -1: حلذي ينص على مأيلي: 

حلرفر من حلرأس أف حالجس أعي
بند عقم -2: حلذي ينص على مأيلي: 

تغبي2 حلهدف حالجس أعي للشركة 
بند عقم -3: حلذي ينص على مأيلي: 
حلقأنون  صبأغة  حعأدة   3-

حتسأ�سي للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  ب28شبد  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 222.
622I

fiduciaire quodwa

NOURCAMP SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

fiduciaire quodwa
 APP 9 IMM F PORT URBAIN

 MASSIRA MARRAKECH ،
42222، MARRAKECH MAROC
NOURCAMP SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

لكديرت حلقأ�سي ل صلوحت حلحوز 
مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب 
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122611
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.NOURCAMP SARL
غرض حلشركة بإيجأز : منظم حدحعة 
ع لبأت حلخدمأت ) لأجي2حملعسكرحت 

احلريأعبأت(.

داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
لكديرت حلقأ�سي ل صلوحت حلحوز 

مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : حلحسين  بنبأمنة  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : عدنأن  حلرجرحجي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد بنبأمنة حلحسين عنوحنه)ح( 
 5 شقة   7 ع أعة   8 لأعكة  بسألين 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب.
حلسبد حلرجرحجي عدنأن عنوحنه)ح( 
ل صلوحت  حلقأ�سي  لكديرت  داحع 
مرحكش  0000ف  مرحكش  لحنوت 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد بنبأمنة حلحسين عنوحنه)ح( 
 5 شقة   7 ع أعة   8 لأعكة  بسألين 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   22 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139224.

629I

MARCHICA CONSEIL

LIGATEX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
فف ، شأعع طوكبو، حلطأبق 1، شقة 

1، حلنأظوع. ، 62222، حلنأظوع 
حملغرب

LIGATEX شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حلع رحن ،عقم 2395 ، سلوحن 

،حلنأظوع. - 62722 حلنأظوع حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
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عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
24469

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   05
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.LIGATEX
غرض حلشركة بإيجأز : 1. لصنبر 

اخبأطة ج بر حملنسوجأت.
2. حلطبأعة على حملالبس.
3. حلسصدير احالسسي2حد..

لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
سلوحن   ،  2395 ،عقم  حلع رحن 

،حلنأظوع. - 62722 حلنأظوع حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة غزالن حزيرحع : 00ف حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبدة حنأن زعيوح : 00ف حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 100  : حلخبأعي  شكبب  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   100  : حزيرحع  حلسبدة افأء 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حزيرحع  غزالن  حلسبدة 
حلنأظوع   ،24 عقم  حي حاالد مب ون، 

62222 حلنأظوع حملغرب.
عنوحنه)ح(  زعيوح  حنأن  حلسبدة 
،عقم  ف  زنقة  حالاف،  حلحسن  شأعع 
16، حلنأظوع 62222 حلنأظوع حملغرب.
حلسبد شكبب حلخبأعي عنوحنه)ح( 
عقم 05، ع أعة ب 5، حقأمة شرفأت، 
حبي عقرحق لأبريكت، سال 11000 سال 

حملغرب.
حي  حزيرحع عنوحنه)ح(  حلسبدة افأء 
،عقم 222،   01 حلزنقة  حاالد مب ون، 

حلنأظوع 62222 حلنأظوع حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حزيرحع  غزالن  حلسبدة 
حلنأظوع   ،24 عقم  حي حاالد مب ون، 

62222 حلنأظوع حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 08 غشت 

2222 لحت عقم ف05ف.
630I

CABINET RMILI&ASSOCIES

CL AGRI SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 22 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
42222، MARRAKECH MAROC
CL AGRI SARL AU شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

عبد حلكريم حلخطأبي زنقة حسن 
بن مبأعك حقأمة حلخطأببة حقأمة ب 
حلطأبق حالاف جليز 0000ف مرحكش 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.110039

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
03 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 CL AGRI SARL AU حلشريك حلوحبد
مبلغ عأس ألهأ 10.000 دعهم اعنوحن 
حلكريم  مقرهأ حإلجس أعي شأعع عبد 
حلخطأبي زنقة حسن بن مبأعك حقأمة 
حالاف  حلطأبق  ب  حقأمة  حلخطأببة 
جليز 0000ف مرحكش حملغرب نتبجة ف 
: صعويأت في موحجهة حلسوق احلعجز 

عن حالسس رحع الوحلي حلخسأئر.
شأعع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
حسن  زنقة  حلخطأبي  حلكريم  عبد 
حقأمة  حلخطأببة  حقأمة  مبأعك  بن 
0000ف  جليز  حالاف  حلطأبق  ب 

Marrakech حملغرب. 

ا عين:
شأكري  سلوى  حلسبد)ة( 
حقأمة حلحي حلصنأعي عقم  اعنوحنه)ح( 
حملغرب  مرحكش  0000ف  126سيبر 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
حملسعلقة بألسصفبة : شأعع عبد حلكريم 
حلخطأبي زنقة حسن بن مبأعك حقأمة 
حالاف  حلطأبق  ب  حقأمة  حلخطأببة 

جليز
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 85ف9.
631I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 CENTRE PLANETUDE SARL
AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 22 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
42222، MARRAKECH MAROC

 CENTRE PLANETUDE SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 
حمرشيش شأعع جأمعة حبن يوسف 

ع أعة حلبدير حلشقة في حلطأبق 
حالع�سي عقم ف حمرشيش 0000ف 

مرحكش حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.71247

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 غشت   26 في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
 CENTRE حلوحبد  حلشريك  ذحت 
مبلغ   PLANETUDE SARL AU
اعنوحن  دعهم   222.222 عأس ألهأ 
مقرهأ حإلجس أعي حي حمرشيش شأعع 
حلبدير  ع أعة  يوسف  حبن  جأمعة 

ف  عقم  حالع�سي  حلطأبق  في  حلشقة 

حملغرب  مرحكش  0000ف  حمرشيش 

موحجهة  في  صعويأت   : ف  نتبجة 

حلسوق احلعجز عن حالسس رحع الوحلي 

حلخسأئر.

حي  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

يوسف  حبن  حمرشيش شأعع جأمعة 

حلطأبق  في  حلشقة  حلبدير  ع أعة 

0000ف  حمرشيش  ف  عقم  حالع�سي 

مرحكش حملغرب. 

ا عين:

 Déborah Anna حلسبد)ة( 

Sultana MERGUI اعنوحنه)ح( حقأمة 
شأعع حلقأدسبة   22 عقم   2 حالمنبة ح 

حلحي حلشسوي 0000ف مرحكش حملغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حمرشيش  حي   : بألسصفبة  حملسعلقة 

ع أعة  يوسف  حبن  جأمعة  شأعع 

حلبدير حلشقة في حلطأبق حالع�سي عقم 

ف

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 86ف9.

632I

STE CECONA SARL

PC DOSTY
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62222، nador

maroc

PC DOSTY شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة عقم 

1276 من حلسجزئة حلوحدة سلوحن 

لجزئة عقم 1276 من حلسجزئة 
حلوحدة سلوحن 62222 حلنأظوع 

حملغرب
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لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22479
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز   05 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
مني2 شعشوع  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   252
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
يولبوز   05 بسأعيخ  شعشوع  مح د 

.2222
حلدين  ش س  )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة حجس أعبة من   252 شعشوع 
حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000 أصل 
)ة( مح د شعشوع بسأعيخ 05 يولبوز 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 13 شتن28 

2222 لحت عقم 8ف3ف.

633I

ficogedek sarl au

AFCM AMENAGEMENT
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ficogedek sarl au
 N° 32 Bis, Rue 2, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 52252، meknes
maroc

AFCM AMENAGEMENT «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 0ف 
حلحي حلصنأعي سبدي سلب أن موف 

حلكبفأن - - مكنأس حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
5ف536.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في ف0 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 
فرلأحي  حلسبد  تعبين  مأيلي:  على 
لبعأ  للشركة  عزيزك سي2اموقر 
عبدحللطبف  حلسبد  لالسسقألة 

بنصفبة.

على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 

مأيلي: لحويل حملقر حالجس أعي للشركة 

حي حالمأن   8 مكرع زنقة   30 حلى عقم 

مكنأس

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   16 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2971.

Iف63

CABINET RMILI&ASSOCIES

AZIZ COUTURE SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

CABINET RMILI&ASSOCIES

 N° 22 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

42222، MARRAKECH MAROC

AZIZ COUTURE SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 

12 شأعع لطوحن ع أعة حلقنصلبة 

حملدينة 0000ف مرحكش حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

5599ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم   2222 غشت   22 في  حملؤعخ 

قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

 10.000» أي من  دعهم»  «00.000ف 

عن  دعهم»  «10.000ف  إلى  دعهم» 

إدمأج ححسبأطي أا أعيأح أا   : طريق 

عالاحت إصدحع في عأس حملأف.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   05 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9263.

635I

ficogedek sarl au

FARR BATIMENT
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ficogedek sarl au
 N° 32 Bis, Rue 2, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 52252، meknes
maroc

FARR BATIMENT «شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 0ف 
حلحي حلصنأعي سبدي سلب أن موف 

حلكبفأن - - مكنأس حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
3ف536.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
ف0 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 
فرلأحي  حلسبد  تعبين  مأيلي:  على 
لبعأ  للشركة  عزيزك سي2اموقر 
عبدحللطبف  حلسبد  لالسسقألة 

بنصفبة
على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 
مأيلي: لحويل حملقر حالجس أعي للشركة 
حي حالمأن   8 مكرع زنقة   30 حلى عقم 

مكنأس
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   16 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2972.
636I

ficogedek sarl au

 WTT OUVRAGES
TORRENTIELLES
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ficogedek sarl au
 N° 32 Bis, Rue 2, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 52252، meknes
maroc

 WTT OUVRAGES
 TORRENTIELLES

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 30 
عيأض حملنزه 2 حيت االف - - مكنأس 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.53933

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

ف0 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 

فرلأحي  حلسبد  تعبين  مأيلي:  على 

لبعأ  للشركة  عزيزك سي2اموقر 

عبدحللطبف  حلسبد  لالسسقألة 

بنصفبة

على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 

مأيلي: لحويل حملقر حالجس أعي للشركة 

حي حالمأن   8 مكرع زنقة   30 حلى عقم 

مكنأس

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   17 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2925.

637I

ficogedek sarl au

LHII CONSTRUCTION
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ficogedek sarl au

 N° 32 Bis, Rue 2, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 52252، meknes

maroc

LHII CONSTRUCTION «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 0ف 
حلحي حلصنأعي سبدي سلب أن موف 

حلكبفأن - - مكنأس حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

1ف536.
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ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
ف0 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 
فرلأحي  حلسبد  تعبين  مأيلي:  على 
لبعأ  للشركة  عزيزك سي2اموقر 
عبدحللطبف  حلسبد  لالسسقألة 

بنصفبة
على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 
مأيلي: لحويل حملقر حالجس أعي للشركة 
حي حالمأن   8 مكرع زنقة   30 حلى عقم 

مكنأس
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   17 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2924.
638I

ficogedek sarl au

SUE DEVELOPPEMENT
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ficogedek sarl au
 N° 32 Bis, Rue 2, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 52252، meknes
maroc

SUE DEVELOPPEMENT «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 0ف 
حلحي حلصنأعي سبدي سلب أن موف 

حلكبفأن - - مكنأس حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
7ف536.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
ف0 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 
فرلأحي  حلسبد  تعبين  مأيلي:  على 
لبعأ  للشركة  عزيزك سي2اموقر 
عبدحللطبف  حلسبد  لالسسقألة 

بنصفبة
على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 
مأيلي: لحويل حملقر حالجس أعي للشركة 

حي حالمأن   8 مكرع زنقة   30 حلى عقم 
مكنأس

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   17 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2927.

639I

ficogedek sarl au

SSER REGIONAL
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ficogedek sarl au
 N° 32 Bis, Rue 2, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 52252، meknes
maroc

SSER REGIONAL «شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 30 
عيأض حملنزه 2 حيت االف - - مكنأس 

حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.53921

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في ف0 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 
فرلأحي  حلسبد  تعبين  مأيلي:  على 
لبعأ  للشركة  عزيزك سي2اموقر 
عبدحللطبف  حلسبد  لالسسقألة 

بنصفبة
على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 
مأيلي: لحويل حملقر حالجس أعي للشركة 
حي حالمأن   8 مكرع زنقة   30 حلى عقم 

مكنأس
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   17 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2922.

0Iف6

بنبو خديجة

SOCIETE MEBA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

بنبو خديجة
261 حملسعودية لأزة ، 35000، لأزة 

حملغرب
SOCIETE MEBA شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 124 
بلوك 10 حلقدس 1 لأزة - 35000 

لأزة حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
355ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 يولبوز   19 في  حملؤعخ 
ذحت  شركة   SOCIETE MEBA حل 
عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   50.000
حلقدس   10 بلوك   124 حإلجس أعي 
نتبجة  لأزة حملغرب   35000  - لأزة   1

لعدم اجود حلسبولة حلكأفبة.
ا عين:

حلبشأعي  مح د  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( حلقدس 3 مج وعة 3 عقم 
)ة(  لأزة حملغرب ك صفي   35000 69

للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
 124 افي   2222 يولبوز   19 بسأعيخ 
بلوك 10 حلقدس 1 لأزة - 35000 لأزة 

حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   05 بسأعيخ  بسأزة  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 422.
1Iف6

CABINET BCA SARL

 INTERNATIONAL
 INDUSTRIES

 MANAGEMENT AND
CONCEPTION-IIMC

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

عفر عأس أف حلشركة

إدحعة الصوع حلصنأعأت حلدالبة

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 103 

شأعع أحفي2 ع أعة ببوي حلطأبق 

حلثأني عقم 6-60000 اجدة

حملغرب

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

30001

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم   2222 غشت   10 في  حملؤعخ 

قدعه»  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

300.000 دعهم» 

حلى  دعهم   «100.000 من»  أي 

«00.000ف دعهم» عن طريق : إجرحء 

حملحددة  حلشركة  ديون  مر  مقأصة 

حملقدحع احملسسحقة

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

غشت   22 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2439

642I

CABINET BCA SARL

ITHERM
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

حيسي2م

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي – طريق 

لأزة حي حلوحدة 6 أ زنقة 1 اعقم 5 أ 

زنقة 3 لقأطر عقم 

اجدة

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

85ف33 

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 ف28حير   16 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على

حصة   222 حصة لفأئدة حلسبد 
فلوعيون   222 أصل  من  حجس أعبة 

برينو جأك جأمبنسفويت حلسبد

عصأم زعحبي

بسأعيخ 16 ف28حير 2222 .
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   01 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2263 

3Iف6

CABINET BCA SARL

NEVIN SHOP
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

نبفن شوب

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد )في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي محل في 

حلطأبق حلسفلي ع أعة عقم ف زنقة 

حح د لكرحعي اجدة 62222-

اجدة حملغرب 

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

37193

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في 05 يولبوز 2222 لقرع حل 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد نبفين شوب

دعهم   10.000 عأس ألهأ  مبلغ 

في  محل  حالجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 

زنقة  ف  عقم  ع أعة  حلسفلي  حلطأبق 

اجدة   60000 اجدة  لكرحعي  حح د 

حملغرب

حملببعأت  نقص  ف:-  نتبجة 

-حملنأفسة 

في  ب حل  حلسصفبة  مقر  احدد 

زنقة  ف  عقم  ع أعة  حلسفلي  طأبق 

اجدة   -62222 حح د لكرحعي اجدة 

حملغرب

ا عين: حلسبد)ة( بوكطأية عضوحن 

 – جرحدة  حملجهز  حلحي   99 اعنوحنه 

550ف6 جرحدة حملغرب

ك صفي )ة( للشركة

ا عند حالقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حاليدحع  لم 

غشت   17 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2429

Iفف6

ficogedek sarl au

SSBR EQUIPEMENT
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ficogedek sarl au

 N° 32 Bis, Rue 2, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 52252، meknes

maroc

SSBR EQUIPEMENT «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 30 

عيأض حملنزه 2 حيت االف - - مكنأس 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.53919

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

ف0 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 

فرلأحي  حلسبد  تعبين  مأيلي:  على 

لبعأ  للشركة  عزيزك سي2اموقر 

عبدحللطبف  حلسبد  لالسسقألة 

بنصفبة

على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 

مأيلي: لحويل حملقر حالجس أعي للشركة 

حي حالمأن   8 مكرع زنقة   30 حلى عقم 

مكنأس

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   18 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3000.

5Iف6

ficogedek sarl au

SVE DEVELOPPEMENT
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ficogedek sarl au
 N° 32 Bis, Rue 2, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 52252، meknes
maroc

SVE DEVELOPPEMENT «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 0ف 
حلحي حلصنأعي سبدي سلب أن موف 

حلكبفأن - - مكنأس حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.53835

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
ف0 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 
فرلأحي  حلسبد  تعبين  مأيلي:  على 
لبعأ  للشركة  عزيزك سي2اموقر 
عبدحللطبف  حلسبد  لالسسقألة 

بنصفبة
على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 
مأيلي: لحويل حملقر حالجس أعي للشركة 
حي حالمأن   8 مكرع زنقة   30 حلى عقم 

مكنأس
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   18 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2992.
6Iف6

AUDIT MANAGEMENT SARL

PROMOPLUS PHARMA
إعالن مسعدد حلقرحعحت

AUDIT MANAGEMENT SARL
165 شأعع عبد حملومن ع أعة ب 

حلطأبق حلثألث حلدحع حلببضأء حملغرب 
PRMOPLUS PHARMA 

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي حي حلرجأء 
22 حلرقم 100 حلطأبق حلثألث حد 

حلسوحلم برشبد حملغرب

حعالن مسعدد حلقرحعحت 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

1فف3 

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

01 يولبوز 2222 لم حلخأد  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة 

قرحع عقم 1 حلذي ينص على مأ يلي 

للشركة  حتسأ�سي  حلنظأم  لحديت 

مقسضبأت  تعديل  لم  لدلك  البعأ 

حلنظأم حتسأ�سي للشركة

بند عقم 1 حلذي ينص على مأ يلي 

لحديت حلنظأم حتسأ�سي للشركة 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   01 بسأعيخ  ب28شبد  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 777 

7Iف6

JURISMAG SARL

MOTO MART SARL
إعالن مسعدد حلقرحعحت

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 22222،

Casablanca Maroc

MOTO MART SARL «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 6ف، شأعع 

حلزعقطوني ، حلطأبق 2 ، حلشقة عقم 

6 - 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

17ف85ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ  ف28حير 2222  حملؤعخ في 24 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

«900.000 دعهم» أي من «100.000 

دعهم» إلى «1.000.000 دعهم» 

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
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إلى  حالجس أعي  حملقر  لحويل 
حلعنوحن حلسألي : 266 ، شأعع حملقأامة 
لوس  دا  زنقة  زحاية  )حلزعقطوني( 
حلدحع   -  1 حلطأبق  ازنقة بـبـلويونـبـز، 

حلببضأء
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلنظأم حتسأ�سي للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

لحويل حملقر حالجس أعي
ينص على  حلذي  ا7:   6 عقم  بند 

مأيلي: عفر عأس أف حلشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف0  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 833573.
8Iف6

AUDIT MANAGEMENT SARL

 MEDITERANEAN
CONTRACTOR
إعالن مسعدد حلقرحعحت

AUDIT MANAGEMENT SARL
165 شأعع عبدحملومن ع أعة ب 
حلطأبق حلثألث حلدحعحلببضأء ، 
22122، حلدحعحلببضأء حملغرب

 MEDITERANEAN
CONTRACTOR «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»
حلحي حلصنأعي بوسكوعة 22522 
حلدحع حلدحعحلببضأء 35: اعنوحن 

مقرهأ حالجس أعي 
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.161253

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 13 يونبو 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة:
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

تعبين مسي2حضأفي للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة:
على  ينص  حلذي   :7 عقم  بند 
طرف  من  حلشركة  تسبي2  مأيلي: 
حلسبد حلشطأحي عبد حلقأدع احلسبد 
غي2  زمنبة  لفت2ة  حمين  حلشطأحي 

محدادة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 19 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2222 لحت عقم 831601.

9Iف6

ficogedek sarl au

 CIDAR TRAVAUX &

EQUIPEMENTS
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ficogedek sarl au

 N° 32 Bis, Rue 2, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 52252، meknes

maroc

 CIDAR TRAVAUX &

EQUIPEMENTS «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 30 

عيأض حملنزه 2 حيت االف - - مكنأس 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.53917

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في ف0 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 

فرلأحي  حلسبد  تعبين  مأيلي:  على 

لبعأ  للشركة  عزيزك سي2اموقر 

عبدحللطبف  حلسبد  لالسسقألة 

بنصفبة

على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 

مأيلي: لحويل حملقر حالجس أعي للشركة 

حي حالمأن   8 مكرع زنقة   30 حلى عقم 

مكنأس

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   18 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2999.

650I

AMDE

YAZAN HERBES SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 22222،

CASABLANCA MAROC
 YAZAN HERBES SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 
س بة، إقأمة شهرزحد 3، حلطأبق 5، 
عقم 22، حلدحع حلببظأء 22342 حلدحع 

حلببظأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
553065

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   09
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.YAZAN HERBES SARL AU
حسسي2حد،   : غرض حلشركة بإيجأز 
احملوحد  حملنسجأت  الوزير  لصدير 

حلغذحئبة، حلببر، احلشرحء،.
زنقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 ،5 3، حلطأبق  س بة، إقأمة شهرزحد 
عقم 22، حلدحع حلببظأء 22342 حلدحع 

حلببظأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حاجدي  فرح  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حاجدي  فرح  حلسبدة 
حقأمة امأدية حلسيسي2 حلع أعة أ حلشقة 

11 22222 ل أعة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حاجدي  فرح  حلسبدة 
أ  حلع أعة  حلسيسي2  امأدية  حقأمة 

حلشقة 11 22222 ل أعة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 18 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234592.

651I

FNMCOMPTA

CHAABI NEGOCIATION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 27
 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC
CHAABI NEGOCIATION شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
موالي إس أعبل ف1 إقأمة موالي 

إس أعبل حلطأبق 3 عقم 9 - طنجة - 
90000 طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
130365

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   24
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.CHAABI NEGOCIATION
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حلنقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
ااسبط  للبضأئر,  احلدالي  حلوطني 

حلنقل حلوطني احلدالي للبضأئر.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
موالي  إقأمة  ف1  إس أعبل  موالي 
إس أعبل حلطأبق 3 عقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : عضوحن  كوحي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 1000  : عضوحن  حلسبدكوحي 

بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  عضوحن  كوحي  حلسبد 
داحع االد مفسأح قبأدة سبدي عبدهللا 

- حلرح نة 3ف00ف حلرح نة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  عضوحن  كوحي  حلسبد 
داحع االد مفسأح قبأدة سبدي عبدهللا 

- حلرح نة 3ف00ف حلرح نة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9724.
652I

MAITRISECONSULTING

 STE « CONSTRUCTION
 MATERIAUX MECANIQUE

 ET BETON » SARL / par
-abréviation CMATEMEB
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 22222،
CASABLANCA MAROC

 STE « CONSTRUCTION
 MATERIAUX MECANIQUE ET

 BETON » SARL / par abréviation
CMATEMEB- شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بألجديدة 

،حلحي حلصنأعي ، بقعة عقم 11 
بألجديدة 24222 بألجديدة حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.1785
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 أبريل   13 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حلدين  عز  )ة(  حلسبد  لفويت 
حجس أعبة  حصة   12.522 مصطفى 
لفأئدة  حصة   12.522 أصل  من 
حلسبد )ة( يونس عز حلدين بسأعيخ 12 

أبريل 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
مأي   12 حالبسدحئبة بألجديدة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 27214.
653I

RIAD CONSULTANT

MYAMED TRAV SARL شركة
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 21 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25222،
KHOURIBGA MAROC

 MYAMED TRAV SARL شركة
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حاالد 
حح د لخدحمة خريبكة - 25222 

خريبكة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

5ف77
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   19
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
شركة   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.MYAMED TRAV SARL

غرض حلشركة بإيجأز : -حع أف حا 
حنشأءحت مسنوعة

-حع أف النظبف حملكألب احاعحش 
حلع ل.

عنوحن حملقر حالجس أعي : داحع حاالد 
 25222  - خريبكة  لخدحمة  حح د 

خريبكة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
500 حصة   : حلسبد مبأدي حيوب 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد مبأدي يأسين : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حيوب  مبأدي  حلسبد 
 25222 م ش ف  حلجديد  حلحي   98

خريبكة حملغرب.
حلسبد مبأدي يأسين عنوحنه)ح( 30 
حي لخدحمة 25222 خريبكة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حيوب  مبأدي  حلسبد 
 25222 م ش ف  حلجديد  حلحي   98

خريبكة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
17 غشت  حالبسدحئبة بخريبكة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 379.
Iف65

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»LAMRANI BABY SITTER»
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24222، حلجديدة حملغرب
 «LAMRANI BABY SITTER»

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع 11 
ينأير، مركز حتع أف فأط ة حلزهرحء، 
ع أعة عقم 1، حلطأبق حتاف، مكسب 
عقم 5، مرحكش - 0000ف مرحكش 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.124237

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 01 شتن28 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 

مأيلي: ل ت حملصأدقة على لقرير حل 

 LAMRANI BABY» الصفبة حلشركة

ذحت  حملسؤالبة  محدادة   «SITTER

حلسصفبة  مقر  اعين  احبد  شريك 

بشأعع 11 ينأير، مركز حتع أف فأط ة 

حلزهرحء، ع أعة عقم 1، حلطأبق حتاف، 

مكسب عقم 5، مرحكش

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :29 عقم  بند 

مأيلي: حلخأص بحل الصفبة حلشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139373.

655I

STE CHCOM SARL

 STE Etabblissement prive

AMIS MONTESSORI
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

STE CHCOM SARL
زنقة عقم 22 عقم 42 ، 16000، 

سبدي قأسم حملغرب

 STE Etabblissement prive AMIS

 MONTESSORI

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

 LOT اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي

N°22 BADR BLOC SCP حي بلوك 
عقم 22 بدع س س ب سبدي قأسم 

16000 سبدي قأسم حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

29253
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في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 أبريل   07

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 Etabblissement prive AMIS

.MONTESSORI

حلسعلبم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلخصو�سي 

حالالي حبسدحئي حعدحدي.

 LOT  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

N°22 BADR BLOC SCP حي بلوك 
بدع س س ب سبدي قأسم  عقم 22 

16000 سبدي قأسم حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

100.000.000 دعهم، مقسم كألسألي:

 : عبدحلرحبم  حلزهرحاي  حلسبد 

 100.000 بقب ة  حصة   165.000

دعهم للحصة.

 222.222  : يأسر  بحبأح  حلسبد 

دعهم   100.000 بقب ة  حصة 

للحصة.

 95.000  : حلسبد حح أمي مح د 

دعهم   100.000 بقب ة  حصة 

للحصة.

 125.222  : حلسبدة بحبأح ضحي 

دعهم   100.000 بقب ة  حصة 

للحصة.

 : خديجة  حلسكتي  حلسبدة 

 100.000 بقب ة  حصة   125.222

دعهم للحصة.

0.000ف1   : عضأ  حلفقي2  حلسبد 

دعهم   100.000 بقب ة  حصة 

للحصة.

 : حمين  حلفقي2مح د  حلسبد 

 100.000 بقب ة  حصة   150.000

دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عبدحلرحبم  حلزهرحاي  حلسبد 
5 حقأمة عبأد  عنوحنه)ح( شأعع مخ د 
قأسم  سبدي   16000  10 شقة 

حملغرب.
حلسبد بحبأح يأسر عنوحنه)ح( حي 
سبدي   16000  71 حالس أعلبة عقم 

قأسم حملغرب.
حح أمي مح د عنوحنه)ح(  حلسبد 
لجزئة قرطبة   6 مكرع سكسوع   157

16000 مكنأس حملغرب.
عنوحنه)ح(  ضحي  بحبأح  حلسبدة 
 16000  71 عقم  حالس أعلبة  حي 

سبدي قأسم حملغرب.
خديجة  حلسكتي  حلسبدة 
ف3  حي طريق طنجة عقم  عنوحنه)ح( 

16000 سبدي قأسم حملغرب.
عنوحنه)ح(  عضأ  حلفقي2  حلسبد 
 93150 ف10  عقم  حلبأهبة  لجزئة 

مرلبل حملغرب.
حمين  حلفقي2مح د  حلسبد 
عنوحنه)ح( حي حلبأس ين بلوك 01 عقم 

126 16000 سبدي قأسم حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  عضأ  حلفقي2  حلسبد 
 93150 ف10  عقم  حلبأهبة  لجزئة 

مرلبل حملغرب
حلسبد بحبأح يأسر عنوحنه)ح( حي 
سبدي   16000  71 حالس أعلبة عقم 

قأسم حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 10 حالبسدحئبة بسبدي قأسم بسأعيخ 

غشت 2222 لحت عقم 392/2222.
656I

RHABOUQI IMMO

RHABOUQI IMMO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

RHABOUQI IMMO
 RUE GOULMIMA RESIDENCE

 LE LOUVRE N653 ETG 4
 APPT 11 CASA ، 22222،
CASABLANCA MAROC

RHABOUQI IMMO شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

كل ب ة حقأمة لوفر عقم 653 حلطأبق 

ف شقة عقم 11 حلدحع حلببضأء - 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555299

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.RHABOUQI IMMO

حلسطوير   : بإيجأز  غرض حلشركة 
حلعقأعي

إنجأز كأفة أع أف حلسقسبم

حبأزة ايبر الأجي2 ج بر حلعقأعحت

لحسأبه حلخأص الحسأب  حلبنأء 

حلغي2.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

653 حلطأبق  كل ب ة حقأمة لوفر عقم 

 - حلببضأء  حلدحع   11 عقم  شقة  ف 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : غبوقي  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  غبوقي  مح د  حلسبد 

09 طريق سبت جزالة حي حلجريفأت 

22322 حسفي حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  غبوقي  مح د  حلسبد 
09 طريق سبت جزالة حي حلجريفأت 

22322 حسفي حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837598.

657I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»MSG FARAJ TRANS»
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24222، حلجديدة حملغرب
«MSG FARAJ TRANS» «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع 11 
ينأير، مركز حتع أف فأط ة حلزهرحء، 
ع أعة عقم 1، حلطأبق حتاف، مكسب 
عقم 5، مرحكش - 0000ف مرحكش 

حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.124237

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لم حلخأذ  01 شتن28 2222  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
مأيلي: ل ت حملصأدقة على لقرير حل 
 MSG FARAJ» حلشركة:  الصفبة 
ذحت  حملسؤالبة  محدادة   «TRANS
حلسصفبة  مقر  اعين  احبد  شريك 
بشأعع 11 ينأير، مركز حتع أف فأط ة 
حلزهرحء، ع أعة عقم 1، حلطأبق حتاف، 

مكسب عقم 5، مرحكش
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :29 عقم  بند 
مأيلي: حلخأص بحل الصفبة حلشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139373.

658I
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CAF MAROC

KHABER PUB

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

قفل حلسصفبة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°22 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 92222،

TANGER MAROC

KHABER PUB شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : حقأمة 

حلح د عقم 3 شأعع سجل أسة 

حلطأبق حالاف - 90000 طنجة 

حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.117715

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

حملؤعخ في 12 يولبوز 2222 لقرع حل 

KHABER PUB شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ 

اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 

عقم  حلح د  حقأمة  حإلجس أعي  مقرهأ 

 - حالاف  حلطأبق  شأعع سجل أسة   3

الزمة  نتبجة  حملغرب  طنجة   90000

نشأط.

ا عين:

حلسبد)ة( خألد براحو اعنوحنه)ح( 

 6 عقم  0ف1  زنقة  بطوطة  حبن  حي 

)ة(  حملغرب ك صفي  طنجة   90000

للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

حقأمة  افي   2222 يولبوز   12 بسأعيخ 

سجل أسة  شأعع   3 عقم  حلح د 

حلطأبق حالاف - 90000 طنجة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9813.

659I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

AYACH PROD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي حلفسا سأحة حلنبل عقم 60 

حلعبون ، 70000، حلعبون حملغرب

AYACH PROD شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة عقم 

ف105 حي حلقدس بلوك د مدينة 

حلوفأق - 70000 حلعبون حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42965

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   09

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.AYACH PROD

حالنسأج   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلس عي حلبصري.

ع أعة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

عقم ف105 حي حلقدس بلوك د مدينة 

حلوفأق - 70000 حلعبون حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : عبأش  فرحأنة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة فرحأنة عبأش عنوحنه)ح( 

حقأمة  حلشأدلي  حلحسن  حبي  شأعع 

دحع حلوقأع بلوك ب طأبق 2 شقة 27 

طنجة 90000 طنجة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة فرحأنة عبأش عنوحنه)ح( 

حقأمة  حلشأدلي  حلحسن  حبي  شأعع 

دحع حلوقأع بلوك ب طأبق 2 شقة 27 

طنجة 90000 طنجة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2733.

660I

مكسب حلصأبري

DHAIBANORD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

مكسب حلصأبري

شأعع مولي إس أعبل زنقة أكدير 

أبرحج طنجة بلوك1حلطأبق حلثألث 
عقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

حملغرب

DHAIBANORD شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

يوسف حبن لأشفين حقأمة يأمنة 

حلطأبق 1 عقم 22 - 90000 طنجة 

حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.42437

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع حل   2212 نون28   22 حملؤعخ في 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 DHAIBANORD حلوحبد  حلشريك 

مبلغ عأس ألهأ 10.000 دعهم اعنوحن 

حبن  يوسف  حإلجس أعي شأعع  مقرهأ 
عقم   1 حلطأبق  يأمنة  لأشفين حقأمة 

22 - 90000 طنجة حملغرب نتبجة ف 

: حزمة مألبة.

شأعع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

يأمنة  حقأمة  لأشفين  حبن  يوسف 
طنجة   90000  -  22 عقم   1 حلطأبق 

حملغرب. 

ا عين:

دهببة  حلعزيز  عبد  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( حي حملحال ليسسأ 34212 

لأانأت حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو   06 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2213 لحت عقم 2326.

661I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

JAOAHIR AL-ATLASSI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي حلفسا سأحة حلنبل عقم 60 

حلعبون ، 70000، حلعبون حملغرب

JAOAHIR AL-ATLASSI شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلوكألة 1 
بلوك F عقم 752 - 70000 حلعبون 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

55ف38

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 أكسوير   11

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
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عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.JAOAHIR AL-ATLASSI
حشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء حملسعددة.
عنوحن حملقر حالجس أعي : حلوكألة 1 
حلعبون   70000  -  752 عقم   F بلوك 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلكوعي  مولود  مح د  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000  :

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلكوعي  مولود  مح د  حلسبد 
عقم   03 حي حلسالم بلوك  عنوحنه)ح( 

ف0 70000 حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلكوعي  مولود  مح د  حلسبد 
عقم   03 حي حلسالم بلوك  عنوحنه)ح( 

ف0 70000 حلعبون حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
13 أكسوير  حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2221 لحت عقم ف318.
662I

SLIMANI KAMAL

 MEDZERROUKI»
 INTERNATIONAL TRADING

COMPANY «MZITCO
إعالن مسعدد حلقرحعحت

SLIMANI KAMAL
 RUE KHANE YOUNESS N° 2
 AL QOUDS ، 62222، OUJDA

MAROC
 MEDZERROUKI»

 INTERNATIONAL TRADING
COMPANY «MZITCO «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 232 

لجزئة حلسعبدي شأعع عبد حلرحبم 
بوعببد - - اجدة حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.24719
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 31 دجن28 2221
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
مديرح  زعاقي  هشأم  حلسبد  تعبين 
محدادة.  غي2  ملدة  للشركة  مشأعكأ 
حملشت2كين  بألسوقبعين  حلشركة  للتزم 
لكل من حلسبد زعاقي حلحسن احلسبد 

زعاقي هشأم.
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
حلحسأبأت  إدحعة  سيسم   ، كأسسثنأء 
حملصرفبة للشركة بألسوقبر حملنفصل 
للسبد زعاقي حلحسن أا حلسبد زعاقي 

هشأم.
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 16: حلذي ينص على مأيلي: 
تعبين حلسبد زعاقي حلحسن احلسبد 
هشأم زعاقي مدعحء مشأعكين للشركة 
حلشركة  للتزم  محدادة.  غي2  ملدة 
بألسوقبعين حملشت2كين لكل من حلسبد 
زعاقي حلحسن احلسبد زعاقي هشأم. 
حلحسأبأت  إدحعة  سيسم   ، كأسسثنأء 
حملصرفبة للشركة بألسوقبر حملنفصل 
للسبد زعاقي حلحسن أا حلسبد زعاقي 

هشأم.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ينأير   22 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 221.

663I

BURMACO SARL

BURMACO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

BURMACO SARL
 RCE HANSALI B N 16 4ÉME

 ETAGE 2 RUE AHMED CHBIHI
 AV DES FAR ، 32222، FES

MAROC
BURMACO

 شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : إقأمة 
حلعنأ�سي ب عقم 16 حلطأبق حلرحبر 
عقم 8 زنقة أح د شببهي شأعع 
حلجيش حمللكي - 30000 فأس 

حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.51703

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
10 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة ذحت حملسؤالبة   BURMACO
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة 
حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 
حلطأبق   16 عقم  ب  حلعنأ�سي  إقأمة 
حلرحبر عقم 8 زنقة أح د شببهي شأعع 
حلجيش حمللكي - 30000 فأس حملغرب 

نتبجة لغبأب أي نشأط حجس أعي.
ا عين:

حلسبد)ة( منعم حلتشح اعنوحنه)ح( 
حملسي2ة 1 بلوك 9 عقم فف لأزة 35000 

لأزة حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
حنوحع حملأ�سي اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 
زاحغة  حلوفأق  حي  أ  بلوك  ف5  عقم 
فأس حملغرب ك صفي   30000 فأس 

)ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
إقأمة  افي   2222 غشت   10 بسأعيخ 
حلرحبر  حلطأبق   16 عقم  ب  حلعنأ�سي 
شأعع  شببهي  أح د  زنقة   8 عقم 
حلجيش حمللكي - 30000 فأس حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3717.
Iف66

AICHA

NEW KEY ACADEMY,
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AICHA
 KENITRA LOT SAID HAJJI

N1213، 12222، SALE MAROC
,NEW KEY ACADEMY شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلحسن 2 مبنى 26 يقر في حلطأبق 

حلثأني شقة عقم ف - حلقنبطرة - 

حملغرب - 000ف1 حلقنبطرة - حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

35ف66

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   29

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 NEW, : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.KEY ACADEMY

 : بإيجأز  حلشركة  غرض 

-حإلستشأعة في إدحعة حٱلع أف

-خدمأت حلسوطين

-حلسدعيب 

- حلتسويق حلرقمي.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلطأبق  في  يقر   26 مبنى   2 حلحسن 

 - حلقنبطرة   - ف  عقم  شقة  حلثأني 

حملغرب - 000ف1 حلقنبطرة - حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : زايني  عأئشة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  زايني  عأئشة  حلسبدة 

 1813 عقم  حجي  سعبد  لجزئة 

12222 سال حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  زايني  عأئشة  حلسبدة 

 1813 عقم  حجي  سعبد  لجزئة 

12222 سال حملغرب.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 01 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 35ف66.

665I

EXACTE FIDUCIAIRE

 TRAVAUX ترافو سوفلى
SOUFLA

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

EXACTE FIDUCIAIRE

 LOT AL WAHDA LOT 249 ،

26422، SOUALEM MAROC

 TRAVAUX SOUFLA لرحفو سوفلى

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلع رحن 

حلسأحل IPI 5 بلوك س ع أعة 9 س1 

حلسولم 26422 برشبد حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

591ف1

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2221 ينأير   21

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

لرحفو   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TRAVAUX SOUFLA سوفلى

منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.

حلع رحن   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

حلسأحل IPI 5 بلوك س ع أعة 9 س1 

حلسولم 26422 برشبد حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلصبأع  بوج ر  حلسبد 

دعهم   100.000 بقب ة  حصة 

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلصبأع  بوج ر  حلسبد 

 26422  269 عقم  لقأن  حال  لجزءة 

برشبد حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلصبأع  بوج ر  حلسبد 

 26422  269 عقم  لقأن  حال  لجزءة 

برشبد حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ينأير   22 بسأعيخ  ب28شبد  حالبسدحئبة 

.M2224/21 2221 لحت عقم

666I

fiduciare ait assou

ريهي بوا لورد
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

fiduciare ait assou

 192lot mesguina drarga agadir ،

22222، agadir maroc
عيهي بوح لوعد شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 05 

حلحي حلصنأعي حيت ملوف - 86150 

حيت ملوف حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

83ف18.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   03 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

لفويت حلسبد )ة( حمح د حلوعيكي 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   500
عشبد  )ة(  500 حصة لفأئدة حلسبد 

حلوعيكي بسأعيخ 03 غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28  ف1  بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1777.

667I

HOME COMPTA

BENKAD PROMO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 122 ETG 1 EL OULFA ،

22242، CASABLANCA MAROC

BENKAD PROMO شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10 زنقة 

حلحرية حلطأبق حلثألث ، شقة 5 - 

22122 حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555223

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BENKAD PROMO

حالنعأش   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلعأمة اآشغأف  حالشغأف   - حلعقأعي 

حلبنأء.
زنقة   10  : عنوحن حملقر حالجس أعي 

 -  5 شقة   ، حلثألث  حلطأبق  حلحرية 

22122 حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   252  : حلسبد قأدم ج أف 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   252  : مريم  قبأز  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : نعب ة  بنخلدان  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  ج أف  قأدم  حلسبد 
87لجزئة حلحأج فألا حلطأبق حلسفلي 

22262 حلدحع حلببضأء حملغرب.
حي  مريم عنوحنه)ح(  قبأز  حلسبدة 
حلقحوف  حقأمة  نسبم  لجزئة  نسبم 
ع أعة 1 عقم 6 22522 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
حلسبدة بنخلدان نعب ة عنوحنه)ح( 
 22242 شأعع حبن مني2 معأعيف  ف7 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  ج أف  قأدم  حلسبد 
87لجزئة حلحأج فألا حلطأبق حلسفلي 

22262 حلدحع حلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 03ف837.
668I

(T.C.E CONSULTING( ط.س.ؤ كنسولسينك

 NOUR EL HODA IMPORT
EXPORT

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
حل شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولسينك
(CONSULTING

3 زنقة حبي حلحسن حلشأدلي إقأمة 
لطبفة عقم 1 ، 90000، طنجة 

حملغرب
 NOUR EL HODA IMPORT

EXPORT شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حلسالم ف عقم 142 - 90000 طنجة 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
5379ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 12 دجن28 2217 لقرع حل 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
 NOUR EL HODA IMPORT
 10.000 عأس ألهأ  مبلغ   EXPORT
حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 
 90000  -  142 عقم  ف  لجزئة حلسالم 
لوقف   : ف  نتبجة  حملغرب  طنجة 

حلنشأط.
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لجزئة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
90000 طنجة   - عقم 142  ف  حلسالم 

حملغرب. 
ا عين:

حلسبد)ة( عضوحن بلعيش حلعزيفي 
 22221 مدعيد  إسبأنبأ  اعنوحنه)ح( 

إسبأنبأ ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
حملسعلقة بألسصفبة : لجزئة حلسالم ف 

عقم 142 طنجة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
دجن28   29 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2217 لحت عقم 198531.
669I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE IMBRACOMEX SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 21 ETAGE 22 NADOR ، 62222،
NADOR MAROC

STE IMBRACOMEX SARL شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي أاالد 
بوطبب حلفوقأني حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

24579
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   11
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.IMBRACOMEX SARL
غرض حلشركة بإيجأز : * حالسسي2حد 

احلسصدير
* ببر حملالبس حلجأهزة

* ببر حالحذية.

: حي أاالد  عنوحن حملقر حالجس أعي 

 62222  - بوطبب حلفوقأني حلنأظوع 

حلنأظوع حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

500 حصة  حلسبد ع أد حلكرمة : 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد عضوحن حلحأج برحيم : 500 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلكرمة  ع أد  حلسبد 
حلحي حملدني حلنأظوع 62222 حلنأظوع 

حملغرب.

برحيم  حلحأج  عضوحن  حلسبد 

عنوحنه)ح( حي أاالد بوطبب حلفوقأني 

حلنأظوع 62222 حلنأظوع حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلكرمة  ع أد  حلسبد 
حلحي حملدني حلنأظوع 62222 حلنأظوع 

حملغرب

برحيم  حلحأج  عضوحن  حلسبد 

عنوحنه)ح( حي أاالد بوطبب حلفوقأني 

حلنأظوع 62222 حلنأظوع حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 05 شتن28 

2222 لحت عقم 313ف.

670I

CAGERE

OSI CONSULTING
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

CAGERE

252 زنقة مصطفى حملعأني ، 

22132، حلدحع حلببضأء حملغرب

OSI CONSULTING شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 71 زنقة 
كأمبلبأ حملعأعيف - 22122 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.255239

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 22 ف28حير 2222 لقرع حل 
ذحت  شركة   OSI CONSULTING
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 
 12.222,22 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 
 71 حإلجس أعي  دعهم اعنوحن مقرهأ 
زنقة كأمبلبأ حملعأعيف - 22122 حلدحع 
لحل  سبق  نتبجة  حملغرب  حلببضأء 

للشركة.
ا عين:

حلسبد)ة( نببل بعقبلي اعنوحنه)ح( 
 J3E2G2 SAINTE زنقة البأمز   122
JULIE QUEBEC CANADA ك صفي 

)ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
بسأعيخ 18 يولبوز 2222 افي 71 زنقة 
حلدحع   22122  - حملعأعيف  كأمبلبأ 

حلببضأء حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 03 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 833365.

671I

IBRA MANAGEMENT

TASI ELEC
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 25 - LAAYOUNE - BP

2367، 72222، laayoune maroc
TASI ELEC شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلقدس 

لجزئة حلوفأق بلوك د عقم 1693 
حلعبون - 70000 حلعبون حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
0637ف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 ف28حير   17
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 TASI  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ELEC
حشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلكهريأء....
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
عقم  د  بلوك  حلوفأق  لجزئة  حلقدس 
حلعبون   70000  - حلعبون   1693

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
500 حصة   : حلسبد سبدحتي حبك 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   500  : حبك  حلسأقي  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حبك  سبدحتي  حلسبد 
د  بلوك  حلوفأق  لجزئة  حلقدس  حي 
حلعبون   70000 حلعبون   1693 عقم 

حملغرب.
حي  عنوحنه)ح(  حبك  حلسأقي  حلسبد 
عقم  د  بلوك  حلوفأق  لجزئة  حلقدس 
لجزئة  حلقدس  حلعبونحي   1693
حلعبون   1693 عقم  د  بلوك  حلوفأق 

7000 حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد سبدحتي حبك عنوحنه)ح( حي 
عقم  د  بلوك  حلوفأق  لجزئة  حلقدس 
1693 حلعبون 70000 حلعبون حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
مأعس   17 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم ف63.

672I
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(T.C.E CONSULTING( ط.س.ؤ كنسولسينك

 )SM KRAN(
إس إم كران

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولسينك
(CONSULTING

3 زنقة حبي حلحسن حلشأدلي إقأمة 
لطبفة عقم 1 ، 90000، طنجة 

حملغرب
)SM KRAN( إس إم كرحن شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 12 خألد 
حبن حلولبد حلطأبق 3 عقم 8 - 90000 

طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
1فف130

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 شتن28   06
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 SM(  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

KRAN( إس إم كرحن.
حلنقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلوطني احلدالي للبضأئر.
عنوحن حملقر حالجس أعي : 12 خألد 
حبن حلولبد حلطأبق 3 عقم 8 - 90000 

طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : مقرحن  سعبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  مقرحن  سعبد  حلسبد 

 90000 3ف1  عقم  كول بأك  زنقة 

طنجة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  مقرحن  سعبد  حلسبد 
 90000 3ف1  عقم  كول بأك  زنقة 

طنجة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257351.

673I

etablissement darwinier

 ste TAMGHROUSTIL
TRAVAUX

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

etablissement darwinier

 HAY EL MASSIRA 22 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 22 DAKHLA ،

73222، dakhla maroc

 ste TAMGHROUSTIL TRAVAUX

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

احد حلشبأف شأعع مكة عقم 175 

حلدحخلة - 73000 حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

16979

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 نون28   30

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 ste  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TAMGHROUSTIL TRAVAUX

أع أف   -  : غرض حلشركة بإيجأز 

حلبنأء

؛  ، لنظبف عئي�سي  - لنظبف عأم 

لنظبف نهأية حلبنأء

- نقل حلبضأئر

خدمأت حلبنأء احإلصالح احلت2كبب 

احإلنأعة  حملدنبة  احلهندسة  احلبنأء 

حلعأمة ،

أنأبيب  معدنبة.  غي2  بنأء  موحد   -

حتسفلت  ؛  صلبة غي2 معدنبة للبنأء 

مبأني  ؛  احلقأع  احلقطرحن  احلزفت 

حآلثأع غي2  ؛  غي2 معدنبة قأبلة للنقل 

حملعدنبة.

احلشرحء  احلسصدير  حالسسي2حد   -

احلببر احلسجأعة حلعأمة

حملسطحأت  أع أف  ج بر   -

احلدهأن  احلنجأعة  حلخضرحء 

احلسبأكة احلصرف حلصحي.

لكنولوجبأ حملعلومأت احملعدحت   -

حلعرض  بألفبديو.  احملرحقبة  حلسقنبة 

حلعأم.

احد  حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلشبأف شأعع مكة عقم 175 حلدحخلة 

- 73000 حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

مبلغ عأس أف حلشركة: 2.222.222 

دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد علي ل غرسولبل عنوحنه)ح( 

لنغي2  5800ف  لنغي2  حكنويون  لويت 

حملغرب.

ل غرسولبل  مح د  حلسبد 

لنغي2  حكنويون  يدير  حيت  عنوحنه)ح( 

5800ف لنغي2 حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

ل غرسولبل  مح د  حلسبد 

لنغي2  حكنويون  يدير  حيت  عنوحنه)ح( 

5800ف لنغي2 حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 24 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

دجن28 2222 لحت عقم 1264.

Iف67

مسسأمنة شأمة

VAGUE IMPORT EXPORT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

مسسأمنة شأمة

شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 

حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب

VAGUE IMPORT EXPORT شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

عأعيض 1 بوعرك حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.13655

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع حل   2222 يونبو   06 حملؤعخ في 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

مبلغ   VAGUE IMPORT EXPORT

اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 

 1 عأعيض  حي  حإلجس أعي  مقرهأ 

حلنأظوع   62222  - حلنأظوع  بوعرك 

حملغرب نتبجة ف : حزمة حلقطأع.

حي  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

 62222 - بوعرك حلنأظوع   1 عأعيض 

حلنأظوع حملغرب. 

ا عين:

حعبوز  مراحن  حلسبد)ة( 

حي حاالد بوطبب سكسوع  اعنوحنه)ح( 

01 حلنأظوع 62222  ح زنقة 124 عقم 

حلنأظوع حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 08 يولبوز 

2222 لحت عقم 2272.

675I
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BOUSSOLE CONSEIL

 SOCIETE AFRICAINE DE
PATISSERIE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

BOUSSOLE CONSEIL
3, زحاية زنقة ببنبل اشأعع عبد 
حملومن ، 22362، حلدحعحلببضأء 

حملغرب
 SOCIETE AFRICAINE DE

PATISSERIE شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 15 زنقة 
برافأنس بلفدير - 22323 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.352647

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 18 يولبوز 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
«15 زنقة برافأنس بلفدير - 22323 
حلدحع حلببضأء حملغرب» إلى «65 شأعع 
حلببضأء  حلدحع   22422  - حملقأامة 

حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 39ف837.
676I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CO.MA.IN HOLDING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تغبي2 نشأط حلشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شأعع موعيسأنبأ صنداق حل28يد 
2629 ، 0000ف، مرحكش حملغرب

CO.MA.IN HOLDING شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي 57 شأعع 
موعيسأنبأ مرحكش حلرئي�سي جبليز - 

0000ف مرحكش حملغرب.
تغبي2 نشأط حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.96717

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم تغبي2   2222 يونبو   27 حملؤعخ في 

«حالستشأعحت  من  حلشركة  نشأط 

احستث أعحت  احلقأبضة  احإلدحعة 

حملبأني  ج بر  «لأجي2  إلى  حتسهم» 

حملفراشة».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   06 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 8ف1391.

677I

JURISMAG SARL

 GLOBAL INTERNATIONAL
MOTORS SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 22222،

Casablanca Maroc

 GLOBAL INTERNATIONAL

MOTORS SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 52، شأعع 

بأسسوع، حلطأبق حتع�سي - 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.522219

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   08 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

 GOOBAL )ة(  حلسبد  لفويت 

 ENGINES SARL-AU 99.222

حصة حجس أعبة من أصل 100.000 

 BUGSHAN )حصة لفأئدة حلسبد )ة

AUTOMOTIVE GROUP SARL-

AU بسأعيخ 08 غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837138.

678I

CABINET RAMI EXPERTISE

MENTALO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 32 ، 32222،
Fés, Maroc

MENTALO شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 96 شأعع 
حنفأ حلطأبق عقم 09 حلشقة عقم 
91 إقأمة حلريبر حنفأ - 22213 

حلدحعحلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
713ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   16
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MENTALO
مركز   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حاللصأالت حلهألفبة.
 96  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلشقة   09 عقم  حلطأبق  حنفأ  شأعع 
 22213  - إقأمة حلريبر حنفأ   91 عقم 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
 100  : سهي2  بوهدي  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  سهي2  بوهدي  حلسبدة 

بوينس  زنقة   22 حالس أعلبة  شأعع 

فأس   30000 فأس   1 حيرس حلزهوع 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  سهي2  بوهدي  حلسبدة 

بوينس  زنقة   22 حالس أعلبة  شأعع 

فأس   30000 فأس   1 حيرس حلزهوع 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 5ف8368.

679I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE MOUSSE D'OR

SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 2 ATLAS FES ،

32222، FES MAROC

 SOCIETE MOUSSE D›OR SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلـحــي 

حلـصـنـأعــي سـبــدي بــرحهــبــم فـــأس - 

30000 فـــأس حلـ ــغــرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.16245

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 غشت 2222 لم تعبين 

مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( حـــنــأن 

عــــأدف ك سي2 آخر

لبعأ لوفأة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3731/222.

680I



عدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222)الجريدة الرسمية   18032

SMOUNIAMINA

SOCIETE MAJDA SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 2 ATLAS FES ،

32222، FES MAROC

SOCIETE MAJDA SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لـجــزئــة 

29 حلحــي حلصــنــأعــي سـبــدي بــرحهـبــم 

فــــأس - 30000 فــــأس حملــغــرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

1ف156.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

01 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 

مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( حـــنــأن 

عــــأدف ك سي2 آخر

لبعأ لوفأة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3732/222.

681I

FT CONSULTING SARL AU

ZAYNA SUPERETTE
إعالن مسعدد حلقرحعحت

FT CONSULTING SARL AU

 Mesnana residence aziz bloc 6 ،

92222، tanger maroc

ZAYNA SUPERETTE «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 172 شأعع 

هأعان حلرشبد - 90000 طنجة 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.127351

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ  ف0 شتن28 2222  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

بن  حلعربي  مح د  حلسبد  لفويت 

من  حجس أعبة  حصة   222 حلطبب 

أصل 00ف حصة لفأئدة حآلنسة لبلى 

بن حلطبب

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :6 عقم  بند 

لم  حلتي  حلنقدية  حملسأه ة  مأيلي: 

: • حلسبد  إحضأعهأ إلى هذه حلشركة 

بن حلطبب مح د حلعربي مبلغ نقدي 

 22،222 دعهم  ألف  عشرين  قدعه 

حبيبة  يعقوب  بن  حلسبدة   • دعهم 

ألف  عشرين  قدعه  حلنقدي  حملبلغ 

بن  حلسبد   • دعهم  دعهم.22،222 

عشرين  حلنقدي  حملبلغ  ع ر  حلطبب 

حلسبد   • دعهم   22،222 ألف دعهم 

بن حلطبب سعد حملبلغ حلنقدي قدعه 

 • عشرين ألف دعهم 22،222 دعهم 

نقدي  مبلغ  لبلى  حلطبب  بن  حآلنسة 

 22،222 دعهم  ألف  عشرين  قدعه 

 100.000 حملسأه أت  إج ألي  دعهم 

دعهم

بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 

لم لحديد عأس حملأف ب بلغ 122،222 

مقسم   ، دعهم(  ألف  )مأئة  دعهم 

 100 حصة بقب ة  )ألف(   1000 إلى 

)مأئة دعهم( للحصة حلوححدة  دعهم. 

مدفوعة بألكأمل امخصصة للشركأء 

بن  حلسبد  اهي  مسأه أتهم  بنسبة 

حصة   222 حلعربي  مح د  حلطبب 

حلسبدة بن يعقوب حبيبة 222 حصة 

حصة   222 حلسبد بن حلطبب ع ر 

حصة  حلطبب سعد222  بن  حلسبد 

حصة   222 حآلنسة بن حلطبب لبلى 

حملج وع 1000 حصة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257272.

622I

fiduciaire al jamiae

مقهي احنين
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

fiduciaire al jamiae
 Av achra mai n°1 tetouan، 21

93222، tetouan maroc
مقهي ححنين شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حزال 

ج أعة حزال حلزيسون - 93000 لطوحن 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
32133

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   17
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
مقهي   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

ححنين.
غرض حلشركة بإيجأز : مقهي.

داحع حزال   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
ج أعة حزال حلزيسون - 93000 لطوحن 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد ححنين مح د : 800 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   222  : حلسبدة هبدة ملبأء 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  مح د  ححنين  حلسبد 
 93000 داحع حزال ج أعة حزال حلزيسون 

لطوحن حملغرب.
عنوحنه)ح(  ملبأء  هبدة  حلسبدة 
 93000 داحع حزال ج أعة حزال حلزيسون 

لطوحن حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  مح د  ححنين  حلسبد 

 93000 داحع حزال ج أعة حزال حلزيسون 

لطوحن حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   07 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1838.

683I

cabinet aux services des affaires

SRIJ
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52222، erfoud

MAROC

SRIJ شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 

لنأموست حلطأاس حلريصأني - 

52452 حلريصأني حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

16229

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت  ف1 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

.SRIJ : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

 - حالاحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

كرحء حلخبأم حملجهزة.

قصر   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 - حلريصأني  حلطأاس  لنأموست 

52452 حلريصأني حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:



18033 الجريدة الرسميةعدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222) 

 500  : بوشداع  لحسن  حلسبد 
حصة بقب ة 1.000 دعهم للحصة.

حلبي2ت  بألدعيش  مولبنأ  حلسبد 
دعهم   1.000 بقب ة  حصة   500  :

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  -حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد لحسن بوشداع عنوحنه)ح( 
لجزئة حلش س 22 عقم 162 اعزحزحت 

52452 حلريصأني حملغرب.
حلبي2ت  بألدعيش  مولبنأ  حلسبدة 
مأعيأ  سأنسأ  دا  بال  حيل  عنوحنه)ح( 

لأعحكونأ 3810ف لأعحكونأ حسبأنبأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد لحسن بوشداع عنوحنه)ح( 
لجزئة حلش س 22 عقم 162 اعزحزحت 

52452 حلريصأني حملغرب
حلبي2ت  بألدعيش  مولبنأ  حلسبد 
مأعيأ  سأنسأ  دا  بال  حيل  عنوحنه)ح( 

لأعحكونأ 3810ف لأعحكونأ حسبأنبأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 16229.

Iف68

cabinet aux services des affaires

 MOROCCO HICKO
TREKKO

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52222، erfoud
MAROC

 MOROCCO HICKO TREKKO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي كدية 

حدعحاة حعفود - 52222 حعفود حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
16291

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MOROCCO HICKO TREKKO
لنظبم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
على  عحالت   - حلسبأحبة  حلرحالت 

حلج أف - عحالت بألدعحجأت.
كدية   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حدعحاة حعفود - 52222 حعفود حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد مح د بوني : 1.000 حصة 
بقب ة 1.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  -حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد مح د بوني عنوحنه)ح( 225 
حعفود   52222 حعفود  حدعحاة  كدية 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد مح د بوني عنوحنه)ح( 225 
حعفود   52222 حعفود  حدعحاة  كدية 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 16291.
685I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CO.MA.IN HOLDING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شأعع موعيسأنبأ صنداق حل28يد 
2629 ، 0000ف، مرحكش حملغرب

CO.MA.IN HOLDING شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 57 شأعع 

موعيسأنبأ صنداق حل28يد 2629 - 

0000ف مرحكش حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.96717

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 يولبوز 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

شأعع موعيسأنبأ صنداق حل28يد   57»

حملغرب»  مرحكش  0000ف   -  2629

حملكيس  لجزئة   18 «حلسجزئة  إلى 

0000ف   - حلنخبل  حلسأني  حلشطر   II

مرحكش حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   06 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9ف1391.

686I

JURISMAG SARL

 GLOBAL CHINESE
MOTORS SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 22222،

Casablanca Maroc

 GLOBAL CHINESE MOTORS

SARL شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 122، 

شأعع حلحزحم حلكبي2 ، إقأمة لبلبأ، 

حلطأبق حتع�سي - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.522227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   08 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

 GLOBAL )ة(  حلسبد  لفويت 

ENGINE SARL-AU 99.222 حصة 

حجس أعبة من أصل 100.000 حصة 

 BUGSHAN )ة(  حلسبد  لفأئدة 

AUTOMOTIVE GROUP SARL-

AU بسأعيخ 08 غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237279.

687I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RM PROPERTY MAROC

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شأعع موعيسأنبأ صنداق حل28يد 

2629 ، 0000ف، مرحكش حملغرب

RM PROPERTY MAROC شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 57، شأعع 

موعيسأنبأ صنداق حل28يد 2629 - 

0000ف مرحكش حملغرب.

لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.122973

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   30 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

 RM )ة(  حلسبد  لفويت 

حصة   INVESTING )SAS( 1.222

حصة   1.000 أصل  من  حجس أعبة 

عشرحش  مح د  )ة(  حلسبد  لفأئدة 

بسأعيخ 30 غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139326.

688I
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fiduciaire capital orient

LE POISSON DU CHEF
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 62222، oujda maroc

LE POISSON DU CHEF شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي اجدة ف3 

شأعع عث أن بن عفأن طريق أحفي2 

 OUJDA 62222 لجزئة حلوحدة

اجدة حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.35175

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم لحويل   2222 مأي   03 حملؤعخ في 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

عفأن  بن  عث أن  شأعع  ف3  «اجدة 

 OUJDA طريق أحفي2 لجزئة حلوحدة

اجدة   » إلى  حملغرب»  اجدة   60000

طريق حلجزحئر لجزئة حلطلحأاي عقم 

OUJDA 62222 59 اجدة حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1381.

689I

JURISMAG SARL

HYUNDAI MAROC SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 22222،

Casablanca Maroc

HYUNDAI MAROC SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي إقأمة عيو 
، شأعع سبدي عبد حلرح أن، عين 
حلذئأب - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.100831

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   08 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
 GLOBAL )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة   ENGINE SARL-AU 992
حصة   1.000 أصل  من  حجس أعبة 
 BUGSHAN )ة(  حلسبد  لفأئدة 
AUTOMOTIVE GROUP SARL-

AU بسأعيخ 08 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837137.

690I

JURISMAG SARL

 GLOBAL BRITISH MOTORS
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 22222،
Casablanca Maroc

 GLOBAL BRITISH MOTORS
SARL شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي إقأمة عيو 
، شأعع سبدي عبد حلرح أن، عين 
حلذئأب - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.453217

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   08 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

 GLOBAL )ة(  حلسبد  لفويت 
ENGINE SARL-AU 99.222 حصة 
حجس أعبة من أصل 100.000 حصة 
 BUGSHAN )ة(  حلسبد  لفأئدة 
AUTOMOTIVE GROUP SARL-

AU بسأعيخ 08 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837136.
691I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE COMPTOIR LAAMOUR
SARL )شركة كنطوار لعمور 

ش.م.م(
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B»
 BUREAU N°21 ، 52322،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE COMPTOIR LAAMOUR

SARL )شركة كنطوحع لع وع 
ش.م.م( شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل 
حلكأئن بسجزئة حملنزه 2 عقم ف17 

بوفكرحن مكنأس - 50000 مكنأس 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
57173

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 COMPTOIR LAAMOUR SARL

)شركة كنطوحع لع وع ش.م.م(.
غرض حلشركة بإيجأز : - ببر موحد 

حلبنأء بألسقسبط

)لأجر(  احلصبدلبأت  حلوعنيش   -

بألسفصبل

إنشأءحت  أا  مسنوعة  أع أف   -

)مقأاف(.

حملحل   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

ف17  عقم   2 حملنزه  بسجزئة  حلكأئن 

مكنأس   50000  - بوفكرحن مكنأس 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد عأبدي ح بد : 00ف حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 300  : حلسبد عأبدي عبد حلخألق 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد عأبدي ح زة : 300 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  ح بد  عأبدي  حلسبد 

بوفكرحن  ف17  عقم   2 حملنزه  لجزئة 

مكنأس 50000 مكنأس حملغرب.

حلخألق  عبد  عأبدي  حلسبد 

ف17  عقم   2 حملنزه  لجزئة  عنوحنه)ح( 

مكنأس   50000 مكنأس  بوفكرحن 

حملغرب.

عنوحنه)ح(  ح زة  عأبدي  حلسبد 

بوفكرحن  ف17  عقم   2 حملنزه  لجزئة 

مكنأس 50000 مكنأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  ح بد  عأبدي  حلسبد 

بوفكرحن  ف17  عقم   2 حملنزه  لجزئة 

مكنأس 50000 مكنأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف331.
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FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE BERTRAP SARL AU
)شزكة بيرتراب ش م م(

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

تعبين مسي2 جديد للشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B»
 BUREAU N°21 ، 52322،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
STE BERTRAP SARL AU )شزكة 

بي2لرحب ش م م( شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة 0ف 
حلطأبق ف حقأمة كنسكون مكنأس 
مكنأس 50000 مكنأس حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.42221
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم تعبين  17 ف28حير 2222  حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حلحوسني حبرحهبم ك سي2 احبد
لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
مأي   10 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1736.
693I

AB CONSULTING

ACQUA SANA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AB CONSULTING
 lot N°172 Bureau N°7 Sidi

 Ghanem Marrakech lot N°172
 Bureau N°7 Sidi Ghanem

 Marrakech، 42222، marrakech
maroc

ACQUA SANA شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي فبال 

حلع 28ة لجزئة ليشكأ حلويدحن 
مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122279

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ACQUA SANA
بصفة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حملغرب  في  مبأشرة  غي2  أا  مبأشرة 

اخأعجه:
- لصنبر أجهزة معألجة حملبأه.

احلسصدير تي  حالسسي2حد  لجأعة   -
منسج مه أ كأنت طببعسه.

فبال   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلع 28ة لجزئة ليشكأ حلويدحن مرحكش 

- 0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 50.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
500 حصة   : حلسبدة مونبة حجي 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة مونبة حجي عنوحنه)ح( دحع 
حلويدحن  حلبوعزحاي  لجزئة  حلع 28ة 

0000ف مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة مونبة حجي عنوحنه)ح( دحع 
حلويدحن  حلبوعزحاي  لجزئة  حلع 28ة 

0000ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139356.
Iف69

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

OMABA AUTO ECOLE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 52252، MEKNES

MAROC
OMABA AUTO ECOLE شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 16 

سرحمبسو ف سبألأ - مكنأس - 50000 
مكنأس حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
17ف38.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز   19 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
ك أف حلدحادي  )ة(  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   500
1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( حيوب 

حلهردامي بسأعيخ 19 يولبوز 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   13 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3309.

695I

مسسأمنة شأمة

VAGUE IMPORT EXPORT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

مسسأمنة شأمة
شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 
حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب
VAGUE IMPORT EXPORT شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : حي 

عأعيض 1 بوعرك حلنأظوع - 62222 
حلنأظوع حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.13655

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 يونبو   15 حملؤعخ في 
شركة   VAGUE IMPORT EXPORT
مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
 1 عأعيض  حي  حإلجس أعي  مقرهأ 
حلنأظوع   62222  - حلنأظوع  بوعرك 

حملغرب نتبجة الزمة حقطأع.
ا عين:

حعبوز  مراحن  حلسبد)ة( 
حي حاالد بوطبب سكسوع  اعنوحنه)ح( 
01 حلنأظوع 62222  ح زنقة 124 عقم 
حلنأظوع حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
حي  افي   2222 يونبو   15 بسأعيخ 
 62222 - بوعرك حلنأظوع   1 عأعيض 

حلنأظوع حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 21 يولبوز 

2222 لحت عقم 3193.
696I

business processing center

سيرا مراكش
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

42222، marrakech maroc
سي2ح مرحكش شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي إقأمة نوع 
حلنخبل ع أعة س 2 شقة عقم ن67 
حلنخبل حلجنوبي مرحكش - 0000ف 

مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

127123
في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأي   18
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

سي2ح   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

مرحكش.

تسبي2   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حتصل حلسجأعي 

لدبي2 اتسبي2 حملطأعم.

عنوحن حملقر حالجس أعي : إقأمة نوع 

2 شقة عقم ن67  حلنخبل ع أعة س 

0000ف   - مرحكش  حلجنوبي  حلنخبل 

مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  احشو  أسأمة  حلسبد 

إقأمة كأعي إدن إقأمة س1 شقة عقم 

مرحكش  0000ف  كليز مرحكش  3ف  س 

حملغرب.

حلسبد جولبأن كلومبأني عنوحنه)ح( 

إقأمة سبتي كأعدن شأعع يوغزالفبة 

0000ف مرحكش  شقة ب 52 مرحكش 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  احشو  أسأمة  حلسبد 

إقأمة كأعي إدن إقأمة س1 شقة عقم 

مرحكش  0000ف  كليز مرحكش  3ف  س 

حملغرب

حلسبد جولبأن كلومبأني عنوحنه)ح( 

إقأمة سبتي كأعدن شأعع يوغزالفبة 

0000ف مرحكش  شقة ب 52 مرحكش 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يولبوز   05 حلسجأعية ب رحكش بسأعيخ 

2222 لحت عقم 97ف137.

697I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

MINBO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS
عقم 1 زنقة حلعأبد حلفأ�سي شأعع 

حبن حلخطبب حلشقة 3 بوعمأنة ، 

30060، فأس حملغرب

MINBO شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 7ف 

عبد حلعزيز بوطألب حلطأبق حلثأني - 

30000 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

73757

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MINBO

غرض حلشركة بإيجأز : حالستشأعة 

فألسدبي2.
7ف  عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

 - عبد حلعزيز بوطألب حلطأبق حلثأني 

30000 فأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 Minerva Investment حلشركة 

 100 حصة بقب ة   Group : 1.222

دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

 Minivera Investment حلشركة 
 75008 بأعيس  عنوحنه)ح(   Group

بأعيس فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  ع ر  خضوعي  حلسبد 
257طريق عين حلشقف حي حلريأض 

30000 فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 769ف.
698I

ALLIANCE COMPTABLE

AB RESORT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ALLIANCE COMPTABLE
 RUE GEORGE SANS ETG 03
 1 N 2 VALFLEURRI ، 22322،

CASABLANCA MAROC
AB RESORT شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 03زنقة 
جوعج سند حلطأبق حالاف حلرقم 

2فأف فلوغي حلدحعحلببضأء 22232 
حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
551909

 22 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو 
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 AB  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.RESORT
حشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء احلسطوير حلعقأعي.
03زنقة   : حملقر حالجس أعي  عنوحن 
حلرقم  حالاف  حلطأبق  سند  جوعج 
 22232 حلدحعحلببضأء  فلوغي  2فأف 

حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : حلسبد شرقأاي عبدحلغأني 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد مح د هشأم بن شقران 

دعهم   100 بقب ة  حصة   500  :

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عبدحلغأني  شرقأاي  حلسبد 

حقأمة  حلكرنيش  شأعع  عنوحنه)ح( 

 11 حلرقم   6 حلطأبق   2 حلحدحئق 

22322 حلدحع حلببضأء حملغرب.

حلسبد مح د هشأم بن شقران 

عنوحنه)ح( حقأمة ببتش هوس حلع أعة 

ف حلرقم 211 دحع بوعزة 22322 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عبدحلغأني  شرقأاي  حلسبد 

حقأمة  حلكرنيش  شأعع  عنوحنه)ح( 

 11 حلرقم   6 حلطأبق   2 حلحدحئق 

22322 حلدحع حلببضأء حملغرب

حلسبد مح د هشأم بن شقران 

عنوحنه)ح( حقأمة ببتش هوس حلع أعة 

ف حلرقم 211 دحع بوعزة 22322 حلدحع 

حلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 26312.

699I

N2M CONSEIL-SARL

HAFIDA BOUZYANI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC

 HAFIDA BOUZYANI
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شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
حلحسن حالاف حلزنقة 5 حلرقم 19 
حلطأبق حلثألث حلرقم 6 حلنأظوع 

62222 حلنأظوع حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
24527

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   10
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.HAFIDA BOUZYANI
اكألة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلتسويق  حالشهأع,  حاللصأالت, 

احالدحعة.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 19 حلرقم   5 حلزنقة  حالاف  حلحسن 
حلنأظوع   6 حلرقم  حلثألث  حلطأبق 

62222 حلنأظوع حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبدة حفبظة بوزيأني 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة حفبظة بوزيأني عنوحنه)ح( 

فرنسأ 75008 كولومب فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة حفبظة بوزيأني عنوحنه)ح( 

فرنسأ 92722 كولومب فرنسأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 01 شتن28 

2222 لحت عقم 4295.
700I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

GROUPE BUILDING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 22222،
AGADIR MAROC

GROUPE BUILDING شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 
لكأديرت حلدعحعكة أكأدير - 80000 

حكأدير حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.50079

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   25 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( عشبد بيسوحمن 
160 حصة حجس أعبة من أصل 330 
حصة لفأئدة حلسبد )ة( مح د حفس 

بسأعيخ 25 غشت 2222.
لفويت حلسبد )ة( عشبد بيسوحمن 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   170
330 حصة لفأئدة حلسبد )ة( مح د 

عأئش بسأعيخ 25 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   13 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 09ف118.
701I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SOGETRAM SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52222،

ERRACHIDIA MAROC
STE SOGETRAM SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 

حلخريأت فركلة حلعلبأ حلرشبدية - 

52222 حلرشبدية حملغرب.

لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي -.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   05 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

مح د  )ة(  حلسبد  لفويت 

500 حصة حجس أعبة من  ححلكوعدي 

حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000 أصل 

 05 موالي دعيس هل بأبأ بسأعيخ  )ة( 

غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 15 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 762.

722I

LAS DONAS TRANS

MAAINIA PRODUCTION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

LAS DONAS TRANS

 NAHJ LAKRIKOU N°324

 LAAYOUNE NAHJ LAKRIKOU

 N°324 LAAYOUNE، 72222،

LAAYOUNE حملغرب

 MAAINIA PRODUCTION

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

حلوكألة 1 بلوك ه عقم 76ف - 70000 

حلعبون حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.17915

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 شتن28   07 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

بلخي2  فأط ة  )ة(  حلسبد  لفويت 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000

)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000

مح د مأء حلعبنين مأعبنبأ بسأعيخ 13 

شتن28 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   13 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2743.

703I

business processing center

طط مراكش
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

42222، marrakech maroc
طط مرحكش شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع الد 
شعوف بلوك ب عقم ف66 اححة 
سبدي برحهبم حلبوع مرحكش - 

0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
125433

 31 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأعس 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
طط   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

مرحكش.
ببر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلحرفبة  احتغرحض  حملنسجأت 
احملببعأت حملبأشرة اع28 حإلنت2نت ع28 

حإلنت2نت.
داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
ف66  عقم  ب  بلوك  شعوف  الد 
 - اححة سبدي برحهبم حلبوع مرحكش 

0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  كلويكلي2  فأني  حلسبدة 
 67722 شومب  دي  شأعع   38 عقم 

فرنسأ 67722 أاعدت فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  كلويكلي2  فأني  حلسبد 
 67722 شومب  دي  شأعع   38 عقم 

فرنسأ 67722 أاعدت فرنسأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
مأي   16 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 135712.

Iف70

wimocab

COFE SHOP ELYAKINE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

wimocab
مج وعة سوفبأن عقم 9ف 

حلطبقة 3 حلشقة 8 سدي معراف 
حلدحعحلببضأء مج وعة سوفبأن 
عقم 9ف حلطبقة 3 حلشقة 8 سدي 
معراف حلدحعحلببضأء، 22222، 

حملغرب حلدحع حلببضأء
COFE SHOP ELYAKINE شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 77 شأعع 
مح د س بحة حلطأبق 10حلرقم 57 
حلدحعحلببضأء - 29492 حلدحعحلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
707ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   07
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 COFE : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.SHOP ELYAKINE
غرض حلشركة بإيجأز : ببر حبوب 

حلقهوة بألج لة.
77 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
 57 10حلرقم  مح د س بحة حلطأبق 
حلدحعحلببضأء - 29492 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : بنبحيى  يونس  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  بنبحيى  يونس  حلسبد 
ج  ق   11 عقم   6 زنقة  خألد  دعب 
حلدحعحلببضأء   22672 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  بنبحيى  يونس  حلسبد 
ج  ق   11 عقم   6 زنقة  خألد  دعب 
حلدحعحلببضأء   22672 حلدحعحلببضأء 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 1ف8368.
705I

FIDUMAHBOUB

12BNI
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FIDUMAHBOUB
 N 25 BD ABDELLAH BEN
 YASSINE IMM BELDOUN

 ETAGE 25 ، 22322،
CASABLANCA MAROC

12BNI شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 30 شأعع 
عحأف حملسكبني حلطأبق 2 حلشقة 

5 حلدحع حلببضأء - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

9ف5ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   19

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

.12BNI : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.

30 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
 5 حلشقة   2 حلطأبق  عحأف حملسكبني 

حلدحع حلببضأء - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : حلسبد حغرييب نوع حلدين 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

منأع  حلبأسط  عبد  حلسبد 

 100 حصة بقب ة   500  : حملصلوحي 

دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلدين  نوع  حغرييب  حلسبد 

 69 عقم  سفبأن  لجزئة  عنوحنه)ح( 

معراف  سبدي  طأبق2  شقة3 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

منأع  حلبأسط  عبد  حلسبد 

سفبأن  لجزئة  عنوحنه)ح(  حملصلوحي 
عقم ف6 شقة5 طأبق1 سبدي معراف 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلدين  نوع  حغرييب  حلسبد 
 69 عقم  سفبأن  لجزئة  عنوحنه)ح( 
معراف  سبدي  طأبق2  شقة3 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب
منأع  حلبأسط  عبد  حلسبد 
سفبأن  لجزئة  عنوحنه)ح(  حملصلوحي 
عقم ف6 شقة5 طأبق1 سبدي معراف 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 06 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836653.
706I

cabinet fiduciaire jalal

ن س ك حنفيستب و

 NSK INVESTIMMO 
ش.ذ. م. م. ش. و

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

cabinet fiduciaire jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 30
 tanger tanger، 92222، tanger

maroc
 NSK ن س ك حنفيستب و

INVESTIMMO ش.ذ. م. م. ش. 
اشركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 22 شأعع 
حاعاغوحي - 90000 طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
130395

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   07
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
ن س   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 
 NSK INVESTIMMO ك حنفيستب و

ش.ذ. م. م. ش. ا.
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منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
عقأعي.

عنوحن حملقر حالجس أعي : 22 شأعع 
حاعاغوحي - 90000 طنجة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد يخلف نبدجأع نببل قويدع 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000  :

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد يخلف نبدجأع نببل قويدع 
فرنسأ   90000 فرنسأ  عنوحنه)ح( 

فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد يخلف نبدجأع نببل قويدع 
فرنسأ   90000 فرنسأ  عنوحنه)ح( 

فرنسأ 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257292.
707I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

CAFE CORTADO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

حلطأبق حلرحبر شقة عقم 10 ب مبنى 
عقم 30 مكأن فرحأت حشأد شأعع 
حسن 2 حملدينة حلجديدة ، 50000، 

مكنأس حملغرب
CAFE CORTADO شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حالع�سي ع أعة 2D عقم 22 ديأع 

كأمبلبأ مكنأس - 50000 مكنأس 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
56917

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز  ف0 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 CAFE  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.CORTADO

غرض حلشركة بإيجأز : مقهى.

حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حالع�سي ع أعة 2D عقم 22 ديأع كأمبلبأ 

مكنأس - 50000 مكنأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة  90ف   : حلسبد عأدف قببو 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبدة حنأن جالف : 262 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   252  : قببو  هبة  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد عأدف قببو عنوحنه)ح( شقة 

05 ع أعة 22 قطأع 06 لجزئة قرطبة 

50000 مكنأس حملغرب.

عنوحنه)ح(  جالف  حنأن  حلسبدة 

كأمبلبأ  ديأع   5 شقة  ف  ب  ع أعة 

50000 مكنأس حملغرب.

حلسبدة هبة قببو عنوحنه)ح( ع أعة 

 50000 كأمبلبأ  ديأع   5 شقة  ف  ب 

مكنأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  جالف  حنأن  حلسبدة 

كأمبلبأ  ديأع   5 شقة  ف  ب  ع أعة 

50000 مكنأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   10 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم -.

708I

ACTIV DISTRIBUTION

ACTIV DISTRIBUTION
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

ACTIV DISTRIBUTION
شأعع عبد حملومن 17 إقأمة بالس 
بأسسوع ، مبنى بأسسوع طأبق6 ، 

شقة ف شأعع عبد حملومن 17 إقأمة 
بالس بأسسوع ، مبنى بأسسوع طأبق6 
، شقة ف، 22362، حلدحع حلببضأء 

حملغرب
ACTIV DISTRIBUTION شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي منطقة 
ليسأسفأ حلصنأعبة - مج ر دحلي 

- حملدخل ب - طريق حلجديدة حلدحع 
حلببضأء - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.222659

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 غشت   09 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   2.522.222»
«3.500.000 دعهم» إلى «6.000.000 
دعهم» عن طريق : إدمأج ححسبأطي أا 
أعيأح أا عالاحت إصدحع في عأس حملأف.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 32234.
709I

STE CECONA SARL

FRIO AROUIT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62222، nador

maroc
FRIO AROUIT شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلسالم 

حلعراي حي حلسالم حلعراي 62222 

حلنأظوع حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22591

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع حل  حملؤعخ في 24 مأعس 2222 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 FRIO AROUIT حلوحبد  حلشريك 

دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلسالم 

 62222 حلعراي حي حلسالم حلعراي 

حلنأظوع حملغرب نتبجة ف : حالفالس.

حي  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

حلعراي  حلسالم  حلعراي حي  حلسالم 

62222 حلنأظوع حملغرب. 

ا عين:

حلسبد)ة( مح د حاشن اعنوحنه)ح( 
حلنأظوع   62222 حي حلسالم حلعراي 

حملغلرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حلسالم  حي   : بألسصفبة  حملسعلقة 

حلعراي

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

أبريل   07 حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 

2222 لحت عقم ف55.

710I

أمزحاع

KALTOUMER
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

أمزحاع

حي حلفبجة عقم 09 خنبفرة ، 

000ف5، خنبفرة حملغرب

KALTOUMER شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 

12 زنقة 12 حي سبدي بولزكأغت 

خنبفرة - 000ف5 خنبفرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
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عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

4529

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.KALTOUMER

: مقأاف في  غرض حلشركة بإيجأز 

حتشغأف حملخسلفة مفأاضة.

عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

بولزكأغت  سبدي  حي   12 زنقة   12

خنبفرة - 000ف5 خنبفرة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 90.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

 900  : مرزاق  سفبأن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  مرزاق  حلسبد سفبأن 

 271 عقم  حلرمأن  زنقة  حلوحدة  حي 

حلعبون   70000 حلعبون  حملر�سى 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  مرزاق  حلسبد سفبأن 

 271 عقم  حلرمأن  زنقة  حلوحدة  حي 

حلعبون   70000 حلعبون  حملر�سى 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 12 شتن28 

2222 لحت عقم 01ف.

711I

SOCAGECOM SARL

ماري س اصويري تنظيف
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

SOCAGECOM SARL

24 زنقة حلشبخ شعبب حلدكألي دعب 

حلجأمر قرب مسجد حلعسبق 24 زنقة 

حلشبخ شعبب حلدكألي دعب حلجأمر 

قرب مسجد حلعسبق، 25222، 

خريبكة حملغرب

مأعي س حصويري لنظبف شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلرقم 

52 شأعع 22 حي حملقأامة - 25222 

خريبكة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7761

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   30

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
مأعي   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

س حصويري لنظبف.

صنر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلصأبون

صنر منسوجأت حلسنظبف

صنر حلعطوع.

حلرقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 25222  - حي حملقأامة   22 شأعع   52

خريبكة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبدة حصويري فأط ة 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة حصويري فأط ة عنوحنه)ح( 
بلوك ححلرقم 375 شأعع عالف حلفأ�سي 
 25222 حلنهضة  حي  حلثألث  حلطأبق 

خريبكة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
فأط ة  حصويري  حلسبدة 
عالف  شأعع   375 ححلرقم  عنوحنه)ح( 
حلنهضة  حي  حلثألث  حلطأبق  حلفأ�سي 

25222 خريبكة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بخريبكة بسأعيخ 22 شتن28 

2222 لحت عقم ف39.
712I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE MAISON DE MARIE
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32222، AL HOCEIMA MAROC
 STE MAISON DE MARIE SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 122 

شأعع حملوحدين - 32222 حلحسب ة 
حملغرب 

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
3553

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 أكسوير   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MAISON DE MARIE SARL

حلحالقة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
خأصة بألنسأء.

 122  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلحسب ة   32222  - شأعع حملوحدين 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : حلسبدة سأمبة بوجأطوي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : أشنأبر  ج بلة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  :  حلسبدة سأمبة بوجأطوي 

بقب ة 100 دعهم.
 500  : أشنأبر  ج بلة  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
بوجأطوي  سأمبة  حلسبدة 
حلج بل  حلشأطئ  حي  عنوحنه)ح( 

32222 حلحسب ة حملغرب.
حلسبدة ج بلة أشنأبر عنوحنه)ح( 
 32222 حلج بل  حلشأطئ  حي 

حلحسب ة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
بوجأطوي  سأمبة  حلسبدة 
حلج بل  حلشأطئ  حي  عنوحنه)ح( 

32222 حلحسب ة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
لحت   - بسأعيخ  بألحسب ة  حالبسدحئبة 

عقم -.
713I

EXPERTISE GARTI

LES ATELIERS LYONNAIS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

EXPERTISE GARTI
 122AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN ABDELLAH APPT 1
 TANGER، 92222، TANGER

MAROC
LES ATELIERS LYONNAIS شركة 
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ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 29 شأعع 

ع ر إبن حلعأص حلطأبق 3 عقم 26 

طنجة - 90000 طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

130367

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 LES  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ATELIERS LYONNAIS

حسسي2حد   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء  معدحت  منسجأت  اتسويق 

حلجأهزة انصف حملصنعة..

عنوحن حملقر حالجس أعي : 29 شأعع 
 26 عقم   3 ع ر إبن حلعأص حلطأبق 

طنجة - 90000 طنجة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حعبأ�سي  سعبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حعبأ�سي  حلسبد سعبد 

24 شأعع إغويي 42322 عاحن فرنسأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حعبأ�سي  حلسبد سعبد 

24 شأعع إغويي 42322 عاحن فرنسأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257266.

Iف71

AB CONSULTING

LES BAINS DE NINON
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AB CONSULTING
 lot N°172 Bureau N°7 Sidi

 Ghanem Marrakech lot N°172
 Bureau N°7 Sidi Ghanem

 Marrakech، 42222، marrakech
maroc

LES BAINS DE NINON شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي سبدي 

عبد حلعزيز، عقم ف دعب بن شقران 
قدي أ دعب ليزاكأعين مرحكش-
حملدينة - 0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122277

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   19
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 LES  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BAINS DE NINON
بصفة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حملغرب  في  مبأشرة  غي2  أا  مبأشرة 

اخأعجه:
للسج بل  صحي  مركز  تشغبل   -

احلصبأ
- لقديم خدمأت شبه طببة

- حإلسسي2حد احلسصدير
طببة  شبه  منسوجأت  ببر   -

احلعنأية بألبشرة.
سبدي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
ف دعب بن شقران  عبد حلعزيز، عقم 
قدي أ دعب ليزاكأعين مرحكش-حملدينة 

- 0000ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 50.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 
دعهم، مقسم كألسألي:

جوعج  كلود  جون  بوليي  حلسبد 
جبل28 : 500 حصة بقب ة 100 دعهم 

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
جوعج  كلود  جون  بوليي  حلسبد 
لودعي.  س/ص  عنوحنه)ح(  جبل28 
جي2انأ  كأدحكس  88ف17  ص/ن 

17001 جي2انأ حسبأنبأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
جوعج  كلود  جون  بوليي  حلسبد 
لودعي.  س/ص  عنوحنه)ح(  جبل28 
جي2انأ  كأدحكس  88ف17  ص/ن 

17001 جي2انأ حسبأنبأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139355.

715I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

BATMODULE SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

لجزئة عبد حملومن 69 حعض حلصغي2، 
حلطأبق حلثأني ، 22222، حملح دية 

حملغرب
BATMODULE SARL AU شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حملسي2ة حقأمة كوسطأ ديل صوف 

حلطأبق ف حلشقة حلرقم 21 - 22222 
حملح دية حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
31391

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BATMODULE SARL AU

-حلبنأء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

احالشغأف حملخسلفة -

حملبأني حملعدنبة

-حلسجأعة

-حالسسي2حد احلسصدير.

لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

صوف  ديل  كوسطأ  حقأمة  حملسي2ة 

حلطأبق ف حلشقة حلرقم 21 - 22222 

حملح دية حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : ححجبج  حمين  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  ححجبج  حمين  حلسبد 

بوسكوعة  عقم16  حدن  كألبفوعنبأ 

حلدحعحلببضأء   27122 حلنوحصر 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  ححجبج  حمين  حلسبد 

بوسكوعة  عقم16  حدن  كألبفوعنبأ 

حلدحعحلببضأء   27122 حلنوحصر 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1769.

716I
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FIDUNION-MAROC

 KRONES NORTH WEST
AFRICA

إعالن مسعدد حلقرحعحت

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 22222،
CASABLANCA MAROC

 KRONES NORTH WEST AFRICA
«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: منظرنأ 
300، حملج ر 9، حلطأبق حلرحبر، 

حملحالت 22 ا21، سبدي معراف، 
عين حلشق - - حلدحع حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

91583ف.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في ف0 يولبوز 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
إسس رحع نشأط حلشركة

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
إعأدة تشكبل حلوضر حلصأفي للشركة 

بقب ة ال لقل عن عبر عأس حملأف
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم فف8375.
717I

DK PARTNERS MAROC

A.G-ARCHI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,
 N°5 ، 22122، CASABLANCA

MAROC
A.G-ARCHI شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 شأعع 

حلزعقطوني حلطأبق حلسأدس عقم 
18 - 22222 حلدحع حلببضأء حمل لكة 

حملغريبة
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
544229

 16 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 أبريل 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
A.G-  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ARCHI
مص م   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

دحخلي ، لأجر.
59 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
عقم  حلسأدس  حلطأبق  حلزعقطوني 
حمل لكة  حلدحع حلببضأء   22222  -  18

حملغريبة.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 9 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
أمبالعد  كريسسوف  جبل  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   100  :

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
أمبالعد  كريسسوف  جبل  حلسبد 
حلطأبق   ، عنوحنه)ح( 29 شأعع لفنيت 
 ، حلسالم  حي   ، ف1  شقة   ، حلثألث 
حلدحع حلببضأء   22224 حلحي حلحسني 

حمل لكة حملغريبة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
أمبالعد  كريسسوف  جبل  حلسبد 
حلطأبق   ، عنوحنه)ح( 29 شأعع لفنيت 
 ، حلسالم  حي   ، ف1  شقة   ، حلثألث 
حلدحع حلببضأء   22224 حلحي حلحسني 

حمل لكة حملغريبة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 25 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأي 2222 لحت عقم -.
718I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

SMART
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV «D» IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11162، SALE
MAROC

SMART شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 5ف شأعع 
فرنسأ شقة 8 حكدحف - 10090 

حلريأط حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
162721

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SMART
لركبب   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

شبكة حلصأالت.
5ف شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
 10090  - حكدحف   8 شقة  فرنسأ 

حلريأط حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 50.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
500 حصة   : حلسبد حلتهأمي عكألة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  عكألة  حلتهأمي  حلسبد 

بوشوك  لجزئة   42 ع أعة   15 شقة 

حملحبط حلعبأيدة 11000 سال حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  عكألة  حلتهأمي  حلسبد 

بوشوك  لجزئة   42 ع أعة   15 شقة 

حملحبط حلعبأيدة 11000 سال حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 7242.

719I

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

GAM WORKS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53122، AZROU

MAROC

GAM WORKS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 229 

مكسب 2 حلطأبق حلثألث شأع حلحسن 

حلثأني ححدحف - 53100 حزعا حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7ف18

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
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عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 GAM : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.WORKS
-1لجزيئ   : غرض حلشركة بإيجأز 

ايبر حالعح�سى للبنأء.
-2منعش عقأعي

-3حشغأف مخسلفة حا حلبنأء
-4حلسجأعة.

عنوحن حملقر حالجس أعي : عقم 229 
مكسب 2 حلطأبق حلثألث شأع حلحسن 
حلثأني ححدحف - 53100 حزعا حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد عشبد حلزعاحلي : 100 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلزعاحلي  عشبد  حلسبد 
ححدحف   1 حلنخبل  لجزئة   111 عقم 

53100 حزعا حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلزعاحلي  عشبد  حلسبد 
ححدحف   1 حلنخبل  لجزئة   111 عقم 

5310 حزعا حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بأزعا  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 186.
722I

LOGIFIN

MED IDRISSI CAR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 22

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 92212، TANGER

MAROC
MED IDRISSI CAR شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 22 شأعع 

أبي زعع ، مج ر سنأء 03، حلطأبق 
2، - 90000 طنجة حملغرب 

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
130357

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   26
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 MED  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.IDRISSI CAR
غرض   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلشركة سوحء في حملغرب أا في حلخأعج:

لأجي2 سبأعحت بدان سأئق.
حملعأمالت  ج بر   ، أعم  ابشكل 
حلسجأعية احلصنأعبة احملألبة احملنقولة 
اغي2 حملنقولة ، حلتي قد لكون مرلبطة 
بغرض  مبأشر  غي2  أا  مبأشر  بشكل 
حلشركة اأي أغرحض م أثلة أا ذحت 

صلة قد تعزز لوسبعهأ أا لطويرهأ..
عنوحن حملقر حالجس أعي : 22 شأعع 
أبي زعع ، مج ر سنأء 03، حلطأبق 2، 

- 90000 طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حإلدعي�سي  أح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد أح د حإلدعي�سي عنوحنه)ح( 
برحنص 2 شأعع أبي زعع ، مج ر سنأء 

03، عقم 22 90000 طنجة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد أح د حإلدعي�سي عنوحنه)ح( 
برحنص 2 شأعع أبي زعع ، مج ر سنأء 

03، عقم 22 90000 طنجة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9708.
721I

STREET BUSINESS CENTER

CHISWICK
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

STREET BUSINESS CENTER
ع أعة عقم 10، عقم 7، زنقة حلحرية، 
جليز، مرحكش ، 0000ف، مرحكش 

حملغرب
CHISWICK شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 

30 ، شقة 08 ، شأعع موالي أح د 
حلوكبلي ، حسأن - 10000 حلريأط 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.153223

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل  ف1 مأعس 2222  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
مبلغ   CHISWICK حلوحبد  حلشريك 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
شقة   ،  30 مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 
حلوكبلي  أح د  موالي  شأعع   ،  08
حملغرب  حلريأط   10000  - حسأن   ،

نتبجة ف : لوقف نشأط حلشركة.
ع أعة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
شأعع موالي أح د   ،  08 شقة   ،  30
حلريأط   10000  - حسأن   ، حلوكبلي 

حملغرب. 
ا عين:

لحطوط  خلبل  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( 12 عيتش وند ، احي لندن 
حملسحدة  حمل لكة  لندن   W12 2L Y

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

مأي   18 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 124764.

722I

fidulimar

STE SOLIDARITE WORK
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

fidulimar

 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR ، 45222،

OUARZAZATE MAROC

STE SOLIDARITE WORK شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

لك وت حكنبون - 45322 لنغي2 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

063ف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   17

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOLIDARITE WORK

حلبنأء   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

احالشغأف حملخسلفة

- لأجر.

داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

لنغي2   45322  - حكنبون  لك وت 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حمبأعك حخلف : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
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500 حصة   : حلسبد حيوب بوعزة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حخلف  حمبأعك  حلسبد 
لنغي2   45322 حكنبون  لك وت  داحع 

حملغرب.
حلسبد حيوب بوعزة عنوحنه)ح( داحع 
لك وت حكنبون 45322 لنغي2 حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حخلف  حمبأعك  حلسبد 
لنغي2   45322 حكنبون  لك وت  داحع 

حملغرب
حلسبد حيوب بوعزة عنوحنه)ح( داحع 
لك وت حكنبون 45322 لنغي2 حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بتنغي2 بسأعيخ - لحت عقم -.
723I

RGCM

 LA BELLE AUX CASCADES
DORMANTES

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

عفر عأس أف حلشركة

RGCM
 imm 52 n( 5 av des far imm 52
n( 5 av des far، 22652، حملح دية 

MAROC
 LA BELLE AUX CASCADES
DORMANTES شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

 Douar اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي
 Ouled Maaza Cascades Ain
 Harrouda MOHAMMEDIA

22632 حملح دية حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
3ف77.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 غشت   22 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   1.000.000»
 1.100.000» إلى  دعهم»   100.000»

مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 

حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1775.

724I

gestion pluriel

 INSTITUT ACHADY PRIVEE
SARL.AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

gestion pluriel

حمل ف زنقة 6ف عقم 10 حل28نو�سي 

- حلدحع حلببضأء ، 22622، حلدحع 

حلببضأء حملغرب

 INSTITUT ACHADY PRIVEE

SARL.AU شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

حلعألبة لجزئة عقم 29 سبدي حجأج 

احد حصأع مديونة حلدحع حلببضأء 

حملغرب - 29672 حلدحع حلببضأء 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555279

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   24

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 INSTITUT ACHADY PRIVEE

.SARL.AU

مدعسة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حرة عاض حبسدحئي احعدحدي.

لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلعألبة لجزئة عقم 29 سبدي حجأج 
حلببضأء  حلدحع  مديونة  حصأع  احد 
حلببضأء  حلدحع   29672  - حملغرب 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حبرحهبم  لكأت  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حبرحهبم  لكأت  حلسبد 
بني   7 عقم   39 زنقة  حلسالم  عيأض 

مالف 23242 بني مالف حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حبرحهبم  لكأت  حلسبد 
بني   7 عقم   39 زنقة  حلسالم  عيأض 

مالف 23242 بني مالف حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 5ف8375.
725I

مكسب حلدكسوع حلعبودي عبد حلعزيز خبي2 قضأئي في 

حملحأسبة على حلصعبد حلوطني

سايس مون
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

مكسب حلدكسوع حلعبودي عبد حلعزيز 
خبي2 قضأئي في حملحأسبة على 

حلصعبد حلوطني
ملعب حلخبل مبدحن حلفراسبة 
سأبقأ حمأم مخ8زة عازحلي بجأنب 

حقأمة حلفرداس حلطأبق حالاف فأس ، 
30000، فأس حملغرب

سأيس مون شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قطعة 
عقم2 لجزئة منظرحلج بل دكرحت 
طريق مكنأس فأس - 30000 فأس 

حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

5057ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

09 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 

مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( ححبأن 

هنأء ك سي2 احبد

لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3ف37.

726I

أدف أمبالج

ADF EMBALLAGE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

أدف أمبالج

271، زنقة 17 شأعع حملقأامة، 

حلحسنبة ١ ، 22232، حملح دية 

حملغرب

ADF EMBALLAGE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 271، زنقة 

17 شأعع حملقأامة، حلحسنبة ١ - 

22232 حملح دية حملغرب 

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

31321

 18 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 ADF  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.EMBALLAGE

شرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

ايبر الحويل الوزير ج بر منسجأت 

حلسعبئة احلسغلبف.

 ،271  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلحسنبة ١  17 شأعع حملقأامة،  زنقة 

- 22232 حملح دية حملغرب.
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أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

ف33   : عدحيدي  فبصل  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 333  : حلسبد ديدكأ كألو إمأزيبل 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 333  : حلسبد مح د أمين حلعسبق 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد فبصل عدحيدي عنوحنه)ح( 

أفبنبدح كأعلوس حتاف ، 1B .32 سأن 

جويبوزكوح   22211 سيبأستبأن 

إسبأنبأ.

إمأزيبل  كألو  ديدكأ  حلسبد 

 6 جويري  حعحنأ  سأبين  عنوحنه)ح( 

جويبوزكوح   22222 هوندحعيببأ 

إسبأنبأ.

حلعسبق  أمين  مح د  حلسبد 

 2 مدينة حلزهوع فبال عقم  عنوحنه)ح( 

22212 حملح دية حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد فبصل عدحيدي عنوحنه)ح( 

أفبنبدح كأعلوس حتاف ، 1B .32 سأن 

جويبوزكوح   22211 سيبأستبأن 

إسبأنبأ

إمأزيبل  كألو  ديدكأ  حلسبد 

 6 جويري  حعحنأ  سأبين  عنوحنه)ح( 

جويبوزكوح   22222 هوندحعيببأ 

إسبأنبأ

حلعسبق  أمين  مح د  حلسبد 

 2 مدينة حلزهوع فبال عقم  عنوحنه)ح( 

22212 حملح دية حملغرب 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 01 بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1696.

727I

STREET BUSINESS CENTER

 STATION YASMINE SIDI

RAHAL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

STREET BUSINESS CENTER

ع أعة عقم 10، عقم 7، زنقة حلحرية، 

جليز، مرحكش ، 0000ف، مرحكش 

حملغرب

 STATION YASMINE SIDI RAHAL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في 

طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

سبالت آيت مبأ أا نوس أبأدا - 

0000ف مرحكش حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.51575

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

08 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

 STATION YASMINE SIDI RAHAL

مبلغ عأس ألهأ 22.222 دعهم اعنوحن 

آيت  سبالت  داحع  حإلجس أعي  مقرهأ 

مرحكش  0000ف   - مبأ أا نوس أبأدا 

نشأط  لوقف   : ف  نتبجة  حملغرب 

حلشركة.

داحع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

 - أبأدا  نوس  أا  مبأ  آيت  سبالت 

0000ف مرحكش حملغرب. 

ا عين:

بولفراح  مح د  حلسبد)ة( 

0000ف   196 حسبل عقم  اعنوحنه)ح( 

مرحكش حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   01 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9167.

722I

مسسأمنة حملسنبي لل حأسبة

BELFATMI ALUM
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

مسسأمنة حملسنبي لل حأسبة
130 شأعع حملسنبي حلطأبق 2 ، 

23222، بني مالف حملغرب
BELFATMI ALUM شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

حلح دحنبة بلوك 6 عقم 11 بني مالف 
- 23222 بني مالف حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
13153

 31 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BELFATMI ALUM
نجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالملنبوم.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلح دحنبة بلوك 6 عقم 11 بني مالف - 

23222 بني مالف حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : بألفأطمي  حلسبد ج أف 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد ج أف بألفأطمي عنوحنه)ح( 
بني   23222  33 عقم  نعب ة  لجزئة 

مالف حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد ج أف بألفأطمي عنوحنه)ح( 

بني   23222  33 عقم  نعب ة  لجزئة 

مالف حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة ببني مالف بسأعيخ 13 شتن28 

2222 لحت عقم 868.

729I

STE FURAMIC SARL

STE NOURI ALUM
SARL A/U

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

STE FURAMIC SARL
زحاية شأعع حلفسوحكي احبن حلخطبب 

ع أعة مخسأعي حلطأبق 6 عقم حلشقة 

3 ، 60000، اجدة حملغرب

 STE NOURI ALUMSARL A/U

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 26 زنقة 

حلعلويين حي حملح دي - 60000 

اجدة حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.32229

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع حل   2222 مأي   31 في  حملؤعخ 

 STE NOURI ALUMSARL A/U

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد  حلشريك 

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حي  حلعلويين  زنقة   26 حإلجس أعي 

حملغرب  اجدة   60000  - حملح دي 

حلشغل..حنعدحم  فرص  لقلة  نتبجة 

حملوحعد حملألبة...كث2ة حملنأفسة....

ا عين:

حمين  مح د  نوعي  حلسبد)ة( 

لجزئة  طأيرت  طريق  اعنوحنه)ح( 

حلحأج حح بدة زنقة ب عقم 9 60000 

اجدة حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
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ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
زنقة   26 افي   2222 مأي   31 بسأعيخ 
 60000  - حملح دي  حي  حلعلويين 

اجدة حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   09 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1186.
730I

STE FURAMIC SARL

STE APPOLO CENTRE SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

STE FURAMIC SARL
زحاية شأعع حلفسوحكي احبن حلخطبب 
ع أعة مخسأعي حلطأبق 6 عقم حلشقة 

3 ، 60000، اجدة حملغرب
 STE APPOLO CENTRE SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في 
طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 107 شأعع 
مح د حلخأمس حلطأبق 2 - 60000 

اجدة حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.27565

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 يولبوز 2222 لقرع حل 
 STE شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
مبلغ   APPOLO CENTRE SARL
اعنوحن  دعهم   50.000 عأس ألهأ 
شأعع مح د   107 مقرهأ حإلجس أعي 
اجدة   60000  -  2 حلخأمس حلطأبق 
حلخ28ة...قلة  قلة   : ف  نتبجة  حملغرب 

حملوحعد حملألبة...كث2ة حملنأفسة.....
ا حدد مقر حلسصفبة ب 107 شأعع 
 60000  -  2 مح د حلخأمس حلطأبق 

اجدة حملغرب. 
ا عين:

عشبد  حملدكون  حلسبد)ة( 
 122 زنقة  حلحسني  حي  اعنوحنه)ح( 
عقم ف 60000 اجدة حملغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملوحعد  قلة   : بألسصفبة  حملسعلقة 
في  حلخ28ة  حملنأفسة..قلة  حملألبة..كث2ة 

حملبدحن..
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   18 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1242.
731I

STE FURAMIC SARL

STE ALHENA CLEAN SARL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زحاية شأعع حلفسوحكي احبن حلخطبب 
ع أعة مخسأعي حلطأبق 6 عقم حلشقة 

3 ، 60000، اجدة حملغرب
 STE ALHENA CLEAN SARL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 191 شأعع 
مح د حلخأمس حلطأبق حالاف عقم 

1 - 60000 اجدة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.22239

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 يولبوز   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
دلبلة  كأاي  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   2.222
2.222 حصة لفأئدة حلسبد )ة( بلهوة 

يحي بسأعيخ 22 يولبوز 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28  ف1  بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1247.
732I

EURO ADVISORY

ZAIO PRO CASH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,22
 N°2 - 1èr Etage ، 26252، Nador

Maroc
ZAIO PRO CASH شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 372 شأعع 

حإلنبعأث - 62922 زحيو حلنأظوع 
حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.23121
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 يونبو   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
مب ون حلسومي  )ة(  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
يونبو   22 عبد حلرزحق حلسومي بسأعيخ 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 13 شتن28 

2222 لحت عقم 9ف3ف.
733I

إئس أنبة BKM لإلعشأدحت

دومينو بيكــتـــر
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

إئس أنبة BKM لإلعشأدحت
عقم 10 لجزئة حملركز اعزحزحت ، 

5000ف، اعزحزحت حملغرب
دامبنو ببكــســـر شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 

358 حي حملنصوع حلدهبي - 5000ف 
اعزحزحت حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

9ف80.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
08 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد دامبنو ببكــســـر مبلغ 
اعنوحن  دعهم   310.000 عأس ألهأ 
حي   358 عقم  حإلجس أعي  مقرهأ 

اعزحزحت  5000ف   - حلدهبي  حملنصوع 
حملغرب نتبجة ف : أزمة كوعانأ.

عقم  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
5000ف   - حلدهبي  حي حملنصوع   358

اعزحزحت حملغرب. 
ا عين:

حلسبد)ة( ع ر دعايش اعنوحنه)ح( 
عقم 358 حي حملنصوع حلدهبي 5000ف 
اعزحزحت حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بوعزحزحت بسأعيخ 12 شتن28 

2222 لحت عقم 359.
Iف73

PROGRESS MANAGEMENT

MAROA FER
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91
 APPT 22 BELEVEDERE ، 22322،

CASABLANCA MAROC
MAROA FER شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي سوق 
جديد احدي حصأع طبط ملبل - 

29642 حلدحع حلببضأء حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.272521

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يونبو   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حلرحبم  عبد  )ة(  حلسبد  لفويت 
من  حجس أعبة  حصة   222 جفوي 
أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 
حسأمة جفوي بسأعيخ 22 يونبو 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 27 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يونبو 2222 لحت عقم 229126.
735I
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BAGIC

WELCOME COFFEE SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

BAGIC
BD LA RESISTANCE.1 LOT.

 WAHDA APPT.1 ALIA
 MOHAMMEDIA، 22222،
MOHAMMEDIA MAROC

WELCOME COFFEE SARL شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
عيأض حلسالم بلوك حس عقم 5ف 
حلعألبة - 22232 حملح دية حملقرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.30307
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
31 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
مبلغ   WELCOME COFFEE SARL
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
عيأض  لجزئة  حإلجس أعي  مقرهأ 
 - حلعألبة  5ف  حلسالم بلوك حس عقم 
ف  نتبجة  حملقرب  حملح دية   22232
حيجأد  لعدم  حملشراع  حنجأز  تعذع   :

حلس ويل.
لجزئة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
5ف  عقم  حس  بلوك  حلسالم  عيأض 

حلعألبة - 22232 حملح دية حملقرب. 
ا عين:

خويبي  مح د  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( لجزئة عيأض حلسالم بلوك 
حس عقم 5ف حلعألبة 22232 حملح دية 

حملقرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
عيأض  لجزئة   : بألسصفبة  حملسعلقة 

حلسالم بلوك حس عقم 5ف حلعألبة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1780.

736I

FICASUD

VILLA VALERIA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 42222، MARRAKECH

MAROC

VILLA VALERIA شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 

حالع أف زينيت، شأعع مسلم لجزئة 

بوكأع - حلطأبق حلثألث حلشقة عقم ف1 

بأب دكألة مرحكش - 0000ف مرحكش 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

127577

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   01

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 VILLA  : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

.VALERIA

غرض حلشركة بإيجأز : كرحء مؤثث 

للشقق احلفبالت..

مركز   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

شأعع مسلم لجزئة  حالع أف زينيت، 

بوكأع - حلطأبق حلثألث حلشقة عقم ف1 

0000ف مرحكش  بأب دكألة مرحكش - 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 12.222 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

 VALERIE BENDAVID حلسبدة 

Ep PEREZ( : 22( حصة بقب ة 100 

دعهم للحصة.

 JEAN-LOUIS PEREZ : حلسبد 
0ف حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

 VALERIE BENDAVID حلسبدة 
 Rue de ,170 )( عنوحنه)ح(Ep PEREZ

.Grenelle 75227 PARIS FRANCE
 JEAN-LOUIS PEREZ حلسبد 
 Rue de Grenelle  ,170 عنوحنه)ح( 

.75227 PARIS FRANCE
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
 VALERIE BENDAVID حلسبدة 
 Rue de ,170 )( عنوحنه)ح(Ep PEREZ

Grenelle 75227 PARIS FRANCE
 JEAN-LOUIS PEREZ حلسبد 
 Rue de Grenelle  ,170 عنوحنه)ح( 

75227 PARIS FRANCE
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يولبوز   21 حلسجأعية ب رحكش بسأعيخ 

2222 لحت عقم 137965.
737I

FCGC

 LAABID INVESTISSEMENT
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

قفل حلسصفبة

FCGC
مكسب عقم 7 حلطأبق حلثألث ع أعة 
عقم 7 زنقة عبد حلكريم حلخطأبي 

فأس ، 30000، فأس حملغرب
 LAABID INVESTISSEMENT
SARL AU شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 25 س 
لجزئة حلقرايين حلطأبق 2 طريق 

عين حلشقف فأس - 30000 فأس 
حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.62219
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2222 يونبو   17 حملؤعخ في 
 LAABID INVESTISSEMENT SARL

محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة   AU

ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ عأس ألهأ 

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

حلقرايين  لجزئة  س   25 حإلجس أعي 

حلطأبق 2 طريق عين حلشقف فأس - 

فأس حملغرب نتبجة السبأب   30000

مأدية.

ا عين:

حلسبد)ة( مح د لعببد اعنوحنه)ح( 
حملوز  زنقة   12 عقم  شقة1  فأس 

نرجس 30000 فأس حملغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

س   25 افي   2222 يونبو   17 بسأعيخ 

لجزئة حلقرايين حلطأبق 2 طريق عين 

حلشقف فأس - 30000 فأس حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3686.

738I

FISCAL & LEGAL TEAM

DIGITAL DC دجطال دس
إعالن مسعدد حلقرحعحت

FISCAL & LEGAL TEAM

 RUE TAHA HOUCINE 5EME 3

 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،

22262، CASABLANCA MAROC

دجطأف دس DIGITAL DC «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ع أعة 

 ،les Quatre Temps حتعبر مرحت

الكولين.حلطأبق حلسأدس سبدي 

معراف. - 22192 حلدحع حلببضأء 

حمل لكة حملغريبة.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.313681

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 23 يونبو 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1 زيأدة عأس حملأف:: حلذي 

ينص على مأيلي:
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حلعأدي  حلغي2  حلعأم  حلج ر  قرع   
لي2لفر  حلشركة  مأف  عأس  زيأدة 
إلى  دعهم   12.222.222٫22 من 
بزيأدة  أي  دعهم   12.222.222٫22
ب أ  دعهم   2.222.222٫22 قدعهأ 
على  موزعة  سهم   80.000 يعأدف 
بألنسبة لشركة مبدي  حلنحو حلسألي: 
 7.922.222,22  : م(  )ش.  لبلبكوم 
دعهم. بألنسبة لشركة مبدي لبلبكوم 

للسوزير 22.222,22 دعهم.
لجديد االية مسي2   -  2 قرحع عقم 
مأيلي:  على  ينص  حلذي  حلشركة: 
االية  لجديد  حلعأم  حلج ر  قرع 
مسي2حلشركة حلسبدة سأمبة جسوس 
ملدة ثالث )3( سنوحت ، حعسبأًعح من 1 

ينأير 2222.
مسي2  حسسقألة   -  3 عقم  قرحع 
مأيلي:  على  ينص  حلذي  حلشركة: 
حسسقألة  على  حلعأم  حلج ر  صأدق 
منصبه  من  بوزابر  مهدي  حلسبد 
من  حعسبأًعح  ك سي2للشركة 
ذمة  إبرحء  امنحه   ،  26/27/2222

كأملة اغي2 مشراط من حملسؤالبة.
مسي2جديد  تعبين   - ف  عقم  قرحع 
مأيلي:  على  ينص  حلذي  للشركة: 
قرعحلج ر حلعأم تعبين حلسبد مح د 
حلحجوجي مسي2ح جديدح للشركة من 
بألدحع  ايقبم   1974/22/22 موحلبد 
 
ً
3 سنوحت حعسبأعح حلببضأء. عين ملدة 

من 2222/26/23.
تغبي2 حسم حلشركة:   -  5 قرحع عقم 
حلذي ينص على مأيلي: تسبأب لجأعية 
، قرع حلج ر حلعأم تغبي2حسم حلشركة 
من «Etix Everywhere Maroc» إلى 
«DIGITAL DC» حعسبأًعح من 23 يونبو 

.2222
-إنسقأف حملقر حلرئي�سي   6 قرحع عقم 
مأيلي:  على  ينص  حلذي  للشركة: 
نقل  حلغي2حلعأدي  حلعأم  حلج ر  قرع 
حلعنوحن  إلى  للشركة  حملقرحلرئي�سي 
 les مرحت  حتعبر  ع أعة  حلجديد: 
الكولين.حلطأبق   ،Quatre Temps

حلسأدس سبدي معراف. 
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

من  ا15  ا7  ا6  ا5   2 عقم  بند 
على  ينص  حلذي  حالسأ�سي::  حلنظأم 
حلسأبقة  للقرحعحت  نتبجة  مأيلي: 
،قرعحلج ر حلعأم تعديل حملوحد 2 ا5ا 

6 ا7 ا15 من حلنظأم حتسأ�سي.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 
237396- عقم  لحت   2222 شتن28 

.29992
739I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

 GRAND SERVICES FOR
 ENGINEERING AND

SUPPLY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة حلعريبة حلسعودية – عقم 

حلع أعة -22 حلطأبق حتاف عقم 5 ، 
30000، فأس مغرب

 GRAND SERVICES FOR
 ENGINEERING AND SUPPLY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
سأعة ضأية إفرحح عقم 13 حلزهوع 

فأس - 30000 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

73805
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 GRAND SERVICES FOR  :

.ENGINEERING AND SUPPLY
مقأاف   -  : غرض حلشركة بإيجأز 
حاللصأف  قنوحت  صبأنة  أا  لبنأء 

اأنأبيب حملبأه احلصرف حلصحي.
- أشغأف مخسلفة.

- لأجر حللوحزم حملكسببة..

لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلزهوع   13 عقم  إفرحح  ضأية  سأعة 

فأس - 30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد سعبد كريوب : 600 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 222  : حلسبد عبد حلحق كريوب 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد حسن كريوب : 222 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد سعبد كريوب عنوحنه)ح( ج 
07 39ف حي سهب حلبأزغي عيأط حلخي2 

صفرا 31000 صفرا حملغرب.
كريوب  حلحق  عبد  حلسبد 
قطأع حلنهضة زنقة موالي  عنوحنه)ح( 
سال  حلعبأيدة   1869 عقم  حدعيس 

11000 سال حملغرب.
عنوحنه)ح(  كريوب  حسن  حلسبد 
قطأع   1869 عقم  حلرحشبدية  زنقة 
سال   11000 سال  حلعبأيدة  حلنهضة 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد سعبد كريوب عنوحنه)ح( ج 
07 39ف حي سهب حلبأزغي عيأط حلخي2 

صفرا 31000 صفرا حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3780.
0Iف7

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

MEDI›INNOV ميدي اينوف
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شأعع زعقطوني حقأمة 

حلزعقطوني حلطأبق حلسأدس ، 
22122، حلدحع حلببضأء حملغرب

مبدي حينوف MEDI›INNOV شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 131 شأعع 

حنفأ إقأمة أزاع مكسب 11 ب حلدحع 

حلببضأء. - 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

953ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

مبدي   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.MEDI’INNOV حينوف

شرحء   •  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

ايبر الوزير الرايج احسسي2حد الصدير 

احتداية  حملنسجأت  ج بر  اتسويق 

شبه حلصبدالنبة احملعألجأت حلنبألبة 

حلسغذية  اعلم  حلغذحئبة  احملك الت 

امسسحضرحت  حلطببة  احتجهزة 

حلسج بل احلعنأية احلنظأفة؛

حلببر  بعد  مأ  اخدمة  •حإليجأع 

أا  حملنسجأت  اصبأنة اإصالح ج بر 

حملعدحت حملذكوعة أعاله.

احلسكلبف  احإليدحع  حالسسحوحذ   •

حملبأشر  غي2  أا  حملبأشر  احلس ثبل 

حالخت2حع  برحءحت  لج بر  احلحصرية 

احلع لبأت  حلسجأعية  احلعالمأت 

عن  نبأبة  احالمسبأزحت  احلت2حخبص 

حلشركة..

عنوحن حملقر حالجس أعي : 131 شأعع 

ب حلدحع   11 حنفأ إقأمة أزاع مكسب 

حلدحعحلببضأء   22222  - حلببضأء. 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   222  : زيوة  ائأم  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
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حصة  00ف   : زيوة  حلسبد سأمي 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة  00ف   : حلسبد لوفبق زيوة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد ائأم زيوة عنوحنه)ح( لجزئة 
مرحكش  لأعكأ   229 عقم   1 حلنخبل 

0000ف مرحكش حملغرب.
عنوحنه)ح(  زيوة  سأمي  حلسبد 
لأعكأ   229 عقم   1 حلنخبل  لجزئة 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب.
عنوحنه)ح(  زيوة  لوفبق  حلسبد 
لأعكأ   229 عقم   1 حلنخبل  لجزئة 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  زيوة  سأمي  حلسبد 
لأعكأ   229 عقم   1 حلنخبل  لجزئة 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837088.

1Iف7

CMS TRANSPORT

CMS TRANSPORT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

CMS TRANSPORT
15 شأعع حتبطأف عقم ف أكدحف 
حلريأط ، 10080، حلريأط حملغرب

CMS TRANSPORT شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 15 شأعع 
حتبطأف عقم ف أكدحف حلريأط - 

10080 حلريأط حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162429
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   15
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 CMS  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TRANSPORT
نقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبضأئر للغي2،
حلسجأعة، حلببر، حلشرحء، حلتسويق 

احلسوزير لج بر أنوحع حملنسجأت؛.
 15  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شأعع حتبطأف عقم ف أكدحف حلريأط - 

10080 حلريأط حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حصة   50  : حلسبد محسن ل رة 

بقب ة 5.000 دعهم للحصة.
حصة   50  : ي أني  مريم  حلسبدة 

بقب ة 5.000 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  ل رة  محسن  حلسبد 
مج وعة 9ف عقم 17 حلبيسأت ح ي م 

حلريأط 12122 حلريأط حملغرب.
عنوحنه)ح(  ي أني  مريم  حلسبدة 
داحع حاالد سالمة حلشرقبة عين عسبق 

ل أعة 12223 ل أعة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  ل رة  محسن  حلسبد 
مج وعة 9ف عقم 17 حلبيسأت ح ي م 

حلريأط 12122 حلريأط حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   22 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 127351.
742I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

GROSESPACE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 92 ETG 3 APT 15

 SIDI MOUMEN ، 22222،

CASABLANCA MAROC

GROSESPACE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

حلهدى شأعع مح د بلفريج جش 2 

ع أعة 90 شقة 15 سبدي مومن - 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

87ف555

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.GROSESPACE

مفأاض   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لجأعي.

لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 2 بلفريج جش  مح د  حلهدى شأعع 

 - سبدي مومن   15 شقة   90 ع أعة 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد عضأ بألهولة : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  بألهولة  عضأ  حلسبد 

حلدحع حلببضأء 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  بألهولة  عضأ  حلسبد 

حلدحع حلببضأء 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837800.

3Iف7

A-Z CONSULTINGT ET GESTION

EF-KAT SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 A-Z CONSULTINGT ET

GESTION

 AV MOHAMED V BOUMALNE

 DADES 45152، 45152،

BOUMALNE DADES maroc

EF-KAT SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ل سسكبت 

قلعة مكونة لنغي2 - 45222 قلعة 

مكونة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

073ف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

EF-  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.KAT SARL

حالشغأف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلع ومبة.

عنوحن حملقر حالجس أعي : ل سسكبت 

قلعة   45222  - لنغي2  مكونة  قلعة 

مكونة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
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 500  : خوي  حيت  نأدية  حلسبدة 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : حملدحني  بن  مح د  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة نأدية حيت خوي عنوحنه)ح( 
ل سسكبت قلعة مكونة لنغي2 45222 

قلعة مكونة حملغرب.
حلسبد مح د بن حملدحني عنوحنه)ح( 
ل سسكبت قلعة مكونة لنغي2 45222 

قلعة مكونة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة نأدية حيت خوي عنوحنه)ح( 
ل سسكبت قلعة مكونة لنغي2 45222 

قلعة مكونة حملغرب
حلسبد مح د بن حملدحني عنوحنه)ح( 
ل سسكبت قلعة مكونة لنغي2 45222 

قلعة مكونة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  بتنغي2  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم -.
Iفف7

ETS COMPTA HOUSE

ARTRAK
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54222،
KHENIFRA MAROC

artrak شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
بي2حنزعحن عقم 122 خنبفرة - 000ف5 

خنبفرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
75فف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   08
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 
بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
.artrak : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ
-أع أف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حملوحد  -لأجي2  إنشأءحت  أا  مسنوعة 

احآلالت -حسسي2حد الصدير.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
بي2حنزعحن عقم 122 خنبفرة - 000ف5 

خنبفرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد حالزكي ع ر : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  ع ر  حالزكي  حلسبد 
03 حي السي2ي خنبفرة  16 عقم  زنقة 

000ف5 خنبفرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  ع ر  حالزكي  حلسبد 
03 حي السي2ي خنبفرة  16 عقم  زنقة 

000ف5 خنبفرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
03 غشت  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 360.
5Iف7

ETS COMPTA HOUSE

BOUICHE CASH
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54222،
KHENIFRA MAROC

BOUICHE CASH شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي سبت حيت 
عحو موالي بوعزة خنبفرة - 000ف5 

خنبفرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

507ف
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   25
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BOUICHE CASH
-مفوض   : غرض حلشركة بإيجأز 
حلنقل-حع أف  -إيفأد  حتع أف  لتسي2 

مخسلفة حا بنأء.
عنوحن حملقر حالجس أعي : سبت حيت 
000ف5   - عحو موالي بوعزة خنبفرة 

خنبفرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : مح د  نسي2ي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 1.000  : حلسبد بويش حس أعبل 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  مح د  نسي2ي  حلسبد 
000ف5  خنبفرة  بوعزة  موالي  مركز 

خنبفرة حملغرب.
حلسبد بويش حس أعبل عنوحنه)ح( 
000ف5  خنبفرة  بوعزة  موالي  مركز 

خنبفرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  مح د  نسي2ي  حلسبد 
000ف5  خنبفرة  بوعزة  موالي  مركز 

خنبفرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
07 شتن28  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 388.

6Iف7

ETS COMPTA HOUSE

MAY TANSPOLOGI
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25
 KHENIFRA KHENIFRA، 54222،

KHENIFRA MAROC
ذحت  «شركة   may tanspologi

حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: بلوك 8 
000ف5   - 7 حي حلنسبم خنبفرة  عقم 

خنبفرة حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
71ف3.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 
حلسلب أني  حمللكأاي  تعبين  مأيلي: 

حنأس حملسي2حلوحبد للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :12 عقم  بند 
حلسلب أني  حمللكأاي  تعبين  مأيلي: 

حنأس حملسي2 حلوحبد للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
08 شتن28  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 398.
7Iف7

ETS COMPTA HOUSE

oukmine foret
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54222،
KHENIFRA MAROC

oukmine foret «شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: حي 
حلسقدم حكل وس خنبفرة - 000ف5 

خنبفرة حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.2397
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ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 25 أكسوير 2221 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 
ملجبد  عبد  حلسبد  لفويت  مأيلي: 
للسبد  حصة   330 حلدعي�سي  بزيأني 

حكنوز بنأسر 
على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 
مأيلي: لفويت حلسبد معطالاي سعبد 

330 حصة للسبد حكنوز بنأسر
على  ينص  حلذي   :03 عقم  قرحع 
ملجبد  عبد  حلسبد  حسسقألة  مأيلي: 
بنأسر  حكنوز  حلسبد  اتعبين  بزيأني 

حملسي2 حلوحبد للشركة
على  ينص  حلذي  ف0:  عقم  قرحع 
تغبي2 حلشركة من شركة ذحت  مأيلي: 
حلى شركة ذحت  حملسؤالبة حملحدادة 
حلشريك  ذحت  حملحدادة  حملسؤالبة 

حلوحبد
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 12: حلذي ينص على مأيلي: 
حملسي2حلجديد  بنأسر  حكنوز  تعبين 

احلوحبد للشركة
على  ينص  حلذي   :07 عقم  بند 

مأيلي: تغبي2 ملكبة حلحصص
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
07 شتن28  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 385.
8Iف7

BT CONSEIL

 L’INGENIERIE DE
L’INCENDIE B.E.T

إعالن مسعدد حلقرحعحت

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 22222، CASA MAROC
 L’INGENIERIE DE L’INCENDIE

B.E.T «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 8 ع أعة 
ب حلداع حلثألث نأصبة برج حلبأقوت 
بد عحأف حملسكبني الال يأقوت سبدي 

بلبوط - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.269461

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 أبريل 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
حلذي ينص على  قرحع عقم حتاف: 
زيأدة  حلوحبد  حملسأهم  يقرع  مأيلي: 
دعهم   10000 عأس حملأف لبصبا من 
 300 إف.000  دعهم(  آالف  )عشرة 
ألف دعهم )ثالث أئة ألف دعهم( ، أي 
بزيأدة 2922 سهم بقب ة حس بة 100 
حلحجوزحت  إدعحج  خالف  من  دعهم 

حملعنونة: حتعيأح
حلذي ينص على  قرحع عقم حلثأني: 
نقل  حلوحبد  حلشريك  قرع  مأيلي: 
 6 حملكسب حملسجل إلى حلعنوحن حلسألي: 
، م ر أبو غألب شبأني حلدحع حلببضأء

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

حلخأمس،  حلبند،  عقم  بند 
ينص  حلذي   : حلسأبر،  حلسأدس، 
حتسأ�سي  حلنظأم  لحبين  مأيلي:  على 

للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 06 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836697.

9Iف7

benzakour and partners advisory

مدينتي بارك
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 benzakour and partners
advisory

 avenue 2 Mars ، 22222، ,9ف
casablanca maroc

مدينتي بأعك شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 9ف شأعع 
2 مأعس حلطبقة 3 حملكسب 13 

حلدحعحلببضأء - 22222 حلدحعحلببضأء 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

1ف5510

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   13

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ : مدينتي 

بأعك.

منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.

9ف   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 13 حملكسب   3 مأعس حلطبقة   2 شأعع 

حلدحعحلببضأء - 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  مح د  عسأس  حلسبد 

بوسكوعة   365 فبال  لأان  كرين 

22222 بوسكوعة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  مح د  عسأس  حلسبد 

بوسكوعة   365 فبال  لأان  كرين 

22222 بوسكوعة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2222 لحت عقم 232512.

750I

شركة مسسأمنة حلحنصألي ش.ذ.م.م. ذحت حلشريك 

حلوحبد

YOM AKKAR SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

شركة مسسأمنة حلحنصألي ش.ذ.م.م. 

ذحت حلشريك حلوحبد

22 شأعع حملسنبي حلطأبق حالاف بني 
مالف 22 شأعع حملسنبي حلطسبق حالاف 

بني مالف، 23222، بني مالف حملغرب

YOM AKKAR SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

حلشطبي 3 شأعع 22 غشت عقم 

9ف1مرآب بني مالف 23222 بني 

مالف حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

13125

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   24

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 YOM : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.AKKAR SARL

: مقأاف في  غرض حلشركة بإيجأز 

حلعقأع.

لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

عقم  غشت   22 شأعع   3 حلشطبي 

9ف1مرآب بني مالف 23222 بني مالف 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حح د نصبف : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

500 حصة   : حلسبد مح د شرف 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  نصبف  حح د  حلسبد 
 30 عقم   9 بلوك   3 حلشطبي  لجزئة 

23222 بني مالف حملغرب.
عنوحنه)ح(  شرف  مح د  حلسبد 
يعيش  حاالد  حل8زحزة  حملهبلة  داحع 

23222 بني مالف حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  نصبف  حح د  حلسبد 
 30 عقم   9 بلوك   3 حلشطبي  لجزئة 

23222 بني مالف حملغرب
عنوحنه)ح(  شرف  مح د  حلسبد 
يعيش  حاالد  حل8زحزة  حملهبلة  داحع 

23222 بني مالف حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة ببني مالف بسأعيخ 06 شتن28 

2222 لحت عقم 1ف8.
751I

مكسب محأسبة

NEW TRAVAUX SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

مكسب محأسبة
ع أعة 1ف شقة 2 زنقة عالف بن عبد 
هللا ص.ب 222 حلرشبدية ، 52224، 

حلرشبدية حملغرب
NEW TRAVAUX SARL AU شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : قصر 
حملطأهرة حلريصأني - 52452 

حلريصأني حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.2222/9967

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2222 يونبو   22 حملؤعخ في 
شركة   NEW TRAVAUX SARL AU
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 
حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 
 52452  - حلريصأني  حملطأهرة  قصر 

حلريصأني حملغرب نتبجة الالفالس.

ا عين:

حلسبد)ة( علي حلشفعي اعنوحنه)ح( 

حاطأط   226 عقم  حنزعحن  بئ2  حي 

33300 حاطأط حلحأج حملغرب  حلحأج 

ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

قصر  افي   2222 يونبو   22 بسأعيخ 

 42452  - حلريصأني  حملطأهرة 

حلريصأني حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألرشبدية بسأعيخ 23 يونبو 

2222 لحت عقم 379/2222.

752I

مكسب محأسبة

STE NENACOS SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

مكسب محأسبة

ع أعة 1ف شقة 2 زنقة عالف بن عبد 

هللا ص.ب 222 حلرشبدية ، 52224، 

حلرشبدية حملغرب

STE NENACOS SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 
حلقصبة حلقدي ة مدغرة صنداق 

حل28يد 577 بولأملين حلرشبدية - 

52222 حلرشبدية حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.2222/13239

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   01 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

بن  موحى  )ة(  حلسبد  لفويت 

من  حجس أعبة  حصة   500 حلصغي2 

حلسبد  لفأئدة  حصة   500 أصل 

غشت   01 حسن قداعي بسأعيخ  )ة( 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 07 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 797/2222.

753I

مكسب محأسبة

VMRC SERVICES SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

مكسب محأسبة
ع أعة 1ف شقة 2 زنقة عالف بن عبد 
هللا ص.ب 222 حلرشبدية ، 52224، 

حلرشبدية حملغرب
 VMRC SERVICES SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 
لأزنأقت مدغرة حلرشبدية - 52222 

حلرشبدية حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
2222/16295

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   30
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 VMRC : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.SERVICES SARL AU
حالشغأف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حملخسلفة
حلوسأطة

لأجر حلوحزم حملكسببة.
قصر   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 52222  - لأزنأقت مدغرة حلرشبدية 

حلرشبدية حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد حمين حمعون : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حمعون  حمين  حلسبد 
عقم26 لجزئة احدي حلدهب حلرشبدية 

52222 حلرشبدية حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حمعون  حمين  حلسبد 
عقم26 لجزئة احدي حلدهب حلرشبدية 

52222 حلرشبدية حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 
شتن28 2222 لحت عقم 1121/2222.
Iف75

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 ELAS DISTRIBUTION
SARLAU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة
 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 92222،

TANGER حملغرب
 ELAS DISTRIBUTION SARLAU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

موالي عشبد لجزئة عقم 63 طنجة - 
90000 طنجة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.75985
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 يولبوز   22 في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
 ELAS حلوحبد  حلشريك  ذحت 
مبلغ   DISTRIBUTION SARLAU
اعنوحن  دعهم   10.000 عأس ألهأ 
مقرهأ حإلجس أعي شأعع موالي عشبد 
لجزئة عقم 63 طنجة - 90000 طنجة 
عدم اجود عحس   : نتبجة ف  حملغرب 

مأف كأفي.
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شأعع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 - 63 طنجة  موالي عشبد لجزئة عقم 

90000 طنجة حملغرب. 
ا عين:

حالعرج  سفبأن  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( شأعع موالي عشبد لجزئة 
عقم 63 طنجة 90000 طنجة حملغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
موالي  شأعع   : بألسصفبة  حملسعلقة 

عشبد لجزئة عقم 63 طنجة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   03 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 8090.
755I

EDIAN CONSULTING

SUPERBIA REI
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
8ف زنقة طأعق بن زيأد مكسب عقم 
3 حلقنبطرة، 000ف1، حلقنبطرة 

حملغرب
SUPERBIA REI شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مسسوطنة 
ب 8ف شأعع طأعق بن زيأد مكس28قم 3 

حلقنبطرة 000ف1 حلقنبطرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

66515
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   15
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SUPERBIA REI
مقأالة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعية -

مسنوعة  إنشأءحت  أا  أع أف 
ايصوعة

أا  لجأعية  معأملة  أي   ، أعم 
صنأعبة

أا مألبة أا منقولة أا عقأعية قد
لكون مرلبطة بشكل مبأشر أا

غي2 مبأشر بأحد حتشبأء حملذكوعة
أعاله أا حلتي قد تعزز لطوير.

عنوحن حملقر حالجس أعي : مسسوطنة 
ب 8ف شأعع طأعق بن زيأد مكس28قم 3 

حلقنبطرة 000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : حملغرب سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : مولودي  سلمى  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : مولودي  حفصة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة سلمى مولودي عنوحنه)ح( 
مهدية  قصبة  لجزئة   1059 عقم 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
مولودي  حفصة  حلسبدة 
قصبة  لجزئة   1059 عقم  عنوحنه)ح( 

مهدية 000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
مولودي  حلجبأع  عبد  حلسبد 
قصبة  لجزئة   1059 عقم  عنوحنه)ح( 

مهدية 000ف1 حلقنبطرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 92515.
756I

Valoris Partners

 GATTUSO DIGITAL
OFFSHORING

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 22412،

casablanca maroc
 Gattuso Digital Offshoring
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59، شأعع 
حلزعقطوني، حلطأبق حلسأدس عقم 
18 - 22252 حلدحعحلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555319
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   29
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.Gattuso Digital Offshoring
لصدير   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
احلدعم  حملعلومبأت  خدمأت 

احلخدمأت حإلدحعية.
حالستشأعحت احلخدمأت في أنظ ة 

ايرحمج حملعلومبأت ؛
لطوير انشر اصبأنة ايبر حل28حمج 
الطببقأت  حإللكت2انبة  احملوحقر 

حلويب احلهألف حملح وف ؛
إدحعة حملشأعير اهندسة لكنولوجبأ 

حملعلومبأت ؛
ع لبأت  ج بر  عأم،  ابشكل 
حلسجأعية،   ، احلسصدير  حالسسي2حد 
 ، حملألبة   ، حلعقأعية   ، حلصنأعبة 
حملسعلقة بشكل مبأشر أا غي2 مبأشر 
من  حلتي  أا   ، أعاله  حملذكوع  بأل�سيء 
حملحس ل أن تعزز لحقبقه الطويره، 
غي2  أا  مبأشرة  أي مشأعكة  اكذلك 
حتشكأف.  من  شكل  بأي   ، مبأشرة 
على حإلطالق، في حلشركأت حلتي تسعى 
لسحقبق أهدحف م أثلة أا ذحت صلة ؛.
عنوحن حملقر حالجس أعي : 59، شأعع 
عقم  حلسأدس  حلطأبق  حلزعقطوني، 

18 - 22252 حلدحعحلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   900  : كنوني  فهد  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 100  : حلجأي  سأمبة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  كنوني  فهد  حلسبد 

سبدي   196 عقم  منظرانأ  لجزئة 

حلدحعحلببضأء   22522 معراف 

حملغرب.

حلجأي عنوحنه)ح(  حلسبدة سأمبة 

سبدي   196 عقم  منظرانأ  لجزئة 

حلدحعحلببضأء   22522 معراف 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلجأي عنوحنه)ح(  حلسبدة سأمبة 

سبدي   196 عقم  منظرانأ  لجزئة 

معراف 22522 حلدحعحلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837506.

757I

ASMAA MEDIA GROUP

SPRING EVENTS PLANNER
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ASMAA MEDIA GROUP

شأعع صهبب حلرامي بلوك 39 حلرقم 

22 حل28نو�سي حلببضأء، 22222، 

حلببضأء حملغرب

 SPRING EVENTS PLANNER

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 21 زنقة 

حبوعبد هللا نفبر حقأمة بن ع ر 

حملعأعيف حلببضأء -. حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

1057ف5.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

2222لم حلخأذ  يولبوز   12 حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
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قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
تغبي2 تس بة حلى شركة س28ينغ بالني2 

حفأنت
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
لنظبم  في  حلسجأعي  حلنشأط  لحديد 

ال وين حلسظأهرحت احلحفالت
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
 7 حلى  للشركة  حالجس أعي  حملقر  نقل 
حلدحع  بوعكون  اعير  حيت  زنقة  مكرع 

حلببضأء
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
تغبي2 تس بة حلى شركة س28ينغ بالني2 

حفأنت
بند عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
لنظبم  في  حلسجأعي  حلنشأط  لحديد 

ال وين حلسظأهرحت احلحفالت
بند عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
 7 حلى  للشركة  حالجس أعي  حملقر  نقل 
حلدحع  بوعكون  اعير  حيت  زنقة  مكرع 

حلببضأء
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237523.

758I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

A.J.Q. TRAVAUX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 22222،
AGADIR MAROC

A.J.Q. TRAVAUX شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل 
حلكأئن ب زنقة نسرين عقم 13 

عيأض حلسالم أكأدير - 80000 حكأدير 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

51925

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   03

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 A.J.Q.  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TRAVAUX

حشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء احشغأف مخسلفة..

محل   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 13 عقم  نسرين  زنقة  ب  حلكأئن 

عيأض حلسالم أكأدير - 80000 حكأدير 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلجاليدي  عزيز  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلجاليدي عنوحنه)ح(  حلسبد عزيز 

فأف سوس   19 شقة عقم   10 ع أعة 

بنسركأا حكأدير 80000 حكأدير حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلجاليدي عنوحنه)ح(  حلسبد عزيز 

فأف سوس   19 شقة عقم   10 ع أعة 

بنسركأا حكأدير 80000 حكأدير حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو   29 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 110677.

759I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

A.J.Q. TRAVAUX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 22222،
AGADIR MAROC

A.J.Q. TRAVAUX شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل 
حلكأئن ب زنقة نسرين عقم 13 

عيأض حلسالم أكأدير - 80000 أكأدير 
حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.51925
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
17 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
لكأت  مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( 

حبأة ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 05ف118.

760I

EUROMED COMPTA-SARL

LISSE TRAVAUX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1126 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 42222،
MARRAKECH MAROC

LISSE TRAVAUX شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حيت 
زاك حيت فأسكأ حيت حاعير مرحكش - 

42252 حيت حاعير حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122293

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   26
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 LISSE  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TRAVAUX
مقأالة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء احالشغأف حلع ومبة 
حع أف حلت2مبم احلتشجي2

لأجر.
: داحع حيت  عنوحن حملقر حالجس أعي 
زاك حيت فأسكأ حيت حاعير مرحكش - 

42252 حيت حاعير حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.666  : حلسبد ع ر حيت حداش 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 : حعبني  حلرح أن  عبد  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.668

للحصة.
 1.666  : حاشن  ح بد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد ع ر حيت حداش عنوحنه)ح( 
داحع برحغة دحع حلجأمر حمزميز حلحوز 

42122 حمزميز حملغرب.
حعبني  حلرح أن  عبد  حلسبد 
سبدي  حعسأاح  داحع  عنوحنه)ح( 
حزيالف   22326 السأنة  بولخلف 

حملغرب.
عنوحنه)ح(  حاشن  ح بد  حلسبد 
شيشأاة  مجأط  علوحش  حيت  داحع 

1000ف شيشأاة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:



18055 الجريدة الرسميةعدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222) 

حعبني  حلرح أن  عبد  حلسبد 
سبدي  حعسأاح  داحع  عنوحنه)ح( 

بولخلف السأنة 22326 حزيالف   
حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139383.
761I

FLASH ECONOMIE

SIDAMI CASH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 22 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

SIDAMI CASH شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 63 
زنقة حلوحلبدية حي احد حلبأشأ - 

22162 حسفي حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
13175

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   09
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SIDAMI CASH
اسبط   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

نقدي-لحويل عصبد.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 - زنقة حلوحلبدية حي احد حلبأشأ   63

22162 حسفي حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد نوع حلدين سبدحمي : 1.000 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

سبدحمي  حلدين  نوع  حلسبد 
حي  حلوحلبدية  زنقة   37 عنوحنه)ح( 
حسفي   22162 حلشقوعي  حجنأن 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
سبدحمي  حلدين  نوع  حلسبد 
حي  حلوحلبدية  زنقة   37 عنوحنه)ح( 
حسفي   22162 حلشقوعي  حجنأن 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بآسفي  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1327.

762I

FLASH ECONOMIE

ABOU ABDELKEBIR TRANS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 22 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

 ABOU ABDELKEBIR TRANS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 
حلوحدة عقم 699ف - 73000 

حلدحخلة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
22449

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   06
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 ABOU : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.ABDELKEBIR TRANS
نقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلبضأئر على حلطرق اخدمأت حلنقل 

، نقل حلبضأئر للغي2.
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلوحدة عقم 699ف - 73000 حلدحخلة 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : عقأد  حلحسن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  عقأد  حلحسن  حلسبد 
338 حي حلجديد حزعا  عقم   01 بلوك 

86150 حيت ملوف حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  عقأد  حلحسن  حلسبد 
338 حي حلجديد حزعا  عقم   01 بلوك 

86150 حيت ملوف حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 
شتن28 2222 لحت عقم 1475/2222.
763I

FLASH ECONOMIE

 GLOBAL TECHNIQUE ET
ELEVATION

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

عفر عأس أف حلشركة

 GLOBAL TECHNIQUE ET
ELEVATION

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

عأس ألهأ:500.000 دعهم
 مقرهأ حإلجس أعي: عقم 26 لجزئة 
ديأمون حتخضر مشراع إشرحق 

مركز مكسب ف1 حلحي حلحسني 
حلدحعحلببضأء 

عفر عأس أف حلشركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 
01 شتن28 2222 لم عفر عأس أف مأف 

حلشركة 
ديون  عن  حلسعويض  طريق  عن 
عن  حلدفر  مسسحقة  معبنة  سأئلة 
للشركأء  حلجأعي  حلحسأب  طريق 
لسصل إلى 2.522.222 دعهم ، اذلك 

بإنشأء 22.222 حصة
 بقب ة حس بة 100 دعهم لكل منهأ 
مدفوعة بألكأمل امحفوظة للشريك 

حلوحبد حلسبد حمين حلبمي.
6 ا7 من حلنظأم  تعديل حلفصوف 

حتسأ�سي للشركة 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 37ف837
Iف76

FLASH ECONOMIE

 SUPPORT CLIENT ET
CONSULTING
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 SUPPORT CLIENT ET
 CONSULTING SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
عأس ألهأ 10000 دعهم 

مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركأء  قرع   ،2222/22/23 بسأعيخ 
 ET CLIENT SUPPORT شركة 
دحت  شركة   CONSULTING
عأس ألهأ  حملحدادة  حملسؤالبة 
100 حصة  10000 دعهم مقسم إلى 
حجس أعبة بقب ة 100 دعهم للحصة، 
حبن  جعفر  شأعع  حإلجس أعي  مقرهأ 
حلدحع   ،  2 حملشرق  إقأمة  حبيب، 

حلببضأء مأ يلي:
حلسصديق على:  1-

ف  حلقأنوني  حلشكل  تغبي2   *
 ET CLIENT SUPPORT شركة 
ذحت  شركة  من   CONSULTING
إلى   )SARL( حملحدادة  حملسؤالبة 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  حلشركة 

.(SARL AU( ذحت حلشريك حلوحبد



عدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222)الجريدة الرسمية   18056

ست2حجيي  ڤأنسو  حلسبد  تعبين   *

حملدير حلوحبد للشركة.

لجديد حلقأنون حتسأ�سي للشركة 

بسأعيخ  أعاله  حلسعديالت  لبالئم 

.23/22/2222

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألدحع  حلسجأعية  لل حك ة  حلضبط 

لحت   2222/29/26 بسأعيخ  حلببضأء 
عقم 836661.

765I

FLASH ECONOMIE

 MAROC ASSUREUR

CONSEIL
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 MAROC ASSUREUR CONSEIL

 SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
عأس ألهأ 122222,22 دعهم 

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ بسأعيخ 

شركة  شركأء  قرع   ،24/21/2222

شركة  كونسيبل  آسي2اع  مأعاك 

عأس ألهأ  حملحدادة  حملسؤالبة  دحت 

 1000 إلى  مقسم  دعهم   100000

دعهم   100 بقب ة  حجس أعبة  حصة 

 ،279 حإلجس أعي  مقرهأ  للحصة، 

حلدحع  حلخأمس،  مح د  شأعع  مكرع 

حلببضأء مأ يلي:

حلسصديق على:  1-

* ببر مئة اخ سة اعشران حصة 

حجس أعبة(  حصة   125( حجس أعبة 

من طرف حلسبدة إحسأن مزي28ي إلى 

حلسبد مح د حلعرحقي حلحسبني

موزعأ  حلشركة  عأس أف  لبصبا 

كألسألي:

 375( حلسبدة إحسأن مزي28ي   •  

حصة حجس أعبة(

حسبني  عرحقي  مح د  حلسبد   •

)376حصة حجس أعبة(

حلهأاش  مصطفى  حلسبد   •

)249حصة حجس أعبة(

-2 حسسقألة حلسبد مح د فح�سي 

من اظبفسه ك دير مشأعك قأنوني.

سبدي  لبنى  حلسبدة  تعبين   3-

حلوطنبة  للبطأقة  حلحأملة  يوسف 

مشأعكة  مديرة   272227BE عقم 

للشركة.

بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بألدحع  حلسجأعية  لل حك ة  حلضبط 

لحت   14/29/2222 بسأعيخ  حلببضأء 

عقم 837666.

766I

STE FIACCOF 

ARAB CAROSSERIE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 62 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 32222، fes maroc

ARAB CAROSSERIE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل بداحع 

االد مح د عين حلشقف فأس - 

30000 فأس حملغرب.

لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.71617

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 شتن28   06 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

نوع حلدين حبن  )ة(  لفويت حلسبد 

من  حجس أعبة  حصة   252 جالف 

)ة(  حصة لفأئدة حلسبد   252 أصل 

شتن28   06 بسأعيخ  جالف  حبن  منبة 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28   08 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 707ف.

767I

maghreb consulting

أبراج إنفرا
إعالن مسعدد حلقرحعحت

maghreb consulting

 BD RAHAL EL MESKINI N° 54

 ETG 3 APPT 2 MERS SULTAN ،

22222، CASABLANCA MAROC

أبرحج إنفرح «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 221 ، 

شأعع مصطفى حملعأني ، حلطأبق 

حلثأني ، شقة عقم 12 ، - 22222 

حلدحع حلببضأء حمل لكة حملغريبة.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

1587فف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 12 يولبوز 2222 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

حلسصديق على عقد حلس28ع بأتسهم

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

حسسقألة حلسبدة فأط ة حلعزيزي من 

منصب مدير حلشركة

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

 
ً
مديرح عشأق  مح د  حلسبد  تعبين 

ً
جديدح

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 

ب بلغ  عشأق  مح د  حلسبد  سأهم 

دعهم  ألف  خ س أئة  قدعه  نقدي 

)500.000.00 دعهم( للشركة.

على  ينص  حلذي  ف1:  عقم  بند 

عشأق  مح د  حلسبد  تعبين  مأيلي: 

لفت2ة غي2 محدادة من   
ً
جديدح  

ً
مديرح

حلكأملة  حلصالحبأت  منحه  خالف 

لل أدة   
ً
افقأ اإدحعتهأ  حلشركة  إلدحعة 

18 من حلنظأم حتسأ�سي.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 23 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم ف83531.

768I

ISDM CONSULTING

 DESIERTO SERVICES AND
NÉGOCE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 25 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 72222

حلعبون حملغرب

 Desierto services and négoce

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مدينة 

 j742 حلوحدة حلشطر حلثأني عقم

حلعبون - 70000 حلعبون حملغرب 

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42927

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   09

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.Desierto services and négoce

ج بر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

 ، حلنقل  لذحكر  حلتسهبالت.  خدمأت 

حل28يد حلسرير....

مدينة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 j742 عقم  حلثأني  حلشطر  حلوحدة 

حلعبون - 70000 حلعبون حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبدة مبأعكة مأسبك 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة مبأعكة مأسبك عنوحنه)ح( 
زنقة برشبد عقم 125 حي خط حلرملة 

01 حلعبون 70000 حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة مبأعكة مأسبك عنوحنه)ح( 
زنقة برشبد عقم 125 حي خط حلرملة 

01 حلعبون 70000 حلعبون حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 4219/2222.
769I

bucof

RM PRINT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 4 ، 42222، casablanca

maroc
RM PRINT شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 11 
لجزئة حلوعدة زنقة 31 حلطأبق 

حتع�سي سبدي مومن حلدحع حلببضأء 
- 22422 حلدحع حلببضأء حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.272625
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 يولبوز   26 في  حملؤعخ 
حل شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
 10.000 مبلغ عأس ألهأ   RM PRINT
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 
حلطأبق   31 زنقة  حلوعدة  لجزئة   11
حتع�سي سبدي مومن حلدحع حلببضأء - 
حلدحع حلببضأء حملغرب نتبجة   22422

ف : حل حلشركة الوقبف حلنشأط.
عقم  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
حلطأبق   31 زنقة  حلوعدة  لجزئة   11
حتع�سي سبدي مومن حلدحع حلببضأء - 

22422 حلدحع حلببضأء حملغرب. 

ا عين:

ح ودة  حملهدي  حلسبد)ة( 

بوج عة  حاالد  داحع  اعنوحنه)ح( 

حلدحع   13003 بنسلب أن  فضأالت 

حلببضأء حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
حلشبخأاي  ح بد  حلسبد)ة( 

بوج عة  حاالد  داحع  اعنوحنه)ح( 

حلدحع   13003 بنسلب أن  فضأالت 

حلببضأء حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
لجزئة   11 عقم   : حملسعلقة بألسصفبة 

حتع�سي  حلطأبق   31 زنقة  حلوعدة 

سبدي مومن حلدحع حلببضأء

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 236922.

770I

fiduciaire la grande classe

 GROUPE SCOLAIRE L›ARC
DES GENIE PRIVE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

fiduciaire la grande classe

شأعع حالمي2ة اللة عأئشة ، 26222، 

سطأت حملغرب

 GROUPE SCOLAIRE L›ARC DES

GENIE PRIVE شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 

حلبلقأن حلرقم 37 حي بأم - 26222 

سطأت حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7163

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   09

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 GROUPE SCOLAIRE L’ARC DES

.GENIE PRIVE
مؤسسة   : غرض حلشركة بإيجأز 

للسعلبم حلحر.
زنقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 26222  - حي بأم   37 حلبلقأن حلرقم 

سطأت حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 100  : يوسف  حلشرحيبي  حلسبد 

حصة بقب ة 1.000 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد حلشرحيبي يوسف عنوحنه)ح( 
بأم  حي   37 حلرقم  حلبلقأن  زنقة 

26222 سطأت حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حلشرحيبي يوسف عنوحنه)ح( 
بأم  حي   37 حلرقم  حلبلقأن  زنقة 

26222 سطأت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  حالبسدحئبة بسطأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1257-22.
771I

FOUZMEDIA

NICE FULL TRAN
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc
NICE FULL TRAN شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 شأعع 

موالي عبدحلعزيز إقأمة موالي 

عبدحلعزيز حلرقم ف حلقنبطرة 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

66503

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   24

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 NICE  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.FULL TRAN

: مقأاف في  غرض حلشركة بإيجأز 

نقل حملسسخدمين.

 59  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

شأعع موالي عبدحلعزيز إقأمة موالي 

عبدحلعزيز حلرقم ف حلقنبطرة 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  مجأهد  ع ر  حلسبد 

حلرقم 1677 بئ2 حلرحمي جنوب حلطأبق 

حتاف 000ف1 حلقنبطرة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  مجأهد  ع ر  حلسبد 

حلرقم 1677 بئ2 حلرحمي جنوب حلطأبق 

حتاف 000ف1 حلقنبطرة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 07 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم -.

772I



عدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222)الجريدة الرسمية   18058

FOUZMEDIA

TOUCHE PRESTIGE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc
TOUCHE PRESTIGE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 شأعع 

موالي عبدحلعزيز إقأمة موالي 
عبدحلعزيز حلرقم ف - 000ف1 

حلقنبطرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
66353

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TOUCHE PRESTIGE
: مقأاف في  غرض حلشركة بإيجأز 

حتشغأف حملخسلفة اأشغأف حلبنأء
عصأص.

 59  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
إقأمة  عبدحلعزيز  موالي  شأعع 
000ف1   - ف  موالي عبدحلعزيز حلرقم 

حلقنبطرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة حلزكري بشرى عنوحنه)ح( 
000ف1   5 حلشقة  ل أم  أبو   9/11

حلقنبطرة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة حلزكري بشرى عنوحنه)ح( 
000ف1   5 حلشقة  ل أم  أبو   9/11

حلقنبطرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 23 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم -.

773I

fisc orient

KS BEAUTY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

fisc orient
شأعع حدعيس حالك28 ع أعة ملنوع 
حلطأبق حالاف عقم 1 ، 60000، 

اجدة حملغرب
KS BEAUTY شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ملسقى 
شأعع عالف بن عبد هللا اشأعع 

يوسف بن لأشفين حلطأبف 8 عقم 
81 - 60000 اجدة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.36637
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 يونبو   22 حملؤعخ في 
 KS شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ   BEAUTY
حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 
ملسقى شأعع عالف بن عبد هللا اشأعع 
عقم   8 حلطأبف  لأشفين  بن  يوسف 
60000 اجدة حملغرب نتبجة ف   -  81

.ydhf hgkqhù :
ملسقى  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
اشأعع  هللا  عبد  بن  عالف  شأعع 
عقم   8 حلطأبف  لأشفين  بن  يوسف 

81 - 60000 اجدة حملغرب. 
ا عين:

حلسبد)ة( مراحن قأ�سي اعنوحنه)ح( 
زنقة  حلوحدة  لجزئة  حملح دي  حي 
اجدة   60000  22 حلخدعي عقم  س 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   22 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2542.

Iف77

BUREAU ESSOUFYANI

TRANS NAN

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

72222، LAAYOUNE MAROC

TRANS NAN شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلفرسأن حلزنقة 12 حلرقم 39 

حلطأبق حالاف - 70000 حلعبون 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42929

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   13

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TRANS NAN

حلنقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

نقل  حمل28د،  حلنقل  احلدالي،  حلوطني 

حلبضأئر لحسأب حلغي2 ، نقل حتفرحد 

لحسأب حلغي2، أشغأف حلبنأء. أشغأف 

حلكهريأء حملنزلبة احلصنأعبة.

حملرحقبة  أنظ ة  الركبب:  لثببت 

نظأم  حلحريق،  بألفبديو،كشف 

حلعأمة.  حلسجأعة  حلهوحء.  لكببف 

احلسصدير.  حلسفأاض.حإلسسي2حد 

اخدمأت  حلسنظبف،أع أف  أع أف 

حلطأزجة  حتس أك  ببر  مسنوعة. 

احلسجزئة.  حلج لة  لجأعة  احملج دة. 

اشبه  بألج لة  الجأعة  ببر  شرحء، 

حلج لة لج بر منسجأت حلخضراحت 

الصدير  حسسي2حد  احلفوحكه. 

حتس أك....

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلفرسأن حلزنقة 12 حلرقم 39 حلطأبق 

حالاف - 70000 حلعبون حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : نجبب  هشأم  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  نجبب  هشأم  حلسبد 

شأعع حالندلس  حي حملسي2ة حلخضرحء 

حملر�سى-  70000  03 حلشقة   52 عقم 

حلعبون حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  نجبب  هشأم  حلسبد 

شأعع حالندلس  حي حملسي2ة حلخضرحء 

حملر�سى-  70000  03 حلشقة   52 عقم 

حلعبون حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2753/2222.

775I
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NAY CRECHE

NAY CRECHE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

NAY CRECHE
ف1 بلوك س زنقة حلقأئد حلعربي 
حلع أعي حي حلكرم خريبكة ، 

25222، خريبكة حملغرب
NAY CRECHE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف1 بلوك 
س زنقة حلقأئد حلعربي حلع أعي 

حي حلكرم خريبكة خريبكة 25222 
خريبكة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
7783

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 شتن28   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 NAY  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.CRECHE
غرض حلشركة بإيجأز : حضأنة ، 

مأ قبل حملدعسة ، حبسدحئي.
ف1 بلوك  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
حلع أعي  حلعربي  حلقأئد  زنقة  س 
 25222 خريبكة  خريبكة  حلكرم  حي 

خريبكة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : قوقيش  نعب ة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 1.000  : حلسبدة نعب ة قوقيش   

بقب ة 100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة نعب ة قوقيش عنوحنه)ح( 
حلعربي  حلقأئد  زنقة  س  بلوك  ف1 
 25222 حلكرم خريبكة  حلع أعي حي 

خريبكة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة نعب ة قوقيش عنوحنه)ح( 
حلعربي  حلقأئد  زنقة  س  بلوك  ف1 
 25222 حلكرم خريبكة  حلع أعي حي 

خريبكة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1 شتن28  حالبسدحئبة بخريبكة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 19ف.
776I

EDIAN CONSULTING

 SOCIETE ALHADATA
IMMOBILIERE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

EDIAN CONSULTING
8ف زنقة طأعق بن زيأد مكسب عقم 
3 حلقنبطرة، 000ف1، حلقنبطرة 

حملغرب
 SOCIETE ALHADATA

IMMOBILIERE شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي بلوك س 
عقم ف5 حملغرب حلعربي حلقنبطرة 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.30681

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   25 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
قأسم حلقطبي  )ة(  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة  0ف3 
2.552 حصة لفأئدة حلسبد )ة( ح زة 

حلقطبي بسأعيخ 25 غشت 2222.
قأسم حلقطبي  )ة(  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   170
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   2.552
غشت   25 بسأعيخ  حلقطبي  حنسصأع 

.2222

قأسم حلقطبي  )ة(  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   2.242
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   2.552
 25 بسأعيخ  حلقطبي  حشرف  مح د 

غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 07 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 68ف3.

777I

tob travaux divers

 SOCIETE GENERALE DES
 TRAVAUX ET TRANSPORT

ROUTIER
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

tob travaux divers
حي الي حلعهد زنقة حللب ون عقم 

حلدحع 11 حلعبون حلعبون، 70000، 
حلعبون حملغرب

 SOCIETE GENERALE DES
 TRAVAUX ET TRANSPORT

ROUTIER شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حلوحدة بلوك اعقم ف78 - 70000 

حلعبون حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
42951

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 SOCIETE GENERALE DES
 TRAVAUX ET TRANSPORT

.ROUTIER

غرض حلشركة بإيجأز : لجأعة عأمة 
الجأعة ج لة احسسي2حد الصدير،
نقل حلبضأئر لحسأب حلغي2.

حلحسأب  على  حلبضأئر  نقل 
حلخأص ،

 ، حتفرحد  نقل   ، حلبضأئر  نقل 
حلع لبأت  اج بر  حلبضأئر  نقل 
حلنقل   ، حل28ي  حلنقل   ، حللوجستبة 

حلسبأحي.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 70000  - ف78  بلوك اعقم  حلوحدة 

حلعبون حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلكوعي  بشأع  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلكوعي  بشأع  حلسبد 
حلرقم 63 حي حلعودة 70000 حلعبون 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلكوعي  مح د  حلسبد 
حلعبون   70000 حي حلعودة   63 عقم 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ - لحت عقم 

.-

778I

PREMIUM FINANCE

B.I.O.M.M TRANSPORT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 42222،
MARRAKECH MAROC

B.I.O.M.M TRANSPORT شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة
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اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : شقة 
عقم 7 ع أعة 2 حلطأبق حلسأني زحاية 
شأعع حلرقبب لوفي افي2كل - 0000ف 

مرحكش حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.95151

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
18 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة   B.I.O.M.M TRANSPORT
مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
ع أعة   7 مقرهأ حإلجس أعي شقة عقم 
حلطأبق حلسأني زحاية شأعع حلرقبب   2
لوفي افي2كل - 0000ف مرحكش حملغرب 

نتبجة الالزمة حلصحبة.
ا عين:

احعزيز  مح د  حلسبد)ة( 
قرمأش  حح د  مج وعة  اعنوحنه)ح( 
0000ف  مكرع حي ي ب ت   18 عقم 
مرحكش حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
شقة  افي   2222 غشت   18 بسأعيخ 
حلطأبق حلسأني زحاية   2 ع أعة   7 عقم 
0000ف   - شأعع حلرقبب لوفي افي2كل 

مرحكش حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   15 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 50ف139.

779I

PREMIUM FINANCE

SELECT VIANDE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 42222،
MARRAKECH MAROC

SELECT VIANDE
 شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 93ف 
لجزئة حملسأع - 0000ف مرحكش 

حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
617ف7.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 غشت   23 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   1.900.000»
 2.222.222» إلى  دعهم»   100.000»
مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 
حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   15 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 51ف139.

780I

FOUZMEDIA

SOCIETE BUEN PESCA
إعالن مسعدد حلقرحعحت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc
SOCIETE BUEN PESCA «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: حي ل أا 

أنزح ج أعة حاعير أنزح - - أكأدير 
حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.24795
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 17 غشت 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
0ف3  لفويت  على  حملصأدقة  مأيلي: 
حلسبد  ملكبة  في  حجس أعبة  حصة 
ح أع أح د لفأئدة حلسبد عبدحلحق 

حلكحالاي
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
حسسقألة حلسبد ح أع أح د اتعبين 
حلسبد عبدحلحق حلكحالاي ملدة غي2 

محدادة.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  بند 

0ف3  لفويت  على  حملصأدقة  مأيلي: 

حلسبد  ملكبة  في  حجس أعبة  حصة 

ح أع أح د لفأئدة حلسبد عبدحلحق 
حلكحالاي

بند عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

حسسقألة حلسبد ح أع أح د اتعبين 

حلسبد عبدحلحق حلكحالاي ملدة غي2 

محدادة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 118378.

781I

louardi compta

STANDING CARRE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

louardi compta

عقم 26 زنقة عبأس حملسعدي مكسب 

عقم 5 حملدينة حلجديدة فأس ، 

30000، فأس حملغرب

STANDING CARRE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 22 لجزئة 

فضبلة 3 طريق عين حلشقف فأس 

فأس - 30050 فأس حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.61615

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   03 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

خألقي  حح د  )ة(  حلسبد  لفويت 

 50 أصل  من  حجس أعبة  حصة   50

حصة لفأئدة حلسبد )ة( عبد حلفسأح 

حنون بسأعيخ 03 غشت 2222.

لفويت حلسبد )ة( عشبد فسحي 50 

حصة حجس أعبة من أصل 50 حصة 
لفأئدة حلسبد )ة( عبد حلفسأح حنون 

بسأعيخ 03 غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
غشت   15 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3398.
722I

louardi compta

2A RAHMA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

louardi compta
عقم 26 زنقة عبأس حملسعدي مكسب 

عقم 5 حملدينة حلجديدة فأس ، 
30000، فأس حملغرب

2A RAHMA شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل 
داحع حاالد ح و حاالد حلطبب فأس - 

32223 فأس حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
93فف6.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 غشت   08 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«900.000 دعهم» أي من «100.000 
عن  دعهم»   1.000.000» إلى  دعهم» 
عفر حلقب ة حإلس بة لألسهم   : طريق 

حملوجودة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   24 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 08فف.
783I

louardi compta

MEDU›Z LIGHTING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

louardi compta
عقم 26 زنقة عبأس حملسعدي مكسب 

عقم 5 حملدينة حلجديدة فأس ، 
30000، فأس حملغرب

MEDU›Z LIGHTING شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حلسفلي لجزئة حلنخبل حقأمة حلنخبل 
عقم 25/24 حلشقة 5 طريق حي وزحع 
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فأس - 30050 فأس حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.63887

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 شتن28   05 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«222.222 دعهم» أي من «100.000 
عن  دعهم»   300.000» إلى  دعهم» 
عفر حلقب ة حإلس بة لألسهم   : طريق 

حملوجودة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 0ف7ف.
Iف78

louardi compta

HALYNA INGENIERIE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

louardi compta
عقم 26 زنقة عبأس حملسعدي مكسب 

عقم 5 حملدينة حلجديدة فأس ، 
30000، فأس حملغرب

HALYNA INGENIERIE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 187 
مكرع بلوك س زاحغة حلعلبأ فأس - 

32222 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
52229

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2219 ف28حير   05
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.HALYNA INGENIERIE

مكسب   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حالبحأث احلدعحسأت.

عنوحن حملقر حالجس أعي : عقم 187 
 - مكرع بلوك س زاحغة حلعلبأ فأس 

32222 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : مشكوع  فؤحد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  مشكوع  فؤحد  حلسبد 
187 مكرع بلوك س حي زاحغة حلعلبأ 

فأس 32222 فأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  مشكوع  فؤحد  حلسبد 
187 مكرع بلوك س حي زاحغة حلعلبأ 

فأس 32222 فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف28حير   15 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2219 لحت عقم 673.
785I

PREMIUM FINANCE

MIRACLE ECO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 42222،
MARRAKECH MAROC

MIRACLE ECO شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 926 حملسأع 

حلطأبق حالع�سي الحت حالع�سي - 
0000ف مرحكش حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.111963

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم   2222 غشت   15 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

من  أي  دعهم»   1.300.000»

«00.000ف.1  إلى  دعهم»   100.000»

مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 

حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 59ف139.

786I

PREMIUM FINANCE

A.H.2.L
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 42222،

MARRAKECH MAROC

A.H.2.L شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملنطقة 

حلصنأعبة حملسأع لجزئة 106 حلطأبق 

حلسأني شقة 2 - 0000ف مرحكش 

حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.99259

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   16 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

حيت  لحسن  )ة(  حلسبد  لفويت 

حصة حجس أعبة من   18.000 حيشو 

حصة لفأئدة حلسبد   18.000 أصل 

 16 بسأعيخ  حيشو  حيت  مب ون  )ة( 

غشت 2222.
حلعربي حدعي  )ة(  لفويت حلسبد 

حصة حجس أعبة من أصل   18.000

)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   18.000
زينب حدعي بسأعيخ 16 غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 58ف139.

787I

حيطأف كونسأي

IK TOURS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حيطأف كونسأي

226 حي حلنهضة سبدي عالف 

حلبحرحاي ، 15252، سبدي عالف 

حملغرب

IK TOURS شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 24 شأعع 

حالمي2 سبدي مح د حي حلرشأد 

حلقرية سال - 11160 سال حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

36627

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   08

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 IK  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TOURS

نقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حملسسخدمين.

عنوحن حملقر حالجس أعي : 24 شأعع 

حالمي2 سبدي مح د حي حلرشأد حلقرية 

سال - 11160 سال حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:



عدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222)الجريدة الرسمية   18062

1.000 حصة   : حلسبد حكن خألد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  خألد  حكن  حلسبد 

ف ط 2  3 ع أعة  حلعرفأن 2 مج وعة 
عقم ف7 طنجة 90000 طنجة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  خألد  حكن  حلسبد 

ف ط 2  3 ع أعة  حلعرفأن 2 مج وعة 
عقم ف7 طنجة 90000 طنجة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   06 بسأعيخ  بسال  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 595.

788I

حلهدى لالستشأعة ش م م

 PATH TO QUALITY AND
CERTIFICATION

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حلهدى لالستشأعة ش م م
عقم 71 شقة 9 شأعع حلزعقطوني 

حملدينة حلجديدة فأس ، 30000، 

فأس حملغرب

 PATH TO QUALITY AND

CERTIFICATION شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع عبد 

حلكريم حلخطأبي ع أعة بن و�سى 

حلكوحش حلطأبق 2 - 30000 فأس 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

69817

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 أكسوير   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 PATH TO QUALITY AND

.CERTIFICATION
موحكبة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
في  حالنسأج  اشركأت  حالشخأص 
شوحهد  على  حلحصوف  حلتسبي2ا 
بألهدف  يسعلق  مأ  اكل  حلجودة 

حالجس أعي..
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
عبد حلكريم حلخطأبي ع أعة بن و�سى 
فأس   30000  -  2 حلطأبق  حلكوحش 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 2.222 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة أس أء حلزحهر : 22 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلزحهر  أس أء  حلسبدة 
 30090 بلخبأط   15 عقم   17 زنقة 

فأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلزحهر  أس أء  حلسبدة 
 30090 بلخبأط   15 عقم   17 زنقة 

فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حلسجأعية بفأس بسأعيخ - لحت عقم -.
789I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

ALTA KIT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93242،

TETOUAN MAROC
ALTA KIT شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع جبل 

بويبالن لجزئة لخضر عقم 7 حي 
بوجرحح - 93000 لطوحن حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

31869
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   08
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 ALTA  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.KIT
صنأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

مسسلزمأت حملطبخ.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
جبل بويبالن لجزئة لخضر عقم 7 حي 

بوجرحح - 93000 لطوحن حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد طه حلعسرحاي : 500 حصة 

بقب ة 50.000 دعهم للحصة.
حلسبد إس أعبل حلعسرحاي : 500 
حصة بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلعسرحاي  طه  حلسبد 
 3 بلوك  سنت2  االية  حلقأهرة  شأعع 
ع أعة 5 ط ف شقة 17 لطوحن 93000 

لطوحن حملغرب.
حلعسرحاي  إس أعبل  حلسبد 
حلخضرحء  حملسي2ة  شأعع  عنوحنه)ح( 
لطوحن   9 عقم   3 أ ط  ع أعة عحغون 

93000 لطوحن حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلعسرحاي  طه  حلسبد 
 3 بلوك  سنت2  االية  حلقأهرة  شأعع 
 93000  17 شقة  ف  ط   5 ع أعة 

لطوحن حملغرب.

حلعسرحاي  إس أعبل  حلسبد 

حلخضرحء  حملسي2ة  شأعع  عنوحنه)ح( 
 93000  9 عقم   3 ع أعة عحغون أ ط 

لطوحن حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو  ف0  بسأعيخ  بسطوحن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1524.

790I

CABINET ACHAWR

YALLERES SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

CABINET ACHAWR

 TANGER BD MED 25 °24

 IMM24 ETAGE 21 BUREAU N ،

92222، tanger maroc

YALLERES SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 22زنقة 

حلقأ�سي عبأض حلطأبق حالاف عقم 2 

طنجة - 90000 طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

132329

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   25

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.YALLERES SARL

حلسعلبم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلخأص.
22زنقة   : حملقر حالجس أعي  عنوحن 

حلقأ�سي عبأض حلطأبق حالاف عقم 2 

طنجة - 90000 طنجة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
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 50  : شب أء  حلسعبدي  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 50  : حسبة  حلسعبدي  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

شب أء  حلسعبدي  حلسبدة 

عنوحنه)ح( شأعع عبد هللا حلشفشأاني 
لطوحن  حلزعيوح  خندق  عقم462 

92272 لطوحن حملغرب.

حسبة  حلسعبدي  حلسبدة 
عقم8ف   12 عنوحنه)ح( حي حملجد زنقة 

طنجة 90000 طنجة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

شب أء  حلسعبدي  حلسبدة 

عنوحنه)ح( شأعع عبد حللخ حلشفشأاني 
لطوحن  حلزعيوح  خندق  عقم462 

92272 لطوحن حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9621.

791I

FOUZMEDIA

HACHE DEUX
إعالن مسعدد حلقرحعحت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc

HACHE DEUX «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: محل عقم 

519 حلطبببة - - حلقنبطرة حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: -.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ  مأعس 2221   18 حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

في  حجس أعبة  حصة   500 لفويت 

ملكبة حلسبد بونع أن ح زة لفأئدة 

أصبا  حلذي  ح دحن  ح بد  حلسبد 

ي لك 1000 حصة حجس أعبة.

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
تغبي2 حلشكل حلقأنوني من شركة ذحت 
إلى شركة ذحت  حملسؤالبة حملحدادة 

حملسؤالبة حملحدادة بشريك اححد
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
في  حجس أعبة  حصة   500 لفويت 
ملكبة حلسبد بونع أن ح زة لفأئدة 
أصبا  حلذي  ح دحن  ح بد  حلسبد 

ي لك 1000 حصة حجس أعبة
بند عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
تغبي2 حلشكل حلقأنوني من شركة ذحت 
إلى شركة ذحت  حملسؤالبة حملحدادة 

حملسؤالبة حملحدادة بشريك اححد
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألقنبطرة بسأعيخ 24 مأعس 

2221 لحت عقم 2124.
792I

BCOMPTA

AMB TECHNOLOGIE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

BCOMPTA
 BP 2573 ، 93222، TETOUAN
MAROC-GSM 2662222259-

AMB TECHNOLOGIE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف9 شأعع 
بجأية، لطوحن. - 93000 لطوحن 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
32165

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   07
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 AMB  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.TECHNOLOGIE

غرض حلشركة بإيجأز : ببر الجأعة 

أجهزة حملعلومبأت احاللصأف..

ف9 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 

لطوحن   93000  - لطوحن.  بجأية، 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حزمأني  محسن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حزمأني  محسن  حلسبد 

حلبأقولة  مركب  حالس أعلبة  شأعع 

بوسأفو   2 حلشطر ب بلوك ب شقة 

لطوحن 93000 لطوحن حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حزمأني  محسن  حلسبد 

حلبأقولة  مركب  حالس أعلبة  شأعع 

بوسأفو   2 حلشطر ب بلوك ب شقة 

لطوحن 93000 لطوحن حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1890.

793I

fisc orient

 CHEMSALKAMAR
IMMOBILIER

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

fisc orient
شأعع حدعيس حالك28 ع أعة ملنوع 

حلطأبق حالاف عقم 1 ، 60000، 

اجدة حملغرب

 CHEMSALKAMAR IMMOBILIER

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

حلضبف حلبكأي 1 عثم 222 سبدي 

يحي - 60000 اجدة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

39931

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   07

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

مسبوعة  حلشركة  تس بة 

ب خسصر  حإلقسضأء  عند 

 CHEMSALKAMAR  : تس بتهأ 

.IMMOBILIER

منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
سبدي   222 عثم   1 حلبكأي  حلضبف 

يحي - 60000 اجدة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبدة خديجة حلدعاي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة خديجة حلدعاي عنوحنه)ح( 

60000 اجدة  حلحي حلحسني حل28كأني 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حدعيس  حجببلو  حلسبد 

60000 اجدة  حلحي حلحسني حل28كأني 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1391.

Iف79
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CABINET RSF SARL

DAIRY DRINKS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 2, BUREAU N°6 –FES ،

32222، FES MAROC
DAIRY DRINKS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 

3 شأعع حلعبون سبدي حبرحهبم - 
30000 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
73791

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   06
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 DAIRY : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.DRINKS
لأجر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

بألج لة ملنسجأت حلحلبب
لأجر بألج لة ملنسجأت حلخ ي2ة أا 

حلعجين.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 - حبرحهبم  سبدي  حلعبون  شأعع   3

30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبد مجبد حلهرمو�سي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 1.000  : حلهرمو�سي  فؤحد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد مجبد حلهرمو�سي عنوحنه)ح( 
8ف ف لجزئة حلغزحلي شقة 3 شأعع حبن 

حلخطبب 30000 فأس حملغرب.

حلسبد فؤحد حلهرمو�سي عنوحنه)ح( 
8ف ف لجزئة حلغزحلي شقة 3 شأعع حبن 

حلخطبب 30000 فأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد مجبد حلهرمو�سي عنوحنه)ح( 
8ف ف لجزئة حلغزحلي شقة 3 شأعع حبن 

حلخطبب 30000 فأس حملغرب
حلسبد فؤحد حلهرمو�سي عنوحنه)ح( 
8ف ف لجزئة حلغزحلي شقة 3 شأعع حبن 

حلخطبب 30000 فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   16 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3767.
795I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

TARGUASSI DE TRAVAUX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 32222، FES

MAROC
TARGUASSI DE TRAVAUX شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : محل عقم 
3لجزئة صوفبة عقم 22 عين ع ي2 - 

30000 فأس حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.23267

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 غشت   17 في  حملؤعخ 
 TARGUASSI DE TRAVAUX حل 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة مبلغ 
اعنوحن  دعهم  00.000ف  عأس ألهأ 
3لجزئة  مقرهأ حإلجس أعي محل عقم 
 30000  - صوفبة عقم 22 عين ع ي2 
نشأط  لسوقف  نتبجة  حملغرب  فأس 

حلشركة.

ا عين:

ديدي  حلعزيز  عبد  حلسبد)ة( 

زاحغة  33ف  افأق  حي  اعنوحنه)ح( 

)ة(  ك صفي  حملغرب  فأس   30000

للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

بسأعيخ 17 غشت 2222 افي محل عقم 

3لجزئة صوفبة عقم 22 عين ع ي2 - 

3000 فأس حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3789.

796I

****

 EXELLENCE LANGUAGE

CENTRE PRIVE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

دعب حلشرفأء عقم 06 حي حلجزالي ، 

0000ف، مرحكش حملغرب

 EXELLENCE LANGUAGE

CENTRE PRIVE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي نهج 

مكة ع أعة حاسيبأ عقم 5 - 70000 

مرحكش حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.23263

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم تعبين  15 مأعس 2222  حملؤعخ في 

مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( عزحاي 

عبدحلوداد ك سي2 احبد

لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف0 غشت  حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2452/2222.

797I

ANAMAR FIDUCIAIRE

طريق عزيز دي كرند ترافو روتير
STE TARIK AZIZ DES G T R 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

عفر عأس أف حلشركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 222 HAY BOUGAFER ،
45222، TINGHIR maroc

طريق عزيز دي كرند لرحفو عالي2 
 STE TARIK AZIZ DES G T R

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 
حمأنبقبدحع احكلبم - 5800ف لنغي2 

حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.2257

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 شتن28   09 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«500.000 دعهم» أي من «100.000 
عن  دعهم»   600.000» إلى  دعهم» 
أا  نقدية  حصص  لقديم   : طريق 

عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   15 بسأعيخ  بتنغي2  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 726.
798I

 EXELLENCE LANGUAGE
CENTRE PRIVE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

دعب حلشرفأء عقم 06 حي حلجزالي ، 
0000ف، مرحكش حملغرب

 EXELLENCE LANGUAGE
CENTRE PRIVE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي نهج 

مكة ع أعة حاسيبأ عقم 5 - 70000 
حلعبون حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.23263
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ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 مأعس   15 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
سيبأ  ح زة  )ة(  حلسبد  لفويت 
500 حصة حجس أعبة من أصل 500 
عبدحلوداد  )ة(  حصة لفأئدة حلسبد 

عزحاي بسأعيخ 15 مأعس 2222.
)ة( فأط ة حلزهرحء  لفويت حلسبد 
بن عوحش 252 حصة حجس أعبة من 
)ة(  حصة لفأئدة حلسبد   252 أصل 
مأعس   15 بسأعيخ  عبدحلوداد عزحاي 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
ف0 غشت  حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2452/2222.
799I

ENERGAS MAROCCO SARL AU

 ENERGAS MAROCCO
S.A.R.L. A.U

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

ENERGAS MAROCCO SARL AU
 RUE LIBERTE N. 12 3ème

 ETAGE APPT 5 CASABLANCA ،
22222، CASABLANCA MAROC
 ENERGAS MAROCCO S.A.R.L.
A.U شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 
حلحرية عقم 10 حلطأبق حلثألث 

حلشقة 05 حلدحع حلببضأء - 22222 
حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
552995

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 ENERGAS MAROCCO S.A.R.L.

.A.U

: مقأاف في  غرض حلشركة بإيجأز 

مخسلف حتشغأف أا حلبنأء.
زنقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلحرية عقم 10 حلطأبق حلثألث حلشقة 

حلدحع   22222  - حلببضأء  حلدحع   05

حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

 ENERGAS S.R.L حلشركة 

عنوحنه)ح( فبأ عاسبني جوحكبنو حلرقم 

 22122 إيطألبأ  مبالن   22122 ف 

مبالن إيطألبأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

 GIANLUCA COCCARO حلسبد

مبالن   22122 إيطألبأ  عنوحنه)ح( 

إيطأيأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 17 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 27614.

800I

OUR EXPERT

TRAVEL LIGHT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 42222، marrakech

maroc

TRAVEL LIGHT شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 
مسرحف حل28ج حاعيكة حقلبم حلحوز 

0160ف مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122475

في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 

حلقأنون  إعدحد  لم   2222 ينأير   15

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TRAVEL LIGHT

حلنقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسبأحي.

داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلحوز  حقلبم  حاعيكة  حل28ج  مسرحف 

0160ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : حلسبد عبد حللطبف حبرحن 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : كركوش  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حبرحن  حللطبف  عبد  حلسبدة 

حاعيكة  حلحأجب  داحع  عنوحنه)ح( 

مرحكش   42322 مرحكش  لحنأات 

حملغرب.

حلسبد مح د كركوش عنوحنه)ح( 

 42252 حلحوز  غ أت  حلظهرة  داحع 

مرحكش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد مح د كركوش عنوحنه)ح( 

 42252 حلحوز  غ أت  حلظهرة  داحع 

مرحكش حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف28حير   06 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 112242.

801I

BOUYA CONSULTIN 2

VOLANDO TRANS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة

 ذحت حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33
NO 26، 92222، TANGER maroc
VOLANDO TRANS شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 5 شأعع 

يوسف إبن لأشفين طأبق 2, عقم 3 
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33

NO 22 92222 طنجة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.109935

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( بن علبلو مح د 
حصة حجس أعبة من   1.000 حلعربي 
أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 
هشأم عبأد حلبدعي بسأعيخ 22 غشت 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   06 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257129.

222I

GLORIA BUSINESS CENTER

SIHO LINE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

GLORIA BUSINESS CENTER
 BD ZERKTOUNI RES LES 59
 FLEURS ETGAE 12 APPT 32 ،
22362، CASABLANCA MAROC
SIHO LINE شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملنظر 

حلج بل 117، زحاية حلرقم 1 ازنقة 
سبدي مح د بن عبد هللا - 22362 

حلدحع حلببضأء حملغرب
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لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.9424
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 مأعس   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لريكي  عفبقأ  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   300
300 حصة لفأئدة حلسبد )ة( إدعيس 

حلبصري بسأعيخ 22 مأعس 2222.
لفويت حلسبد )ة( عشبدة بنوطأف 
150 حصة حجس أعبة من أصل 150 
حصة لفأئدة حلسبد )ة( شرف حلدين 

بنوطأف بسأعيخ 22 مأعس 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

أبريل 2222 لحت عقم 78ف167.

803I

Ste COMPTLINE sarl )AU( 

أسيفثك
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

Ste COMPTLINE sarl )AU(
 RUE TABARIA, APPT 19, ف

 CENTRE VILLE, HASSAN RABAT
، 12222، RABAT MAROC

أسبفثك شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف5 شآعع 
لأنسفت شقة 1 أغدحف حلريأط - 

10000 حلريأط حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162343
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

أسبفثك.

هندسة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلك ببولر احالستشأعة احلسدعيب.

ف5 شآعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
 - حلريأط  أغدحف   1 شقة  لأنسفت 

10000 حلريأط حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : منجبد  هشأم  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
 1 حلسبد هشأم منجبد عنوحنه)ح( 
6 حملحبط حلريأط  زنقة بأندانغ شقة 

10000 حلريأط حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
 1 حلسبد هشأم منجبد عنوحنه)ح( 
6 حملحبط حلريأط  زنقة بأندانغ شقة 

10000 حلريأط حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   30 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 6889.

Iف80

STE BIKAF INDUSTRI

HORIZON UP
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52322،
GOURRAMA MAROC

HORIZON UP شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حيت 

خلبفة ج أعة حلخنك حلرحشبدية - 
52222 حلرحشبدية حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
2222/16299

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.HORIZON UP
زعحعة أا   : غرض حلشركة بإيجأز 
حلبنأء  احلحدحئق/  حملنتزهأت  صبأنة 
أا حتشغأف حملخسلفة/لركبب حتنظ ة 

حلش سبة.
حيت   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 - حلرحشبدية  حلخنك  ج أعة  خلبفة 

52222 حلرحشبدية حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حح د  يزا  بن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حح د  يزا  بن  حلسبد 
حيت خلبفة ج أعة حلخنك حلرحشبدية 

52222 حلرحشبدية حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حح د  يزا  بن  حلسبد 
حيت خلبفة ج أعة حلخنك حلرحشبدية 

52222 حلرحشبدية حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1127.
805I

FIDUCIAIRE 2226

SNSTEL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2226
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 22222، Casablanca Maroc
SNSTEL شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26 شأعع 
مرس حلسلطأن حلطأبق 1 حلرقم 3 - 

22222 حلدحعحلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555515

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   09
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SNSTEL
أشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
مأ  اج بر  احلبنأء  احلكهريأء  حلهألف 

يسعلق بألبنأء من لزينة.
عنوحن حملقر حالجس أعي : 26 شأعع 
 -  3 حلرقم   1 مرس حلسلطأن حلطأبق 

22222 حلدحعحلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حكرحم  خديجة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة خديجة حكرحم عنوحنه)ح( 
 1 شقة   7 ع أعة س  حقأمة سفبأن 
سبدي معراف 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة خديجة حكرحم عنوحنه)ح( 
 1 شقة   7 ع أعة س  حقأمة سفبأن 
سبدي معراف 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237724.
806I

ALLEGEANCE CONSULTING

SO IMPORT EXPORT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
سأحة حلرادني لقأطر شأعع طأنطأن 
اشأعع لبنأن حقأمة لبنى عقم 51&50 

، 90000، طنجة حملغرب
SO IMPORT EXPORT شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 
حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف1 شأعع 
بأسسوع حلطأبق 5 عقم 27 - 90000 

طنجة حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.22941

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
06 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
 SO شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
عأس ألهأ  مبلغ   IMPORT EXPORT
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
شأعع بأسسوع حلطأبق  ف1  حإلجس أعي 
حملغرب  طنجة   90000  -  27 عقم   5
نتبجة ف : حنخفأض عقم حملعأمالت...

ا حدد مقر حلسصفبة ب ف1 شأعع 
 90000  -  27 عقم   5 بأسسوع حلطأبق 

طنجة حملغرب. 
ا عين:

حلغنأي  هشأم  حلسبد)ة( 
مج ر  حلبألبة  طنجة  اعنوحنه)ح( 
 90000  2 س  2عقم  حلزعقأء  لؤلؤة 

طنجة حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257352.
807I

BOUCHTA COMPTA

JANNAT FOODS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
92222، TANGER MAROC

JANNAT FOODS شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملنطقة 

حلصنأعبة كزنأية حلقطعة عقم 377 
- 90000 طنجة حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.66753
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
13 يونبو 2222 لم لحويل  حملؤعخ في 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
حلقطعة  «حملنطقة حلصنأعبة كزنأية 
عقم 377 - 90000 طنجة حملغرب» إلى 
 -  1 «داحع دهأع كويشة فرسبوة عقم 

94152 حلقصرحلصغي2 حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9707.

808I

COMPTAELISSAOUI

زهرة لدواجن
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق حلعرحئش ع أعة أجعون عقم 
7 حلطأبق حلثأني حلقصر حلكبي2 ، 
92152، حلقصر حلكبي2 حملغرب

زهرة لداحجن شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حاالد 
بوزيد ج أعة اقبأدة سوق حلطلبة 

حلقصر حلكبي2 - 92152 حلقصر حلكبي2 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
83ف3

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
زهرة   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

لداحجن.
لريبة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
اشرحء  ببر   - احلتس ين  حلداحجن 
-حتع أف  مسسلزمأت لريبة حلداحجن 

حملخسلفة.
عنوحن حملقر حالجس أعي : داحع حاالد 
حلطلبة  اقبأدة سوق  بوزيد ج أعة 
حلقصر حلكبي2 - 92152 حلقصر حلكبي2 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حزغود  سلب أن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 1000  : حزغود  حلسبدسلب أن 

بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد سلب أن حزغود عنوحنه)ح( 2 
زنقة حلبقألي دعحدب حلطأبق 2 طنجة 

92222 طنجة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد سلب أن حزغود عنوحنه)ح( 2 
زنقة حلبقألي دعحدب حلطأبق 2 طنجة 

92222 طنجة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلكبي2  بألقصر  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 603.

809I

LES ETABLISSEMENTS BENNANI

 LES ETABLISSEMENTS
BENNANI

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

 LES ETABLISSEMENTS
BENNANI

عقم 50 شأعع مح د حلخأمس 
حملدينة حلجديدة، 30000، فأس 

حمل لكة حملغريبة
 LES ETABLISSEMENTS

BENNANI شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 

50 شأعع مح د حلخأمس حملدينة 
حلجديدة 30000 فأس حمل لكة 

حملغريبة
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
73803

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   25
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 LES  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ETABLISSEMENTS BENNANI
: محل ببر  غرض حلشركة بإيجأز 

معدحت بألسقسبط-حالسسي2حد.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حملدينة  حلخأمس  مح د  شأعع   50
حمل لكة  فأس   30000 حلجديدة 

حملغريبة.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد بنأني مح د : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد بنأني مح د عنوحنه)ح( 215 
حلسعأدة  إقأمة  حلرادحني  حبرحهبم 
حلببضأء  حلدحع   22372 حملعأعيف 

حمل لكة حملغريبة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد بنأني مح د عنوحنه)ح( 215 
حلسعأدة  إقأمة  حلرادحني  حبرحهبم 
حلببضأء  حلدحع   22372 حملعأعيف 

حمل لكة حملغريبة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3779.
810I

BCF CONSEIL

KHOUMANE BATIMENT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 224
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 22622،
CASABLANCA MAROC

KHOUMANE BATIMENT شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 98 مكرع 
شأعع عقبة حبن نأفر سبدي مومن - 

22252 حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

69ف555
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   16
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.KHOUMANE BATIMENT
 LA  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

عنوحن حملقر حالجس أعي : 98 مكرع 
شأعع عقبة حبن نأفر سبدي مومن - 

22252 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد مح د خومأن : 00ف حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
خومأن  سلب أن  مح د  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   222  :

للحصة.
حلسبدة مريم خومأن : 100 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبدة سأعة خومأن : 100 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبدة نأدية خومأن : 100 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 100  : سعدان  فأط ة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  خومأن  مح د  حلسبد 
1ف زنقة دحيكس احزيس 22412 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
خومأن  سلب أن  مح د  حلسبد 
احزيس  دحيكس  زنقة  1ف  عنوحنه)ح( 

22412 حلدحع حلببضأء حملغرب.
عنوحنه)ح(  خومأن  مريم  حلسبدة 
1ف زنقة دحيكس احزيس 22412 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
عنوحنه)ح(  خومأن  سأعة  حلسبدة 
1ف زنقة دحيكس احزيس 22412 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
عنوحنه)ح(  خومأن  نأدية  حلسبدة 
1ف زنقة دحيكس احزيس 22412 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
حلسبدة فأط ة سعدان عنوحنه)ح( 
1ف زنقة دحيكس احزيس 22412 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  خومأن  مح د  حلسبد 
1ف زنقة دحيكس احزيس 22412 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837693.
811I

حئس أنبة فر�سي فأط ة

MEUBLE MASRI SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

حئس أنبة فر�سي فأط ة
شأعع حلزعقطوني بلوك ب عقم 16 
مديونة ، 22492، مديونة حملغرب
MEUBLE MASRI SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 61 شأعع 
اللة يأقوت ملسقى مصطفى حملعأني 
حلطأبق حلثأني عقم 62 مركز عيأض 
حلدحعحلببضأء - 2222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555229
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   25
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MEUBLE MASRI SARL
غرض حلشركة بإيجأز : ببر حالثأث.
61 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 
حملعأني  يأقوت ملسقى مصطفى  اللة 
عيأض  مركز   62 عقم  حلثأني  حلطأبق 
حلدحعحلببضأء   2222  - حلدحعحلببضأء 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
500 حصة   : حلسبد عخبه مح د 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : دالف  خديجة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

بقب ة   500  : حلسبدعخبه مح د 

100 دعهم.

 500  : دالف  خديجة  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  مح د  عخبه  حلسبد 

حلشطر ح   299 لجزئة حلقصبة حلرقم 

مديونة 29492 حلدحعحلببضأء حملغرب.

عنوحنه)ح(  دالف  خديجة  حلسبدة 

حلشطر ح   299 لجزئة حلقصبة حلرقم 

مديونة 29492 حلدحعحلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  مح د  عخبه  حلسبد 

حلشطر ح   299 لجزئة حلقصبة حلرقم 

مديونة 29492 حلدحعحلببضأء حملغرب

عنوحنه)ح(  دالف  خديجة  حلسبدة 

حلشطر ح   299 لجزئة حلقصبة حلرقم 

مديونة 29492 حلدحعحلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837375.

212I

ع ر بلغريب

DIRK IMPORT EXPORT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

ع ر بلغريب

75 شأعع حلحسب ة مكألب حالطلس 

حلطأبق حلثألث حملكسب 21 ، 30000، 

فأس حملغرب

DIRK IMPORT EXPORT شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

حتمل صهريج ڭنأاح لجأعي 2 - 

30000 فأس حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

59ف50.
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حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
05 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 DIRK IMPORT حلوحبد  حلشريك 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ   EXPORT
حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 
لجزئة حتمل صهريج ڭنأاح لجأعي 2 - 
30000 فأس حملغرب نتبجة ف : عدم 

حلوصوف للهدف حالجس أعي.
ا حدد مقر حلسصفبة ب عقمف10 
لجزئة حتمل صهريج ڭنأاح لجأعي 2 - 

30000 فأس حملغرب. 
ا عين:

علوحن  حهللا  عبد  حلسبد)ة( 
طريق سبدي ححرحزم   29 اعنوحنه)ح( 
حملغرب  فأس   30000 حتمل  لجزئة 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9ف37.
813I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

GOLDEN AQUA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
GOLDEN AQUA شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملنطقة 
حلصنأعبة حلسالم - 73000 حلدحخلة 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
87ف18

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2221 مأي   26
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.GOLDEN AQUA
ج ر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
الصدير  اتسويق  القببم  امعألجة 

حتعشأب حلبحرية احلطحألب.
حملنطقة   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
73000 حلدحخلة  حلصنأعبة حلسالم - 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حصة   1.000  : حلسبد نأصر بوج 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حي  عنوحنه)ح(  بوج  نأصر  حلسبد 
شأعع حح د بن شقران   01 حملسي2ة 

عقم 31 73000 حلدحخلة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حي  عنوحنه)ح(  بوج  نأصر  حلسبد 
شأعع حح د بن شقران   01 حملسي2ة 

عقم 31 73000 حلدحخلة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

يونبو 2221 لحت عقم 985.
Iف81

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

THE FLOW ISLAND
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

THE FLOW ISLAND شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلحسن 22 عقم 15 زنقة ببكأسو - 

73000 حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

19019

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2221 يولبوز  ف1 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 THE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.FLOW ISLAND

تشغبل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

اإدحعة احدة فندقبة.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 - زنقة ببكأسو   15 عقم   22 حلحسن 

73000 حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلدلبمي  ح زة  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلدلبمي  ح زة  حلسبد 

 73000  15 عقم   22 حلحسن  شأعع 

حلدحخلة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلدلبمي  ح زة  حلسبد 

 73000  15 عقم   22 حلحسن  شأعع 

حلدحخلة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 22 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

يولبوز 2221 لحت عقم 1337/2222.

815I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

IBO TOURISME
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

IBO TOURISME شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

كسبكسأت شأعع حملسجد 7ف شقة 

2 - 73000 حلدحخلة حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22437

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 مأي   07 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

)ة( لطبفة لخلبكي  لفويت حلسبد 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   500

500 حصة لفأئدة حلسبد )ة( بوشتى 

حلسبجر بسأعيخ 07 مأي 2222.

لفويت حلسبد )ة( حأنة ع ر حايال 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   500

500 حصة لفأئدة حلسبد )ة( بوشتى 

حلسبجر بسأعيخ 07 مأي 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 12 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

مأي 2222 لحت عقم 229/2222.

816I
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حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

IBO TOURISME
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
IBO TOURISME شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي حي 

كسبكسأت شأعع حملسجد 7ف شقة 
2 - 73000 حلدحخلة.

لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22437
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم لحويل   2222 مأي   07 حملؤعخ في 
حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

مأي 2222 لحت عقم 229/2222.
817I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

IBO TOURISME
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
IBO TOURISME شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

كسبكسأت شأعع حملسجد 7ف شقة 
2 حي كسبكسأت شأعع حملسجد 7ف 

شقة 2 73000 حلدحخلة حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.22437

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

تعبين  لم   2222 مأي   07 في  حملؤعخ 

مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( حلسبجر 

بوشتى ك سي2 احبد

لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

مأي 2222 لحت عقم 229/2222.

818I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

IBO TOURISME

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تغبي2 نشأط حلشركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

IBO TOURISME شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي حي 

كسبكسأت شأعع حملسجد 7ف شقة 

2 حي كسبكسأت شأعع حملسجد 7ف 

شقة 2 73000 حلدحخلة حملغرب.

تغبي2 نشأط حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22437

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

تغبي2  لم   2222 مأي   07 في  حملؤعخ 

نشأط حلشركة من «ج بر حلع لبأت 

حملسعلقة  حملبأشرة  غي2  أا  حملبأشرة 

اإدحعة  «حسسغالف  إلى   » بألسبأحة. 

احدة فندقبة.

حسسغالف اإدحعة مقهى امطعم».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

مأي 2222 لحت عقم 229/2222.

819I

ORIEN.COMPTA

STE THE BLUE PLAN
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شأعع مح د حلخأمس حي 

حلحسني بركأن ، 60300، بركأن 
حملغرب

STE THE BLUE PLAN شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل 
عقم 214.12.4 حملحطة حلسبأحبة 
حلسعبدية - 63600 حلسعبدية 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

8585
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   10
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.THE BLUE PLAN
-1مقهى   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حمل سلكأت  اتسبي2  امطعم-2لأجي2 
حلسكنبة حلخأصة أا حملؤجرة-3لأجي2 
احملعدحت  احلعسأد  احالالت  حلقوحعب 

لأللعأب أا حلريأضأت حلبحرية.
محل   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلسبأحبة  حملحطة   214.12.4 عقم 
حلسعبدية   63600  - حلسعبدية 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد ح ودي خألد : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد خرخأش مني2 : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  خألد  ح ودي  حلسبد 

بركأن 60300 بركأن حملغرب.

عنوحنه)ح(  مني2  خرخأش  حلسبد 

 60000 حلشفشأاني  شأعع عبد هللا 

اجدة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  خألد  ح ودي  حلسبد 

بركأن 60300 بركأن حملغرب

عنوحنه)ح(  مني2  خرخأش  حلسبد 

 60000 حلشفشأاني  شأعع عبد هللا 

اجدة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو   24 بسأعيخ  ب28كأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 371/2222.

222I

Cabinet Espace Expertise Comptable

ARTFISH
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 Cabinet Espace Expertise

Comptable

زحاية شأعع حلحسن حلثأني امح د 

حلسأدس ع أعة حلنخبل، حملكسب 16 

ب - حملركز - ل أعة ، 12222، ل أعة 

حملغرب

ArtFish شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة عقم 

ف حلطأبق حتاف إقأمة قأدع مرس 

حلخي2- ل أعة - 12225 مرس حلخي2 - 

ل أعة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

136887

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز  ف0 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
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عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ArtFish
شرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حملنسجأت  اج بر  حتس أك  اتسلبم 
ببر  حملعيشبة،  لألسر  حلبحرية 
حتس أك، حلقشريأت افوحكه حلبحر..

شقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
عقم ف حلطأبق حتاف إقأمة قأدع مرس 
 - - 12225 مرس حلخي2  ل أعة  حلخي2- 

ل أعة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
مبلغ عأس أف حلشركة: 12.222,22 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة حبأة منسأك : 100 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  منسأك  حبأة  حلسبدة 
 12213 عسبق  عين  بوشبحة  أاالد 

عين عسبق حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  منسأك  حبأة  حلسبدة 
 12213 عسبق  عين  بوشبحة  أاالد 

عين عسبق حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يولبوز   22 بسأعيخ  بس أعة  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1519.
221I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

HJI DAKHLA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
HJI DAKHLA شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلعركوب عقم 7724-01 - 73000 

حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

21941

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   16

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 HJI  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.DAKHLA

غرض حلشركة بإيجأز : حلببر حلكلي 

أا حلجزئي لل بأني أا حالقأمأت حملبنبة 

أا حملزمر تشيبدهأ على مخطط قبل 

أا بعد حكس ألهأ.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 73000  -  21-7724 عقم  حلعركوب 

حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حملأموني  حلسبدة شب أء 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة شب أء حملأموني عنوحنه)ح( 

 73000 ف3  عقم  كسبكيسأت  حي 

حلدحخلة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة شب أء حملأموني عنوحنه)ح( 

 73000 ف3  عقم  كسبكيسأت  حي 

حلدحخلة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 23 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

يونبو 2222 لحت عقم 1226/2222.

222I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

HJI DAKHLA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
HJI DAKHLA شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلعركوب عقم 7724-01 - 73000 
حلدحخلة حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.21941

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 غشت   01 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( شب أء حملأموني 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( بشرى 

بنكرحن بسأعيخ 01 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 08 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 
غشت 2222 لحت عقم 1229/2222.
223I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

HJI DAKHLA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
HJI DAKHLA شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلعركوب عقم 7724-01 - 73000 
حلدحخلة حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.21941

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

01 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 

حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

بنكرحن بشرى ك سي2 احبد

لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 08 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 1229/2222.

224I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

MEGA PALACE DAKHLA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

MEGA PALACE DAKHLA شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلقسم 

شأعع مو�سى حبن نصي2 عقم 15 - 

73000 حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

22263

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   15

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 MEGA : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.PALACE DAKHLA
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حسسغالف   : غرض حلشركة بإيجأز 

اإدحعة احدة فندقبة.

حسسغالف اإدحعة مقهى امطعم..

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلقسم شأعع مو�سى حبن نصي2 عقم 15 

- 73000 حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبد حلدحهي حرمة هللا 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حلدحهي حرمة هللا عنوحنه)ح( 

 73000  15 عقم   01 حلقسم  حي 

حلدحخلة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلدحهي حرمة هللا عنوحنه)ح( 

 73000  15 عقم   01 حلقسم  حي 

حلدحخلة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 17 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 1353.

225I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

MEGA HOTEL FRONTIERE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

 MEGA HOTEL FRONTIERE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلقسم 

شأعع مو�سى حبن نصي2 عقم 15 - 

73000 حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

22267

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   15

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 MEGA : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.HOTEL FRONTIERE

حسسغالف   : غرض حلشركة بإيجأز 

اإدحعة احدة فندقبة.

 حسسغالف اإدحعة مقهى امطعم..

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلقسم شأعع مو�سى حبن نصي2 عقم 15 

- 73000 حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبد حلدحهي حرمة هللا 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حلدحهي حرمة هللا عنوحنه)ح( 

 73000  15 عقم   01 حلقسم  حي 

حلدحخلة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلدحهي حرمة هللا عنوحنه)ح( 

 73000  15 عقم   01 حلقسم  حي 

حلدحخلة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 17 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 1355.

226I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

 MEGA HOTEL
GUERGUERAT

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
 MEGA HOTEL GUERGUERAT

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلقسم 
شأعع مو�سى حبن نصي2 عقم 15 - 

73000 حلدحخلة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
22265

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   15
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 MEGA : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.HOTEL GUERGUERAT
حسسغالف   : غرض حلشركة بإيجأز 

اإدحعة احدة فندقبة.
حسسغالف اإدحعة مقهى امطعم..

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلقسم شأعع مو�سى حبن نصي2 عقم 15 

- 73000 حلدحخلة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبد حلدحهي حرمة هللا 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حلدحهي حرمة هللا عنوحنه)ح( 
 73000  15 عقم   01 حلقسم  حي 

حلدحخلة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلدحهي حرمة هللا عنوحنه)ح( 
 73000  15 عقم   01 حلقسم  حي 

حلدحخلة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 17 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم ف135.

227I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE SEKHMANE DE

TRAVAUX DIVERS SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA SEFROU ، 31222،

SEFROU Maroc

 STE SEKHMANE DE TRAVAUX

DIVERS SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حبوعة 

لعنوصر صفرا - 31000 صفرا 

حملغرب 

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

3831

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   22

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 SEKHMANE DE TRAVAUX

.DIVERS SARL
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حفر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
مبكأنبكي.حالسسي2حد  ب حرك  حتبأع 

احلسصدير.
داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 31000  - صفرا  لعنوصر  حبوعة 

صفرا حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : سخ أن  لحسن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : سخ أن  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد لحسن سخ أن عنوحنه)ح( 
 31000 لعنوصر صفرا  حبوعة  داحع 

صفرا حملغرب.
حلسبد مح د سخ أن عنوحنه)ح( 
حبريطل  حلعسري  لجزئة   06 عقم 
بلوك 22 حي حلرفأيف صفرا 31000 

صفرا حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد لحسن سخ أن عنوحنه)ح( 
 31000 لعنوصر صفرا  حبوعة  داحع 

صفرا حملغرب 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   24 حالبسدحئبة بصفرا بسأعيخ 

2222 لحت عقم 223/2222.
222I

GECAFISC

KODENGO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 22252،
CASABLANCA MAROC

KODENGO شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
بوعكون زنقة جعفر حبن حلحبيب 

حقأمة حملشرق 2 حلطأبق 1 عقم3 - 
22522 حلدحعحلببضأء حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

0579فف.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ف0 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
KODENGO مبلغ عأس ألهأ 10.000 
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
حلحبيب  حبن  جعفر  زنقة  بوعكون 
 - عقم3   1 حلطأبق   2 حملشرق  حقأمة 
حملغرب نتبجة  حلدحعحلببضأء   22522

ف : لوقف حلنشأط حلسجأعي.
شأعع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
حلحبيب  حبن  جعفر  زنقة  بوعكون 
 - عقم3   1 حلطأبق   2 حملشرق  حقأمة 

22522 حلدحعحلببضأء حملغرب. 
ا عين:

 IZABELLE حلسبد)ة( 
زنقة   12 اعنوحنه)ح(   GBIORCZYK
عين عودة حلطأبق 5 حلشقة 9 22252 
)ة(  ك صفي  حملغرب  حلدحعحلببضأء 

للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
بوعكون  شأعع   : بألسصفبة  حملسعلقة 
زنقة جعفر حبن حلحبيب حقأمة حملشرق 

2 حلطأبق 1 عقم3
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 31 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 836138.
229I

DRIEB & ASSOCIES

BEST PROTEIN
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
22112، CASABLANCA MAROC

BEST PROTEIN شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة
)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26, محج 
مرس حلسلطأن حلطأبق حتاف حلرقم 
3 - 22132 حلدحع حلببضأء حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

09755ف.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 شتن28 2222 لقرع حل 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
عأس ألهأ  مبلغ   BEST PROTEIN
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000
26, محج مرس حلسلطأن  حإلجس أعي 
حلطأبق حتاف حلرقم 3 - 22132 حلدحع 
حسسحألة   : حملغرب نتبجة ف  حلببضأء 

حسس رحع نشأط حلشركة.
ا حدد مقر حلسصفبة ب 26, محج 
مرس حلسلطأن حلطأبق حتاف حلرقم 3 

- 22132 حلدحع حلببضأء حملغرب. 
ا عين:

حلسبد)ة( نوع صديغي اعنوحنه)ح( 
35 شأعع حملحبط حلهأدي عين حلذئأب 
حملغرب  حلببضأء  حلدحع   22122

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 833773.
830I

DRIEB & ASSOCIES

 NKBS COMPTOIR
MAROCAIN DU SEL

إعالن مسعدد حلقرحعحت

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
22112، CASABLANCA MAROC

 NKBS COMPTOIR MAROCAIN
DU SEL «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 26, محج 
مرس حلسلطأن حلطأبق حتاف حلرقم 
3 - 22132 حلدحع حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: -.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 يونبو 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
حلحصص  هبة  على  حملوحفقة  مأيلي: 
حصة   330 حلسألبة:  حإلجس أعبة 
صديغي  نوع  حلسبد  من  حجس أعبة 
حكبمي.  شأهين صديغي  حلسبد  إلى 
حلسبد  من  حجس أعبة  حصة  ا330 
حلسبد  إلى  حكبمي  سأديغي  بدع 

شأهين صديغي حكبمي.
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
نوع  حلسبد  حسسقألة  بأإلعسبأع  حتخذ 
صديغي من مهأمه ك سي2 مسأعد في 

تسبي2 حلشركة.
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
شأعع   10 لحويل حملقر حإلجس أعي إلى 
حلدحع  حلصنأعبة،  حملنطقة  برشلونة 

حلببضأء حملغرب
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
«شركة ذحت حملسؤالبة  تغبي2 إشأعة 
حملحدادة» إلى «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»
قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 
حتسأسبة  حلقوحنين  الحبين  إعأدة 

للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد 
بند عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
حملقر حإلجس أعي في 10 شأعع برشلونة 
برنو�سي  سبدي  حلصنأعبة  حملنطقة 

حلدحع حلببضأء 
بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 
صديغي  شأهين  حلسبد  حصص: 

حكبمي بقب ة مأئة ألف دعهم
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
حصة   1.000 حإلجس أعي:  حلرأس أف 
بألكأمل  امحرعة  مكستبة  حجس أعبة 
حلسبد  حلوحبد  حلشريك  لفأئدة 

شأهين صديغي حكبمي. 
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 22 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2222 لحت عقم 232236.

831I

DRIEB & ASSOCIES

RH ECHO PLUS MAROC
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
22112، CASABLANCA MAROC
RH ECHO PLUS MAROC شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26 مرس 
حلسلطأن شقة 3 طأبق حالاف - 
22226 حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
552929

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 RH  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ECHO PLUS MAROC
غرض   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلشركة سوحء في حملغرب أا في حلخأعج 
عن  ايألنبأبة  نفسهأ  عن  بأتصألة 

حلغي2
حلسوجبه  خدمأت  لقديم   -
 ، احلسدعيب احالستشأعحت في مجأالت 
، حإلدحعة احملوحعد  من بين أموع أخرى 
حلبشرية احإلدحعة احلتسويق ، اج بر 
، لصألح  قطأعأت حلنشأط مجس عة 

حملهنبين احتفرحد.

مجأف  في  حالستشأعية  حلخ28ة   -
في  ب أ  حلسجأعية،  حتع أف  لن بة 
ذلك اضر خطط لألع أف حلسجأعية 

اخطط حلع ل حالست2حلبجبة
حملعأمالت  ج بر  عأمة  -ايصفة 
أا  حملألبة  أا  حلصنأعبة  أا  حلسجأعية 
حلعقأعحت حلتي لسعلق بشكل مبأشر أا 
غي2 مبأشر ب وضوع حلشركة أا ب�سيء 
ثأنوي م أثل أا لأبر يسأهم في تعزيز 

لن بتهأ.
عنوحن حملقر حالجس أعي : 26 مرس 
 - حالاف  طأبق   3 شقة  حلسلطأن 

22226 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة بس ة عصأم : 100 حصة 

بقب ة 1.000 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  عصأم  بس ة  حلسبدة 
حي حلفرح حلزنقة 51 عقم 11 22532 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  عصأم  بس ة  حلسبدة 
حي حلفرح حلزنقة 51 عقم 11 22532 

حلدحع حلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 17 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 575ف83.
232I

DRIEB & ASSOCIES

KIDCO
إعالن مسعدد حلقرحعحت

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
22112، CASABLANCA MAROC
KIDCO «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: لوين 
سأنت2، زحاية شأعع حلزعقطوني 

احملسي2ة - حلطأبق حلخأمس 

احلسأدس - 22332 حملدينة حلدحع 

حلببضأء.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: -.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 19 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

س ي2س  بنأني  لبلى  حلسبدة  لفويت 
ملعطأاي  يوسف  حلسبد  لفأئدة 

10.000 حصة حجس أعبة

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

حسسقألة حلسبدة لبلى بنأني س ي2س 

من مهأمهأ ك سي2ة للشركة

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

تعبين حلسبد يزسف ملعطأاي ك سي2 

للشركة ملدة غي2 محددة.

قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

حلوحبد  بألسوقبر  حلشركة  حلتزحم 

ج بر  في  ملعطأاي  يوسف  للسبد 

حتدحءحت  اج بر  حلبنكبة  حلع لبأت 

احلسحويأت.

قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 

حتسأسبة  حلقوحنين  الحبين  إعأدة 

للشركة.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 

للسبد  حلرق بة  حلحصص  مبلغ 

 1.222.222,22 ملعطأاي  يوسف 

دعهم

بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 

حلسبد يوسف  حلرأس أف حإلجس أعي: 

ملعطأاي حلحأمل حلرقمي لعشرة آالف 

حصة حجس أعبة 

على  ينص  حلذي  ف1:  عقم  بند 

اتسي2  حلشركة  لدحع  حلتسبي2:  مأيلي: 
ملعطأاي  يوسف  حلسبد  طرف  من 

حملسي2 حلوحبد للشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 10 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 101ف83.

833I

DRIEB & ASSOCIES

SUPER BABY
إعالن مسعدد حلقرحعحت

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

22112، CASABLANCA MAROC

SUPER BABY «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 71، زنقة 

أزيالف زحاية شأعع مح د حلخأمس 

حلطأبق حلثألث - - حلدحعحلببضأء 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: -.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

15 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

س ي2س  بنأني  لبلى  حلسبدة  لفويت 

 22.222 لفأئدة حلسبدة مريم خلبل 

حصة حجس أعبة

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

حسسقألة حلسبدة لبلى بنأني س ي2س 

من مهأمهأ ك سي2ة للشركة

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

ك سي2ة  خلبل  مريم  حلسبدة  تعبين 

للشركة ملدة غي2 محددة

على  ينص  حلذي  ف:  عقم  قرحع 

بألسوقبر  حلشركة  حلتزحم  مأيلي: 

حلوحبد للسبدة مريم خلبل في ج بر 

حتدحءحت  اج بر  حلبنكبة  حلع لبأت 

احلسحويأت.

قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 

إعأدة الحبين حلقوحنين حتسأسبة

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 

بألشركة  خلبل  مريم  حلسبدة  ل لك 

22.222 حصة حجس أعبة بألشركة.
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على  ينص  حلذي   :7 عقم  بند 

محدد  حإلجس أعي  حلرأس أف  مأيلي: 

دعهم حملقسم إلى   2.222.222,22 في 

حملحرعة  حجس أعبة  حصة   22.222

بألكأمل لفأئدة حلسبدة مريم خلبل.

على  ينص  حلذي  ف1:  عقم  بند 

اتسي2  حلشركة  لدحع  حلتسبي2:  مأيلي: 

من طرف حلسبدة مريم خلبل حملسي2ة 

حلوحبدة للشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 10 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234122.

Iف83

DRIEB & ASSOCIES

WE BUY CARS
لأسيس شركة حملسأه ة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

22112، CASABLANCA MAROC

WE BUY CARS «شركة حملسأه ة» 

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 119شأعع 

عبد حملومن مكسب عقم 18 حلطأبق 

حلسأني -، 22242 حلدحع حلببضأء 

حملغرب 

إعالن عن لأسيس « شركة 

حملسأه ة»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.552291

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   03

حتسأ�سي لشركة حملسأه ة بأمل يزحت 

حلسألبة:

شكل حلشركة : شركة حملسأه ة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 WE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BUY CARS

هدف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلشركة سوحء في حملغرب أاحلخأعج:

- شرحء ايبر حلسبأعحت حملسسع لة.

- شرحء ايبر اتسويق الوزير قطر 

غبأع الوحزم حلسبأعحت.

 ، حملسأجرة، حالسسي2حد احلسصدير   -
احللوحزم  حلغبأع  بألج لة لقطر  حلببر 
املحقأتهأ  حلسبأعحت  امنسجأت 
لج بر  احملعدحت  حملوحد  اكذلك   ،

حملركبأت ؛
- لص بم النفبذ امرحقبة خدمأت 
احإلمدحدحت  حلغبأع  قطر  شرحء 
 ، حلسبأعحت  ملحقأت  امنسجأت 
لج بر  احملعدحت  حملوحد  اكذلك 

حملركبأت ؛
- لأجي2 حملركبأت.

مجأف  في  احلسدعيب  حلصبأنة   -
حلسبأعحت.

ج بر   ، ابعد ذلك بشكل عأم   -
احلسجأعية  حلصنأعبة  حملعأمالت 
حلتي  حملنقولة  اغي2  احملنقولة  احملألبة 
أا  مبأشر  بشكل  مرلبطة  لكون  قد 
حتشبأء  اج بر  بأل�سيء  مبأشر  غي2 
حمل أثلة أا ذحت حلصلة حلتي قد تعزز 

لطويره ؛.
عنوحن حملقر حالجس أعي : 119شأعع 
حلطأبق   18 عقم  حملومن مكسب  عبد 
حلسأني - 22242 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة: 99 سنة.
حلشركة  عأس أف  ايبلغ 

37.222.222,22 دعهم،
مقسم كألسألي:

 WE BUY CARS AME حلشركة 
 HOLDING DMCC : 371.996

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 Adriaan VAN DER حلسبد 
دعهم   100 حصة بقب ة   WALT : 1

للحصة.
 Christopher REIN : 1 حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 Ruan NOTHNAGEL : 1 حلسبد

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   John MILLS : 1 حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
مجلس  أعضأء  أا  حملسصرفون   

حلرقأبة: 
 Adriaan VAN DER حلسبد 
WALT بصفسه)ح( مسصرف عنوحنه)ح( 

جنوب إفريقبأ - - -

مرحقب أا مرحقبي حلحسأبأت :
حلشركة DELOITTE MAROC )ح(

بصفسه - عنوحنه)ح( حملغرب - - -
حتسأ�سي  حلنظأم  مقسضبأت 
الوزير  حالحسبأطي  بسكوين  حملسعلقة 

حتعيأح :
حملنصوص  حلخأصة  حإلمسبأزحت 

عليهأ لكل شخص :
بقبوف  مسعلقة  مقسضبأت 
لفويت  لهم  حملخوف  حتشخأص 
حتسهم اتعبين جهأز حلشركة حملخوف 

له حلبث في طلبأت حلقبوف :
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 833955.

835I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

كاب�سي كونصيي
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS
 MARRAKECH 12AVENUE
 MOHAMED ZERKTOUNI

 GUELIZ MARRAKECH
 12AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 42222،
MARRAKECH MAROC

كأب�سي كونصيي شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملنطقة 
حلصنأعبة سبدي غأنم عقم 222 
مكسب عقم DH7 طريق حسفي - 
مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
126627

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   09
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

كأب�سي   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

كونصيي.

 -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلدعم في   ، حلسوظبف   ، حالستشأعحت 

حست2حلبجبة حملوحعد حلبشرية ، حلسقببم 

حلسقببم   ، إدحعة حملهأعحت   ، حلسنظبم   ،

احلسدعيب.

- لدعيب منهي.

-لقديم حلخدمأت

- لجأعة

-حسسي2حد الصدير..

حملنطقة   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

 222 عقم  غأنم  سبدي  حلصنأعبة 

 - حسفي  طريق   DH7 عقم  مكسب 

مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : سلمى  غأفي2  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة. 

 1000  : سلمى  غأفي2  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  سلمى  غأفي2  حلسبدة 
حقأمة برج حلريحأن حلطأبق 3 عقم 29 
مرحكش  0000ف  زنقة نبكوط طنجة 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  سلمى  غأفي2  حلسبدة 
حقأمة برج حلريحأن حلطأبق 3 عقم 29 
مرحكش  0000ف  زنقة نبكوط طنجة 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو   22 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 136973.

836I
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IAS CONSULTING

ABK TOUVENANT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 2ème étage N : 2
 Casablanca ، 22122، Casablaca

Maroc
ABK TOUVENANT شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10،شأعع 
حلحرية حلطأبق حلثألث، شقة عقم 
-5 22122 حلدحع حلببضأء - 22122 

حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
761ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   09
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 ABK  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TOUVENANT
- حلشركة   : غرض حلشركة بإيجأز 
لنشط في حالنعأش حلعقأعي اأع أف 
مأ  اكل  حلع ومبة،  احتشغأف  حلبنأء 

يسعلق بأع أف حلبنأء..
عنوحن حملقر حالجس أعي : 10،شأعع 
حلحرية حلطأبق حلثألث، شقة عقم -5 
22122 حلدحع حلببضأء - 22122 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : حملغرب سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلصأفي  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 1000  : حلصأفي  حلسبدمح د 
بقب ة 100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلصأفي  مح د  حلسبد 
هللا  عبد  سبدي  عح ون  أاالد  داحع 
3150ف مرحكش  أاالد ل بم بن جرير 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلصأفي  مح د  حلسبد 
هللا  عبد  سبدي  عح ون  أاالد  داحع 
3150ف مرحكش  أاالد ل بم بن جرير 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836918.

837I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

TSH TRANS EXPO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
TSH TRANS EXPO شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع عبد 
حلرحبم بوعببد حي حملسي2ة 3 ع أعة 
ف5 عقم 8 حلطأبق حلثأني - 73000 

حلدحخلة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
22427

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   08
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 TSH  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TRANS EXPO

تسويق   -  : غرض حلشركة بإيجأز 

ج بر  الصدير  امعألجة  الج بد 

منسجأت حملأكوالت حلبحرية.

- شرحء اينأء ايبر احسسي2حد الجهيز 

الأجي2 اشحن ج بر حلسفن اسفن 

للصبد  حملعدة  أنوحعهأ  اكأفة  حلجر 

اغي2هأ..

عنوحن حملقر حالجس أعي : شأعع عبد 

ع أعة   3 حلرحبم بوعببد حي حملسي2ة 

 73000  - حلثأني  حلطأبق   8 عقم  ف5 

حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حرحتي  لوفبق  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حرحتي  لوفبق  حلسبد 

شأعع طوف ع را ع أعة حم حملومنين 

شقة 22 حلطأبق 22 73000 حلدحخلة 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حرحتي  لوفبق  حلسبد 

شأعع طوف ع را ع أعة حم حملومنين 

شقة 22 حلطأبق 22 73000 حلدحخلة 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 29 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 18ف1.

838I

حملركز حملرحك�سي لإلعشأد

EUPHORBE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تغبي2 تس بة حلشركة

حملركز حملرحك�سي لإلعشأد
شقة عقم ٩ مدخل أ ع أعة أنس 

مأجوعيل شأعع موالي عبد هللا ، 0، 
مرحكش حملغرب

EUPHORBE شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي عقم 22 
دعب حلحدحدة بن صألح - 0000ف 

مرحكش حملغرب.
تغبي2 تس بة حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
7803ف

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى   
لم تغبي2   2222 يونبو   16 حملؤعخ في 
 » EUPHORBE» تس بة حلشركة من

.«ADEREM» إلى
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139255.
839I

حملركز حملرحك�سي لإلعشأد

EUPHORBE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

حملركز حملرحك�سي لإلعشأد
شقة عقم ٩ مدخل أ ع أعة أنس 

مأجوعيل شأعع موالي عبد هللا ، 0، 
مرحكش حملغرب

EUPHORBE شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 22 
دعب حلحدحدة بن صألح - 0000ف 

مرحكش حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
7803ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
16 يونبو 2222 لم لحويل  حملؤعخ في 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
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 - دعب حلحدحدة بن صألح   22 «عقم 
«شقة  إلى  حملغرب»  مرحكش  0000ف 
لجزئة   951 عقم  حلثأني  حلطأبق   3
حملسأع طريق حسفي - 0000ف مرحكش 

حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139255.
0Iف8

FACE FIDUCIAIRE

ZENISSUR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
إنشأء فرع لأبر للشركة

FACE FIDUCIAIRE
229 شأعع مصطفى حملعني حلطأبق 

حلثألث عقم 6 ، 22132، حلدحع 
حلببضأء حملغرب

ZENISSUR شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 35 طريق 
برج النيس - 600ف6 أنجلبت فرنسأ.

إنشأء فرع لأبر للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

831ف55.
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 15 يونبو 2222 لقرع إنشأء 
حلتس بة  لحت  للشركة  لأبر  فرع 
 221 بألعنوحن  احلكأئن   ZENISSUR
 -  9 ش   2 شأعع مصطفى حملعأني ط 
22132 حلدحعحلببضأء حملغرب احملسي2 

من طرف حلسبد)ة( حلصألحي ع ر.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

.CRI شتن28 2222 لحت عقم
1Iف8

BOURA CONSEILS

 KACIM SAFI DE
 BATIMENTS ET TRAVAUX

DIVERS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN MEKNES

، 52222، MEKNES MAROC

 KACIM SAFI DE BATIMENTS ET

TRAVAUX DIVERS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 65 

مرجأن 2 مكنأس - 50000 مكنأس 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

57159

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   16

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 KACIM SAFI DE BATIMENTS ET

.TRAVAUX DIVERS

 - حملبأني   : بإيجأز  غرض حلشركة 

أشغأف عأمة - حلنجأعة.
 65 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

مكنأس   50000  - مكنأس   2 مرجأن 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 2.522  : حلصأفي  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 2.522  : حبوحلقأسم  حية  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلصأفي  مح د  حلسبد 
عقم 63 حي مرجأن 2 مكنأس 50000 

مكنأس حملغرب.

حلسبدة حية حبوحلقأسم عنوحنه)ح( 

مكنأس   1 حلشطر   3 مرجأن   33

50000 مكنأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلصأفي  مح د  حلسبد 
عقم 63 حي مرجأن 2 مكنأس 50000 

مكنأس حملغرب
حلسبدة حية حبوحلقأسم عنوحنه)ح( 
مكنأس   1 حلشطر   3 مرجأن   33

50000 مكنأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3297.

242I

ME FIDUCIAIRE 

A.D.S MEDTRANS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

 ME FIDUCIAIRE.AV MOULAY
 ABDELAZIZ ,RCE SANAWBAR
 ,BUR N°4 ,KENITRA ، 14222،

KENITRA MAROC
A.D.S MEDTRANS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

مؤالي عبد حلعزيز حقأمة حلصنوير 
مكسب ف0 - 000ف1 حلقنبطرة 

حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
869ف5.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 مأي   10 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
خرحز  نجالء  )ة(  حلسبد  لفويت 
500 حصة حجس أعبة من أصل 500 
حصة لفأئدة حلسبد )ة( عأدف كرحعة 

بسأعيخ 10 مأي 2222.
مح د حنفأع  )ة(  حلسبد  لفويت 
500 حصة حجس أعبة من أصل 500 
حصة لفأئدة حلسبد )ة( ج أف فونو 

بسأعيخ 10 مأي 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
ف0  بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

غشت 2222 لحت عقم 3063.

3Iف8

ste controle balance sarl

STE MANAZIL OUSSAMA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1231. lot riad al

 ismailia marjane 1. meknes

 meknes، 52222، MEKNES

maroc

 STE MANAZIL OUSSAMA

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مسجر عقم 

75/78 زنقة 2 ديوع بأدا جبأبرة 

حلزيسون مكنأس - 50000 مكنأس 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

57175

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   08

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MANAZIL OUSSAMA

-منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
عقأعي

-حلبنأيأت.

مسجر   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
عقم 78/75 زنقة 2 ديوع بأدا جبأبرة 

مكنأس   50000  - مكنأس  حلزيسون 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
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حلدحد�سي  حلرحبم  عبد  حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000  :

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلدحد�سي  حلرحبم  عبد  حلسبد 
لجزئة طه عيأض   29 عقم  عنوحنه)ح( 

حالس أعبلبة مكنأس 50000 مكنأس 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلدحد�سي  حلرحبم  عبد  حلسبد 
لجزئة طه عيأض   29 عقم  عنوحنه)ح( 

مكنأس   5000 حالس أعبلبة مكنأس 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3315.

Iفف8

STE PARADE TRANS SARL AU

PARADE TRANS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

STE PARADE TRANS SARL AU

 N°22 BLOC B PASSAGE 29

 HAY ELHARCH AIT MELLOUL ،

MAROC 0000ف، حنزكأن

PARADE TRANS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 22 

بلوك ب حمل ر 09 حي حلحرش - 

0000ف حيت ملوف حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

26257

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PARADE TRANS
نقل   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبضأئر لحسأب حلغي2.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 - حي حلحرش   09 بلوك ب حمل ر   22

0000ف حيت ملوف حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبدة حيت يحي كلثوم 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة حيت يحي كلثوم عنوحنه)ح( 
حلحرش  حي   03 بلوك  55ف  عقم 

0000ف حيت ملوف حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة حيت يحي كلثوم عنوحنه)ح( 
حلحرش  حي   03 بلوك  55ف  عقم 

0000ف حيت ملوف حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بأنزكأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1769.
5Iف8

ACHORA CONSULTING

METAPHORE BATIMENT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ACHORA CONSULTING
 DB MARRAKECH BC 12 N° 32

 DB MARRAKECH BC 12 N°
 32، 22222، MOHAMMEDIA

MAROC
METAPHORE BATIMENT شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حملسي2ة حلخضرحء عقم 6 زنقة 6 

حكسوير - 22322 حلدحع حلببضأء 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555009

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   16

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.METAPHORE BATIMENT

شركة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

خأصة بألبنأء.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حملسي2ة حلخضرحء عقم 6 زنقة 6 حكسوير 

- 22322 حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

مبلغ عأس أف حلشركة: 1.000.000 

دعهم، مقسم كألسألي:

حعض   : حلك رحني  يونس  حلسبد 

عأعية بقب ة 1.000.000 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد يونس حلك رحني عنوحنه)ح( 

حي   22222  396 عقم  حلوحدة  حي 

حلوحدة عقم 396 حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد يونس حلك رحني عنوحنه)ح( 

 22222  396 عقم  حلوحدة  حي 

حملح دية حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237212.

6Iف8

Ste AQUA SALZARO SARL

STE OUALD BRIH TRAVAUX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي مح د بن عبدهللا زنقة حملح دية 
عقم ف0 حلس أعة، 72222، حلس أعة 

حملغرب

 STE OUALD BRIH TRAVAUX

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلفسا 
زنقة بوكرحع عقم 105 - 72222 

حلس أعة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

2757

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.OUALD BRIH TRAVAUX

حلبنأء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

احشغأف مخسلفة.

عنوحن حملقر حالجس أعي : حي حلفسا 
 72222  -  105 عقم  بوكرحع  زنقة 

حلس أعة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

1.000 حصة   : حلسبد ديهي حبريه 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد ديهي حبريه عنوحنه)ح( حلحي 

حلصنأعي بدان عقم حلس أعة 72222 

حلس أعة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
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حلسبد ديهي حبريه عنوحنه)ح( حلحي 
حلصنأعي بدان عقم حلس أعة 72222 

حلس أعة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألس أعة بسأعيخ 09 شتن28 

2222 لحت عقم 147/2222.
7Iف8

Les bons comptes

KAMIL TOYS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

22222، Casablanca Maroc
KAMIL TOYS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 17شأعع 

دكسوع مح د سجل أ�سي حلدحع 
حلببضأء - 22252 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.122317

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 مأعس 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
سجل أ�سي  مح د  دكسوع  «17شأعع 
حلدحع   22252  - حلببضأء  حلدحع 
حلهدى  «حقأمة  إلى  حملغرب»  حلببضأء 
بنأية عقم   GH2 شأعع مح د بلفرج 
90 حلشقة 15 سبدي مومن - 22422 

حلدحع حلببضأء حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237542.
8Iف8

Les bons comptes

KAMIL TOYS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

خفض عأس أف حلشركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

22222، Casablanca Maroc
KAMIL TOYS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة 
 GH2 حلهدى شأعع مح د بلفرج

بنأية 90 حلشقة 15 سبدي مومن - 
22422 حلدحع حلببضأء حملغرب.

خفض عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.122317
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 مأعس   22 في  حملؤعخ 
ب بلغ  حلشركة  عأس أف  خفض 
من  أي  دعهم»   7.900.000» قدعه 
 100.000» إلى  دعهم»   8.000.000»
عدد  لخفبض   : طريق  عن  دعهم» 

حتسهم.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237542.
9Iف8

CAB ASSISTANCE

SR2N TECH CARE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 92222،
TANGER MAROC

SR2N TECH CARE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة 

حلشأاية شأعع يوسف حبن لأشفين 
حي عشبد عضأ حلطأبق حلرحبر عقم21 

- 90000 طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
130361

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 SR2N : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

.TECH CARE
لجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حملعدحت حلصنأعبة ؛.
حقأمة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
لأشفين  حبن  يوسف  شأعع  حلشأاية 
حي عشبد عضأ حلطأبق حلرحبر عقم21 

- 90000 طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد عزيز حلزعحالي : 100 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلزعحالي  عزيز  حلسبد 
شأعع مح د دحاد زنقة حلجوهرة عقم 

6 93000 لطوحن حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلزعحالي  عزيز  حلسبد 
شأعع مح د دحاد زنقة حلجوهرة عقم 

6 93000 لطوحن حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257255.

850I

ME FIDUCIAIRE 

FLEXIBLE CALL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

 ME FIDUCIAIRE.AV MOULAY
 ABDELAZIZ ,RCE SANAWBAR
 ,BUR N°4 ,KENITRA ، 14222،

KENITRA MAROC
 FLEXIBLE CALL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة 
ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 15 شأعع 

حلحسن حلثأني مكسب 08 حلطأبق 07 

حقأمة مركز حالع أف حسن حلثأني - 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.66225

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 شتن28   05 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

حلصديق  )ة(  حلسبد  لفويت 

من  حجس أعبة  حصة   500 حلسب و 

حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000 أصل 

)ة( هأجر بن ححدش بسأعيخ 05 شتن28 

.2222

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 12 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 3529.

851I

ANDERSEN CONSULTING

ALMADEN MOROCCO SA
شركة حملسأه ة

خفض عأس أف حلشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 92232، TANGER

MAROC

 ALMADEN MOROCCO SA

شركة حملسأه ة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10 شأعع 

حبن زيدان حقأمة مأعاسة حلطأبق 

2 حلشقة عقم ف - 90000 طنجة 

حملغرب.

خفض عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.81873

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم   2222 شتن28   01 في  حملؤعخ 

ب بلغ  حلشركة  عأس أف  خفض 

أي من  دعهم»  «7.900.000ف  قدعه 

«8.000.000ف دعهم» إلى «100.000 

عدد  لخفبض   : طريق  عن  دعهم» 

حتسهم.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257142.
252I

ANDERSEN CONSULTING

ALMADEN MOROCCO SA
شركة حملسأه ة

عفر عأس أف حلشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 92232، TANGER

MAROC
 ALMADEN MOROCCO SA

شركة حملسأه ة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10 شأعع 
حبن زيدان حقأمة مأعاسة حلطأبق 
2 حلشقة عقم ف - 90000 طنجة 

حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.81873

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 شتن28   01 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   39.900.000»
«100.000 دعهم» إلى «0.000.000ف 
مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 
حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257142.
853I

L-expert-comptable.ma

TECH LAB 4
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

L-expert-comptable.ma
 Bd d›Anfa, Casablanca 73

 22262 ، 22262، casablanca
maroc

ف TECH LAB شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 265 شأعع 

حلزعقطوني حلطأبق حلسأسر عقم 

92 حلدحع حلببضأء - 22252 حلدحع 

حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

554229

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   27

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

ف   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TECH LAB

غرض حلشركة بإيجأز : حستشأعحت 

هندسبة الص بم حلوف لكنولوجبأ 

حملعلومأت، مجلس حإلدحعة..

 265  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلسأسر  حلطأبق  حلزعقطوني  شأعع 
عقم 92 حلدحع حلببضأء - 22252 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

جين-أنطوحن  أعموند  حلسبد 

دعهم   100 حصة بقب ة   100  : فوع 

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

فوع  جين-أنطوحن  أعموند  حلسبد 

سأن  حلقصر,  شأعع   105 عنوحنه)ح( 

عامأن لفبفري 33242 بوعدا فرنسأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

فوع  جين-أنطوحن  أعموند  حلسبد 

سأن  حلقصر,  شأعع   105 عنوحنه)ح( 

عامأن لفبفري 33242 بوعدا فرنسأ.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 554229.
Iف85

إئس أنبأت حلدعيوش

 Société BADRI SERVICES
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

إئس أنبأت حلدعيوش
شأعع عالف بن عبد هللا عقم 8ف ص 
ب 622، 92222، حلعرحئش حملغرب

 Société BADRI SERVICES SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
حسن حلثأني عقم ف6 - 92222 

حلعرحئش حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
575ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   24 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( حس أعبل بدعي 
500 حصة حجس أعبة من أصل 500 
حصة لفأئدة حلسبد )ة( مني2 حل28كأني 

بسأعيخ 24 غشت 2222.
عحب ة حلحدحد  )ة(  لفويت حلسبد 
500 حصة حجس أعبة من أصل 500 
حصة لفأئدة حلسبد )ة( مني2 حل28كأني 

بسأعيخ 24 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
حالبسدحئبة بألعرحئش بسأعيخ 12 شتن28 

2222 لحت عقم 951.
855I
.....................

IFSSATE LILOMRANE
إعالن مسعدد حلقرحعحت.  ، 22242، 

CASABLANCA MAROC

IFSSATE LILOMRANE «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: طريق 
حزموع كلم 7.5 ط أعيس - 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.159311
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 31 يولبوز 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1- عقم  قرحع 
حلرأس أف  من  حلرفر   1- مأيلي: 
)522.222،22( دعهم  حالجس أعي من 
إلى )3.222.222,22( دعهم عن طريق 
اعشرين  لخ س  حملجأني  حإلصدحع 
حلف )25.222( حصة جديدة بقب ة 
)100.00( دعهم للحصة ، لم لحريرهأ 
عن طريق حلسض ين حلجزئي لرصبد 
ب بلغ  جديد  من  حملرحل  حسأب 
حلف  اخ س ئة  ملبون  حثنأن  قدعه 
حلرصبد   ( دعهم   )2.522.222،22(

حلدحئن(.
قرحع عقم -2: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم -1: حلذي ينص على مأيلي: 

حلرفر من حلرأس أف حالجس أعي 
بند عقم -2: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلقأنون حتسأ�سي للشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836515.

856I
.....................

GIGALAB
إعالن مسعدد حلقرحعحت.  ، 22242، 

CASABLANCA MAROC

GIGALAB «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: إسبي2حنس 
2 ، عقم3ف زنقة 3 عين حلسبر - 
22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.160759
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 29 غشت 2222 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 
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على  ينص  حلذي   :1- عقم  قرحع 

مأيلي: حلرفر من حلرأس أف حالجس أعي 

إلى  دعهم   )2.222.222,22( من 

طريق  عن  دعهم   )5.222.222,22(

حلف  لثالثين  حملجأني  حإلصدحع 

بقب ة  جديدة  حصة   )30.000(

)100.00( دعهم للحصة ، لم لحريرهأ 

عن طريق حلسض ين حلجزئي لرصبد 

حسأب حملرحل من جديد ب بلغ قدعه 

دعهم  ثالثة ماليين)3.222.222،22( 

) حلرصبد حلدحئن(.

قرحع عقم -2: حلذي ينص على مأيلي: 

حتسأ�سي  حلقأنون  صبأغة  حعأدة 

للشركة

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم -1: حلذي ينص على مأيلي: 

حلرفر من حلرأس أف حالجس أعي

بند عقم -2: حلذي ينص على مأيلي: 

حتسأ�سي  حلقأنون  صبأغة  حعأدة 

للشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836806.

857I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE TEMAHEX SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34222،

TAOUNATE MAROC

SOCIETE TEMAHEX SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 91 

شأعع حلطأئف لجزئة 763 حلوفأء 

فأس - 30000 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

73777

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   24
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCIETE TEMAHEX SARL
ببر قطر   : غرض حلشركة بإيجأز 

غبأع حلسبأعحت بألسقسبط.
 91 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
حلوفأء   763 لجزئة  حلطأئف  شأعع 

فأس - 30000 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد هشأم حلتزحني : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
500 حصة   : حلسبد حح د حبدة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد هشأم حلتزحني عنوحنه)ح( حي 
حلدحخلة ليسة لأانأت 000ف3 لأانأت 

حملغرب.
 2 عنوحنه)ح(  حح د حبدة  حلسبد 
شأعع حالمل 69100 حملدينة حلحضرية 

فرنسأ 69100 فرنسأ فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد هشأم حلتزحني عنوحنه)ح( حي 
حلدحخلة ليسة لأانأت 000ف3 لأانأت 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 790ف.
858I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

 ECOLE LA BOUSSOLE
PRIVEE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

 ECOLE LA BOUSSOLE PRIVEE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حملسي2ة 

1 زنقة لبدغين عقم 533 حلطأبق 

حالع�سي - 73000 حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

22411

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 ECOLE : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.LA BOUSSOLE PRIVEE
داع   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلحضأنة اداع حلحضأنة.

- حلحضأنة اععأية حتطفأف.

تعلبم حبسدحئي.  -
احلثأنوي  حلسحضي2ي  حلسعلبم   -

احلثأنوي احلعألي احلفني ؛

- تعلبم حللغة؛

- حلنقل حملدع�سي..

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 533 عقم  لبدغين  زنقة   1 حملسي2ة 

حلدحخلة   73000  - حالع�سي  حلطأبق 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   500  : حلسبد عشبد بوجأ 

بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

 500  : عزمي  حسنأء  حلسبدة 

حصة بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حي  حلسبد عشبد بوجأ عنوحنه)ح( 

حلنهضة 1 عقم 2222 73000 حلدحخلة 

حملغرب.

عنوحنه)ح(  عزمي  حسنأء  حلسبدة 

 73000  2222 عقم   1 حلنهضة  حي 

حلدحخلة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  عزمي  حسنأء  حلسبدة 

 73000  2222 عقم   1 حلنهضة  حي 

حلدحخلة حملغرب

حي  حلسبد عشبد بوجأ عنوحنه)ح( 

حلنهضة 1 عقم 2222 73000 حلدحخلة 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 08 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1452.

859I

ANDERSEN CONSULTING

LA COLOMBE SARL
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 92232، TANGER

MAROC

LA COLOMBE SARL «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ف5 بولفأع 

بأسطوع - 90000 طنجة حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

9ف36.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 29 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

ب  حلس28ع  على  احلسصديق  حملوحفقة 

بقب ة  حالجس أعبة  حصص   100

من قبل  )حق حلرقبة(  دعهم   1.000

حلويزة اعلي لصألح حآلنسة  حلسبدة 

حكب ة حلسنو�سي.
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قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

ب  حلس28ع  على  احلسصديق  حملوحفقة 

بقب ة  حالجس أعبة  حصص   100

من قبل  )حق حلرقبة(  دعهم   1.000

حلسبد  لصألح  اعلي  حلويزة  حلسبدة 

عزيز حلسنو�سي.

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

ب  حلس28ع  على  احلسصديق  حملوحفقة 

بقب ة  حالجس أعبة  حصص   190

1.000 دعهم )حق حلرقبة( من حلسبد 

حلسبد  لصألح  حلسنو�سي  مصطفى 

عزيز حلسنو�سي. 

قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

ب  حلس28ع  على  احلسصديق  حملوحفقة 

بقب ة  حالجس أعبة  حصص   292

1.000 دعهم )حق حلرقبة( من حلسبد 

حلسبد  لصألح  حلسنو�سي  مصطفى 

لوفبق سنو�سي.

قرحع عقم 5: حلذي ينص على مأيلي: 

ب  حلس28ع  على  احلسصديق  حملوحفقة 

بقب ة  حالجس أعبة  حصص   190

1.000 دعهم )حق حلرقبة( من حلسبد 

حآلنسة  لصألح  حلسنو�سي  مصطفى 

حكب ة حلسنو�سي.

على  ينص  حلذي   :6 عقم  قرحع 

مأيلي: قبوف حسسقألة حآلنسة حكب ة 

حلسنو�سي من منصبهأ كوكبلة ، اذلك 

من لأعيخ حالجس أع.

قرحع عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 

حلسنو�سي  حكب ة  حآلنسة  تعبين 

غي2  لفت2ة  للشركة  حخرى  مسي2ة 

مر إمكأنبة إلزحم حلشركة   ، محدادة 

بألسوقبر حلبسبط.

قرحع عقم 8: حلذي ينص على مأيلي: 

تعديل صالحبأت مسي2ي حلشركة من 

حآلن فصأعًدح، سسلتزم حلشركة بشكل 

للسبد  حلبسبط  بألسوقبر  صحبا 

مصطفى حلسنو�سي أا حآلنسة حكب ة 

حلسنو�سي أا حلسبد لوفبق حلسنو�سي 

، اذلك لفت2ة غي2 محدادة.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي:

 30 سنو�سي  مصطفى  حلسبد   
حلسبدة   - كأملة(  )ملكبة  حصة 
)ب أ  حصة   390 حلسنو�سي  حكب ة 
في ذلك 292 حصة في حق حلرقبة( - 
390 حصة  حلسبد لوفبق حلسنو�سي 
حق  في  حصة   292 ذلك  في  )ب أ 
حلرقبة( - حلسبد عزيز حلسنو�سي 390 
حصة )ب أ في ذلك 292 حصة في حق 

حلرقبة( 
على  ينص  حلذي   :15 عقم  بند 
مصطفى  حلسبد  تعبين  لم  مأيلي: 
حلسنو�سي ، احلسبد لوفبق حلسنو�سي 
، احآلنسة حكب ة حلسنو�سي مسي2ين 
مر   ، محدادة  غي2  لفت2ة   ، للشركة 
حلقدعة على إلزحم حلشركة بألسوقبعأت 

حملنفصلة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257175.
860I

MORY & CIE MAROC

موري وشركائه املغرب
شركة حملسأه ة

مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة

MORY & CIE MAROC
 rue El Oraïbi Jilali ، 22222، ,10

Casablanca Maroc
موعي اشركأئه حملغرب «شركة 

حملسأه ة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 10، زنقة 

حلعريبي حلجباللي - 22222 حلدحع 
حلببضأء حملغرب.

«مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

26677 حلدحع حلببضأء.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 16 يونبو 2222
حتسأ�سي  حلنظأم  مالءمة  لقرع 
عقم  للشركة مر مقسضبأت حلقأنون: 
حملعدف احملس م للقأنون عقم   19-22

95-17 حملسعلق بشركأت حملسأه ة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237227.
861I

N2M CONSEIL-SARL

COMPTOIR TAOUIL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC
COMPTOIR TAOUIL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ب 2 عقم 
0ف حي عأعيض حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.23453

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   25 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
طويل  ح زة  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   100
500 حصة لفأئدة حلسبد )ة( مو�سى 

حلطأهري بسأعيخ 25 غشت 2222.
طويل  مو�سى  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   100
500 حصة لفأئدة حلسبد )ة( مو�سى 

حلطأهري بسأعيخ 25 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 01 شتن28 

2222 لحت عقم 4296.
262I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

ASR MODA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL
21 حقأمة عيني شأعع حبن مرحل 

حلطأبق 2 عقم 5 طنجة ، 70001، 
طنجة حملغرب

ASR MODA شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 

 QUARTIER MGHOGHA JDIDA

 LOT 674 ET R TANGER - 92222
طنجة حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.85679
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
07 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
مبلغ   ASR MODA حلشريك حلوحبد 
اعنوحن  دعهم  0.000ف  عأس ألهأ 
 QUARTIER حإلجس أعي  مقرهأ 
 MGHOGHA JDIDA LOT 674 ET
R TANGER - 92222 طنجة حملغرب 

نتبجة ف : قرحع حلحل حملبكر للشركة.
- تعبين حملصفي.

- ببأن مقر حلسصفبة.
- سلطة حإلجرحءحت حلشكلبة.

ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 QUARTIER MGHOGHA
 JAIDIDA LOT674 ET R TANGER

92222 - طنجة حملغرب. 
ا عين:

لوطة  بأ  عشبد  حلسبد)ة( 
حلصغي2ة  مغوغة  حي  اعنوحنه)ح( 
حملغرب  طنجة   90000 طنجة 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9722.

863I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE SOSTA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC
SOCIETE SOSTA
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 شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : زنقة 
ع أن عقم 63 حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.13903

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 غشت   23 في  حملؤعخ 
ذحت  شركة   SOCIETE SOSTA حل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 
 62222  - حلنأظوع   63 عقم  ع أن 
حلنأظوع حملغرب نتبجة النتهأء حلغرض 

من حلشركة.
ا عين:

حلسبد)ة( حشرف سلوم اعنوحنه)ح( 
حي حاالد حبرحهبم حلزنقة 122 عقم 69 
62222 حلنأظوع حملغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
زنقة  افي   2222 غشت   23 بسأعيخ 
 62222  - حلنأظوع   63 عقم  ع أن 

حلنأظوع حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 01 شتن28 

2222 لحت عقم 4297.
Iف86

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE BL TEA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°627 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC
STE BL TEA شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حالع�سي ع أعة جوزفين حملركز 23 
شأعع عالف حلفأ�سي لجزئة بوكأع - 

0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122225

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   09

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE BL : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.TEA

حنسأج   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلشأي.

حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 23 حملركز  جوزفين  ع أعة  حالع�سي 

 - بوكأع  لجزئة  حلفأ�سي  عالف  شأعع 

0000ف مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حس أعبل بنونة : 50 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 50  : حلسبدة ليزة حنجبال لبنأعيس 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حس أعبل بنونة عنوحنه)ح( 

سويسرح 1 سويسرح سويسرح.

لبنأعيس  حنجبال  ليزة  حلسبدة 

سويسرح   1 سويسرح  عنوحنه)ح( 

سويسرح.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حس أعبل بنونة عنوحنه)ح( 

سويسرح 1 سويسرح سويسرح

لبنأعيس  حنجبال  ليزة  حلسبدة 

سويسرح   1 سويسرح  عنوحنه)ح( 

سويسرح

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139379.

865I

N2M CONSEIL-SARL

VOLAILLE ALMAS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC
VOLAILLE ALMAS شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حنوحف 

ف حيلو 3 62 حلوحدة ب 3 7 قلعبة 
سلوحن حلنأظوع - 62222 حلنأظوع 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
24523

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.VOLAILLE ALMAS
لحويل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
منسجأت  الحضي2  حللحوم  الخزين 

حللحوم.
حنوحف   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
قلعبة   7  3 حلوحدة ب   62  3 حيلو  ف 
حلنأظوع   62222  - حلنأظوع  سلوحن 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حمأف  بوعقبر  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حمأف  بوعقبر  حلسبدة 
حقأمة حلكرحمة بلوك ب حلطأبق 3 عقم 
حلنأظوع   62222 حلنأظوع  سلوحن   7

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حمأف  بوعقبر  حلسبدة 
حقأمة حلكرحمة بلوك ب حلطأبق 3 عقم 

7 سلوحن 62222 حلنأظوع حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 05 شتن28 

2222 لحت عقم ف31ف.
866I

ديوحن حتسسأدة سلب ة بلهأشمي

 STE «ORIENTAL POIDS
LOURDS»SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

ديــوحن حتسســأذة سلب ــة بلهأش ــي
موثقـــــــــــة

2، زنقة أم حلبنين، حلطأبق حلثأني، 
شقة -3 اجــدة

حلهألف : 30 73 70 36 05 
 LA SOCIETE « ORIENTAL POIDS

,LOURDS» S.A.R.L
هبة حصص حجس أعبة

للقســه  لوثبقي  عقد  -/Iب قسضــى 
موثقــة  بلهأش ــي،  سلب ــة  حتسســأذة 
 ،  2222 يونبو   16 بسأعيــخ  بوجــدة، 
حلح بدي  خديجة  حلسبدة  اهبت 
حالجس أعبة  حصصهأ  مج وع 
حملس ثلة في 229 حصة احلتي ل سلكهأ 
في حلشركة دحت حملسؤالبة حملحدادة 
 ORIENTAL POIDS  » حملس أة 
حالجس أعــي  عأس ألهــأ   «LOURDS
امقرهــأ  دعهــم   1.222.222,22
مح د  شأعع  اجدة  حالجس أعــي 
لفأئدة   ، مكرع   93 حلرقم  حلخأمس 

حلسبد مح د حلح بدي. 
حلفصوف:  تغبي2  لم  اتجله 
حلسأدس)6( احلسأبر )7( من حلقأنوني 

حتسأ�سي للشركة اهو كأآلتي :
حلفصل حلسأدس )6( : حلحصص

حلنقدية  حلحصص  حلشركأء  قدم 
حلسألبة : 
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مح د  حلح بدي  حلسبد 
979.122,22 دعهم

زينب  حلح بدي  حالنسة 
22.922,22 دعهم

 1.222.222,22  : حملج ــــــــــــــــــوع 
دعهــــم

حلرأس أف   :  )7(  : حلفصل حلسأبر 
حالجس أعي

ب بلغ  حالجس أعي  حلرأس أف  حدد 
إلى  مقسم  دعهم   1.222.222,22
10.000 حصة حجس أعبة بـ 122,22 
دعهم للوححدة موزعة على حلشركأء 

حسب حصصهم كألسألي : 
 9.791 مح د  حلح بدي  حلسبد 

حصة
 229 زينب  حلح بدي  حالنسة 

صحة
حصة   10.000  : حملج ــــــــــــــــــوع 

حجس أعبة
حلقأنونــي  حإليــدحع  -/IIIلــم 
بسأعيــخ  بوجدة  حلسجأعية  بأملحك ــة 

22/29/2222 لحت عدد 1351. 
لإلشــــــأعة احلخالصــة
ذ. سلب ــة بلهأش ــي 

867I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

SOKAS ART
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
SOKAS ART شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلسالم 
زنقة 59 عقم 19 - 73000 حلدحخلة 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

22413
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOKAS ART

لنظبم   -  : غرض حلشركة بإيجأز 

احلفنبة  حملوسبقبة  حلعراض 

احلفعألبأت حلثقأفبة.

حلفنبة  حملعأعض  أنشطة  ج بر   -

احملنحولأت  حللوحأت  اشرحء  ايبر 

احلسحف احملوحد حلزخرفبة.

لقديم  أنشطة  ج بر  م أعسة   -

حلطعأم..

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 73000  -  19 عقم   59 زنقة  حلسالم 

حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد حلبشي2 حلركببي : 500 حصة 

بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

 500  : لعريبي  مخسأعة  حلسبدة 

حصة بقب ة 50.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلركببي  حلبشي2  حلسبد 
حي حلقدس لجزئة حلوفأق 1500 عقم 

86 73000 حلدحخلة حملغرب.

حلسبدة مخسأعة لعريبي عنوحنه)ح( 
 73000 19 59 عقم  حي حلسالم زنقة 

حلدحخلة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلركببي  حلبشي2  حلسبد 
حي حلقدس لجزئة حلوفأق 1500 عقم 

86 73000 حلدحخلة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 08 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1453/2222.

868I

HORICOM

SOCIETE SOSTECO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC
SOCIETE SOSTECO شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل عقم 
1 لجزئة سلمي - 50050 مكنأس 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

56853
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأي   27
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCIETE SOSTECO
غرض حلشركة بإيجأز : لأجر موحد 

حلبنأء.
عنوحن حملقر حالجس أعي : محل عقم 
مكنأس   50050  - سلمي  لجزئة   1

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

60.000.000 دعهم، مقسم كألسألي:
حلعزيز  عبد  حلبوعأمي  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   3.000  :

للحصة.
حلسبد حلبوعأمي مصطفي : 3.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلعزيز  عبد  حلبوعأمي  حلسبد 
 3 حلج بل  حملنظر   105 عنوحنه)ح( 

50000 مكنأس حملغرب.
مصطفي  حلبوعأمي  حلسبد 

 3 حلج بل  حملنظر   105 عنوحنه)ح( 
50000 مكنأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلبوعأمي مح د عنوحنه)ح( 
 50000  3 حلج بل  حملنظر   105

مكنأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يولبوز   22 حلسجأعية ب كنأس بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2231.
869I

ديوحن حتسسأدة سلب ة بلهأشمي

 SOCIETE
CIVILEIMMOBILIERE KANA

إعالن مسعدد حلقرحعحت

ديــوحن حتسســأذة سلب ــة بلهأش ــي 
موثقـــــــــــة

2، زنقة أم حلبنين، حلطأبق حلثأني، 
شقة -3 اجــدة

 SOCIETE CIVILE » 
.«IMMOBILIERE KANA

حلج أعي  حلقرحع  ب قس�سى 
غشت   18 بسأعيخ  حالسسثنأئي، 
اضعت نسخة مــــنه ب كـــسب   ،2222
موثقة،  بلهأشمي  سلب ـــــــــة  حتســـــسأذة 
قرع  حلبــوم،  نــفــس  فــــي  بوجـدة 
 SOCIETE  » حلشركة حملس أة  شركأء 
 »  CIVILE IMMOBILIERE KANA
عأس ألهأ 122.222,22 دعهم امقرهأ 
بوع سعبد  زنقة  بوجدة،  حالجس أعي 

عقم 18، حلطأبق حتاف، مأ يلي :
سأيحي  قويدع  حلسبد  إعطأء 
للشركة  احبد  مسي2  بصفسه 
حتاعحق  ج بر  لسوقبر  حلصالحبة 
ج بر  الوقبر  حالسسخالص  اإعطأء 
اإعطأء  حلعنوحن  احخسبأع  حلعقود 
ج بر حلسلطأت أا جزء منهأ احإلنأبة 
ج بر  افي  يخسأعه،  شخص  لألي 

حتحوحف، حلخأذ مأ يلزم. 
في  إضأفة  ل ت  دلك  اتجل 
من حلقأنوني حتسأ�سي  )ف1(  حلفصل: 

للشركة كأآلتي :
سأيحي  قويدع  حلسبد  إعطأء 
للشركة  احبد  مسي2  بصفسه 
حتاعحق  ج بر  لسوقبر  حلصالحبأت 
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ج بر  الوقبر  حالسسخالص  اإعطأء 
اإعطأء  حلعنوحن  احخسبأع  حلعقود 
ج بر حلسلطأت أا جزء منهأ احإلنأبة 
ج بر  افي  يخسأعه،  شخص  الي 

حتحوحف، حلخأذ مأ يلزم.
بأملحك ــة  حلقأنونــي  حإليــدحع  لــم 
حلسجأعية بوجدة بسأعيــخ 22/29/2222 

لحت عدد ف135. 
لإلشــــــأعة احلخالصــة
ذ. سلب ــة بلهأش ــي 

870I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

SADAM CAR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 
صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب
SADAM CAR شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حملسي2ة 

شأعع حح د حلرفأعي عقم 7ف - 
73000 حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
22457

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   08
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SADAM CAR
لأجي2   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسبأعحت بدان سأئق.
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
7ف  حملسي2ة شأعع حح د حلرفأعي عقم 

- 73000 حلدحخلة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 : لكصأبي  مصطفى  حلسبد 
1.000 حصة بقب ة 100.000 دعهم 

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
لكصأبي  مصطفى  حلسبد 
1 شأعع مح د  عنوحنه)ح( حي حملسي2ة 
حلدحخلة   73000 7ف  عقم  حلرفأعي 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
لكصأبي  مصطفى  حلسبد 
1 شأعع مح د  عنوحنه)ح( حي حملسي2ة 
حلدحخلة   73000 7ف  عقم  حلرفأعي 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 
شتن28 2222 لحت عقم 1479/2222.
871I

4M ENERGY SOLUTIONS 

4M ENERGY SOLUTIONS 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

4M ENERGY SOLUTIONS
شأعع موالي إس أعبل ، ف1 ، حقأمة 
موالي إس أعبل ، حلطأبق حلثألث ، 

عقم 9 - ، 90000، طنجة حملغرب
 4M ENERGY SOLUTIONS 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
موالي إس أعبل ، ف1 ، حقأمة موالي 
إس أعبل ، حلطأبق حلثألث ، عقم 9 - 

90000 طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
130379

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   07
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
Mف   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ENERGY SOLUTIONS
غرض حلشركة بإيجأز : - دعحسأت 
اأع أف حلت2كببأت حلكهريأئبة لل بأني 

احلصنأعأت
- حلسبأكة احلسكببف

حلصحبة  حملسسلزمأت  تسويق   -
احلصنأعبة..

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
موالي إس أعبل ، ف1 ، حقأمة موالي 
إس أعبل ، حلطأبق حلثألث ، عقم 9 - 

90000 طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 100  : مصطفى  حكركوب  حلسبد 

حصة بقب ة 1.000 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
مصطفى  حكركوب  حلسبد 
حأج  عزيب  حسأني  حي  عنوحنه)ح( 

قداع 90000 طنجة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حكركوب حلبشي2 عنوحنه)ح( 
90000 طنجة  خندق حلوعد حلعوحمة 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف975.
272I

FIDAY SARL

SETTA PRO SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FIDAY SARL
53 شأعع مح د حلخأمس حلقصبة 
حبن حح د ، 26252، حبن حح د 

حملغرب

SETTA PRO SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي مبأعكة 
مج وعة 8 حلرقم 5 حلطأبق حتاف 

سبدي حل28نو�سي - 22622 حلدحع 

حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

985ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   30

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 SETTA : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.PRO SARL

منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلطأبق   5 حلرقم   8 مبأعكة مج وعة 

 22622  - حل28نو�سي  سبدي  حتاف 

حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : حلسبد عبدحلوححد عطوف 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد صألح لحوحش : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عطوف  عبدحلوححد  حلسبد 

ف  حلرقم  حلريأض  لجزئة  عنوحنه)ح( 

سطأت 26222 سطأت حملغرب.

عنوحنه)ح(  لحوحش  صألح  حلسبد 

 BREVE N 14 ARDEA RM 22242

.ROME ITALIE

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
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عطوف  عبدحلوححد  حلسبد 

ف  حلرقم  حلريأض  لجزئة  عنوحنه)ح( 

سطأت 26222 سطأت حملغرب

عنوحنه)ح(  لحوحش  صألح  حلسبد 

 BREVE N 14 ARDEA RM 22242

ROME حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837139.

873I

CRB CONSEIL

INNOFLEX

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

عفر عأس أف حلشركة

CRB CONSEIL

حي حلهنأء شأعع حبن سينأ عقم 214 ، 

22222، حلدحع حلببضأء حملغرب

INNOFLEX شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل عقم 

33 ،شأعع علي عبد حلرزحق حقأمة 

مأمون حلدحع حلببضأء - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.324233

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم   2222 غشت   23 في  حملؤعخ 

قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

من  أي  دعهم»   1.500.000»

«2.222.222 دعهم» إلى «3.500.000 

دعهم» عن طريق : إدمأج ححسبأطي أا 

أعيأح أا عالاحت إصدحع في عأس حملأف.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837109.

Iف87

ديوحن حتسسأدة سلب ة بلهأشمي

 LE VERGER DE BOIS DE

LUXE ET TOUR
إعالن مسعدد حلقرحعحت

ديــوحن حتسســأذة سلب ــة بلهأش ــي 

موثقـــــــــــة

2، زنقة أم حلبنين، حلطأبق حلثأني، 

شقة -3 اجــدة

 LA SOCIETE « LE VERGER 

 DE BOIS DE LUXE ET TOUR»

.S.A.R.L

حلج أعي  حلقرحع  ب قس�سى 

يونبو   16 بسأعيخ  حالسسثنأئي، 

اضعت نسخة مــــنه ب كـــسب   ،2222

موثقة،  بلهأشمي  سلب ـــــــــة  حتســـــسأذة 

بوجـدة فــــي نــفــس حلبــوم، قرع شركأء 

)حلسأدة خألد خبأط اعبد هللا نجمي( 

 LE VERGER  » حملس أة  حلشركة 

 »  DE BOIS DE LUXE ET TOUR
عأس ألهأ 122.222,22 دعهم امقرهأ 

حلجزحئر،  طريق  بوجدة،  حالجس أعي 

حلصنأعي،  حلحي   ،122/2 عقم  بقعة 

مأ يلي :

للشركة  حالجس أعي  حملقر  تغبي2   •

من: اجدة، طريق حلجزحئر، بقعة عقم 

122/2، حلحي حلصنأعي.
زنقة  حالندلس،  حي  اجدة،   : حلى 

مح د حلزعرحاي، عقم 16.

حلحفبظ  عبد  حلسبد  حعطأء   *

للشركة  احبد  مسي2  بصفسه  قي�سي 

حتاعحق  ج بر  لسوقبر  حلصالحبأت 

ج بر  الوقبر  حالسسخالص  اإعطأء 

اإعطأء  حلعنوحن  احخسبأع  حلعقود 

ج بر حلسلطأت أا جزء منهأ احإلنأبة 

ج بر  افي  يخسأعه،  شخص  الي 

حتحوحف حلخأذ مأ يلزم. 

)ف)  اتجل دلك لم تغبي2 حلفصل: 

من حلقأنوني حتسأ�سي للشركة كأآلتي 

للشركة  حالجس أعي  حملقر  تغبي2   •

من: اجدة، طريق حلجزحئر، بقعة عقم 

122/2، حلحي حلصنأعي.
زنقة  حالندلس،  حي  اجدة،   : حلى 

مح د حلزعرحاي، عقم 16.

بأملحك ــة  حلقأنونــي  حإليــدحع  لــم 

حلسجأعية بوجدة بسأعيــخ 14/29/2222 

لحت عدد ف138. 
لإلشــــــأعة احلخالصــة

ذ. سلب ــة بلهأش ــي

875I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

CHEN FAN
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE

ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD

 OMAR EL IDRISSI IMM 3

 APPT2 ، 22553، CASABLANCA

MAROC

CHEN FAN شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف ا6 

زنقة حلنصر لجزئة عقم3 حلطأبق 

حالاف حلصخوع حلسودحء - 22222 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.372513

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع   2222 غشت   17 في  حملؤعخ 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

 CHEN FAN حلوحبد  حلشريك  ذحت 

دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 

ا6  ف  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 

حلطأبق  عقم3  لجزئة  حلنصر  زنقة 

 22222  - حلسودحء  حلصخوع  حالاف 

 : ف  نتبجة  حملغرب  حلدحعحلببضأء 

حلفسخ حالعحدي احلودي ادحلك حبسدحء 

من 31/22/2222.

ا6  ف  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

حلطأبق  عقم3  لجزئة  حلنصر  زنقة 

 22222  - حلسودحء  حلصخوع  حالاف 

حلدحعحلببضأء حملغرب. 

ا عين:
 XINXIA FAN حلسبد)ة( 
 HEBEI  55555 حلصين  اعنوحنه)ح( 

حلصين ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237132.
876I

مسسأمنة شأمة

HACH2IT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

مسسأمنة شأمة
شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 
حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب
HACH2IT شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 142 شأعع 

حملسي2ة حلطأبق حالاف حلنأظوع - 
62222 حلنأظوع حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22993
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 يولبوز   22 في  حملؤعخ 
حل شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
 100.000 مبلغ عأس ألهأ   HACH2IT
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 142 
شأعع حملسي2ة حلطأبق حالاف حلنأظوع 
 : حلنأظوع حملغرب نتبجة ف   62222 -

حزمة حلقطأع.
 142 ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
شأعع حملسي2ة حلطأبق حالاف حلنأظوع - 

62222 حلنأظوع حملغرب. 
ا عين:

بويحيي  حع را  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( حي حملطأع لجزئة حلسعأدة 
حملغرب  حلنأظوع   62222 حلنأظوع 

ك صفي )ة( للشركة.
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اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 10 غشت 

2222 لحت عقم 063ف.

877I

مسسأمنة شأمة

HACH2IT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

مسسأمنة شأمة
شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 

حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب

HACH2IT شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 142شأعع 

حملسي2ة حلطأبق حالاف حلنأظوع - 

62222 حلنأظوع حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.22993

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

08 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

حملسؤالبة  ذحت  شركة   HACH2IT

 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة 

حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 
حالاف  حلطأبق  حملسي2ة  142شأعع 

حملغرب  حلنأظوع   62222  - حلنأظوع 

نتبجة الزمة حلقطأع.

ا عين:

بويحيي  حع را  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( حي حملطأع لجزئة حلسعأدة 

حملغرب  حلنأظوع   62222 حلنأظوع 

ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

شأعع  افي   2222 غشت   08 بسأعيخ 

 - حلطأبق حالاف حلنأظوع  حملسي2ة 142 

62222 حلنأظوع حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 22 غشت 

2222 لحت عقم 4232.
878I

إئس أنبة عزقي «ذ.عزقي هشأم» محأسب معس د

 SOCIETE OTHMANIA
IMPORT

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

إئس أنبة عزقي «ذ.عزقي هشأم» 
محأسب معس د

عقم 17 شقه 15 زنقه حنتسي2حبي ، 
50000، مكنأس حملغرب

 SOCIETE OTHMANIA IMPORT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 9 حلحي 
حلصنأعي سبدي بو زكري 50000 

مكنأس حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.25637

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 يونبو   22 في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
 SOCIETE حلوحبد  حلشريك  ذحت 
مبلغ   OTHMANIA IMPORT
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
حلحي   9 عقم  حإلجس أعي  مقرهأ 
 50000 زكري  بو  سبدي  حلصنأعي 
اقف   : ف  نتبجة  حملغرب  مكنأس 

حلنشأط.
عقم  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
زكري  بو  سبدي  حلصنأعي  حلحي   9

50000 مكنأس حملغرب. 
ا عين:

حدعيس  زيدحني  حلعلوي  حلسبد)ة( 
إقأمة   5 ه  ج   2 شقة  اعنوحنه)ح( 
أيوب مرجأن 50000 مكنأس حملغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 775.

879I

FIDUCIAIRE ZOUHRI

SONEDRO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOUHRI
 IMM12 BUR AL WAHA ETG

 2 N°11 RUE MACHRAA
 BELKSSIRI ، 32222، FES

MAROC
SONEDRO شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 249 
لجزئة نس ة 1 جنأن حلوعد فأس - 

32122 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
7ف736

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   19
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SONEDRO
لجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلعقأقي2
حإلسسي2حد احلسصدير.

عنوحن حملقر حالجس أعي : عقم 249 
 - جنأن حلوعد فأس   1 لجزئة نس ة 

32122 فأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : سعبد  حلنجأعي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حلنجأعي سعبد عنوحنه)ح( 
حملصلى  حلسضأمن  لجزئة   121 عقم 

فأس 30090 فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلنجأعي سعبد عنوحنه)ح( 
حملصلى  حلسضأمن  لجزئة   121 عقم 

فأس 30090 فأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   05 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3627/222.

880I

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

GO WASH SUD
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

حئس أنبة فبدحكأ، شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

شأعع حلعركوب عقم 7724-01 

صنداق حل28يد عقم 6ف1، 73000، 

حلدحخلة حملغرب

GO WASH SUD شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

حلوحدة 3 عقم 2224 - 73000 

حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

22443

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   08

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 GO  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.WASH SUD
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تشغبل   -  : غرض حلشركة بإيجأز 
 ، حلحديث  حلسبأعحت  غسبل  اإدحعة 
احملوحزنة   ، اتغبي2 حلزيت   ، احلتشحبم 
 ، حملصبأح  اتعديل   ، احلسوحزي   ،
امشعأت إزحلة حالنسدحد اغي2هأ من 

حلخدمأت ذحت حلصلة ؛
زيوت  أنوحع  ج بر  ايبر  شرحء   -
احلوحدحت  احلشأحنأت  حلسبأعحت 

حلصنأعبة..
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 73000  -  2224 عقم   3 حلوحدة 

حلدحخلة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : لعكز  سلوى  حلسبدة 
دعهم   100.000 بقب ة  حصة 

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلعكز  سلوى  حلسبدة 
 73000  247 عقم  حلشبأف  احد  حي 

حلدحخلة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلعكز  سلوى  حلسبدة 
 73000  247 عقم  حلشبأف  احد  حي 

حلدحخلة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 
شتن28 2222 لحت عقم 1469/2222.
881I

IBK Consulting

EL HOLDING
إعالن مسعدد حلقرحعحت

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 22222،

Agadir Maroc
EL HOLDING «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ع أعة 

لبفأاين حلطأبق حلثأني بلوك ا2 
مكسب عقم - 80000 حكأدير حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.50373
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 09 غشت 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
 100.000 زيأدة عأس أف حلشركة من 
عن  دعهم   1.000.000 حلى  دعهم 
أسهم  في  حلعبنبة  حملسأه ة  طريق 
 FK حلشركأت  في  حلوحبد  حلشريك 
 MASSIF ،SOCIETE MAROCAINE
 SOCIETE MAROCا  MINIERE
 EL  » للشركة   METAUX SMM

.« HOLDING
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
مأيلي: تعديل حلبند عقم6 ا7 للقأنون 

حتسأ�سي.
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
منا حلصالحبأت لإلجرحءحت حإلدحعية.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 
ب  حلحسن  حلعلمي  حلسبد  سأهم 
1.000.000 دعهم مج وع حلرأس أف 

هو 1.000.000
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
 1.000.000 هو:  حلشركة  عأس أف 
حصة   10.000 حلى  مقس ة  دعهم 
امحرعة  مكستبة  دعهم   100 بقب ة 
حلحسن  حلعلمي  حلسبد  كألسألي 

10.000 حصة 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 11ف118.
222I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BDP CONCEPT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 42222،
MARRAKECH MAROC

BDP CONCEPT شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصبة 
لوحعك عقم ف5 -. مرحكش حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
7185ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في ف0 يولبوز 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
مرحكش   .- ف5  عقم  لوحعك  «قصبة 
يوغوزالفبأ  زنقة  «8ف  إلى  حملغرب» 
عقم  بالزح  حدم  حقأمة   5 عقم  حلطأبق 
503 جليز - 0000ف مرحكش حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3ف1393.

883I

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

PROLABMED
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL
70 زنقة حبن عشبد حلطأبق 3 عقم 6 
حلصخوع حلسودحء ، 22322، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
PROLABMED شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26 شأعع 
مرس حلسلطأن حلشقة 3 حلطأبق 

حتاف - 22132 حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
552737

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت  ف0 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PROLABMED
غرض حلشركة بإيجأز : • حسسي2حد، 
حلطببة،  حملعدحت  الوزير  لصدير 
حملخس28ية،  حملت2الوجبة،  حلعل بة، 
حلطببة،  شبه  حلجرححبة،  حلطببة 
حلحأسويبة، حلكهريأئبة احلصنأعبة ؛

حلسقنبة،  حملسأعدة  لقديم   •
ج بر  اإصالح  لركبب  صبأنة، 
حلعل بة  حلطببة،  حملعدحت 
،حملت2الوجبة ،حملعلومألبة ،حلكهريأئبة 

احلصنأعبة؛
حالستهالكبة،  حملوحد  لوعيد   •
حلح أية  امعدحت  حلنظأفة  منسجأت 
حلشخصبة لل خس28حت احملستشفبأت 
،حتغذية  )حتداية  احلصنأعأت 
حلزيوت  احملنسوجأت،   ، حلزعحعبة 

احلكب أايأت، احلطي2حن....... إلخ(..
عنوحن حملقر حالجس أعي : 26 شأعع 
حلطأبق   3 حلشقة  حلسلطأن  مرس 
حتاف - 22132 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد هشأم كريم : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  كريم  هشأم  حلسبد 
مركز حي حملسي2ة عين حرادة 22632 

حملح دية حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  كريم  هشأم  حلسبد 
مركز حي حملسي2ة عين حرادة 22632 

حملح دية حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم -.

Iف88
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حملركز حملرحك�سي لإلعشأد

DZOUZ COPPER MINING
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

حملركز حملرحك�سي لإلعشأد
شقة عقم ٩ مدخل أ ع أعة أنس 

مأجوعيل شأعع موالي عبد هللا ، 0، 
مرحكش حملغرب

 DZOUZ COPPER MINING
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة عقم 
فف ع أعة F إقأمة حلبسسأن 5 طريق 

أسفي - 0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122243

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.DZOUZ COPPER MINING
ببر   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 
اشرحء معدحت حآلالت، حآلالت حلكبي2ة 

احملعدحت حلصنأعبة
- كرحء حملعدحت حلصنأعبة

- حإلسسي2حد احلسصدير.
عنوحن حملقر حالجس أعي : شقة عقم 
5 طريق  إقأمة حلبسسأن   F ع أعة  فف 

أسفي - 0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي:
 KHARROUBA حلشركة 
 COPPER COMPANY INC : 1.222

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

 KHARROUBA حلشركة 
 COPPER COMPANY INC
 CANADA 1412 عنوحنه)ح( 

.TORONTO CANADA
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
YAHYA ZINBI عنوحنه)ح(  حلسبد 
 CITY VILLA 112 TALAGHT
مرحكش   NAKHIL SUD 42222

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139303.
885I

OSB CONSEIL

 PERSPECTIVE CONCEPT
SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

OSB CONSEIL
 APPT N°2 IMM KARAMI 123
 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 2222، AGDIR
MAROC

 PERSPECTIVE CONCEPT SARL
AU شركة ذحت مسؤالبة محدادة 

ذحت حلشريك حلوحبد)في طوع 
حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملحل عقم 
2 حي بي2حنزعحن عقم 26 حغراد حكأدير 

- 80000 حكأدير حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.33527

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
15 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
 PERSPECTIVE حلوحبد  حلشريك 
CONCEPT SARL AU مبلغ عأس ألهأ 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حإلجس أعي حملحل عقم 2 حي بي2حنزعحن 
عقم 26 حغراد حكأدير - 80000 حكأدير 

أي  اجود  عدم   : ف  نتبجة  حملغرب 

نشأط ايإعحدة حلشريك.

ا حدد مقر حلسصفبة ب حملحل عقم 

2 حي بي2حنزعحن عقم 26 حغراد حكأدير 

- 80000 حكأدير حملغرب. 

ا عين:

سأعح زاكأغ اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 

335 سبدي بنوع  حملركز حلفالحي عقم 

24222 سبدي بنوع حملغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 112427.

886I

BUSINESS AUDITAX

SUN DELUXE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 92212،

TANGER MAROC

SUN DELUXE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

فأط ة حلزهرحء حلعزيزية إقأمة 

حبن بطوطة حملحل عقم ف - 90000 

طنجة حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.122227

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم تعبين  18 مأعس 2222  حملؤعخ في 

حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حللوزحتي حي أن ك سي2 احبد

لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   12 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257257.

887I

IBK Consulting

FK MASSIF
إعالن مسعدد حلقرحعحت

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 22222،

Agadir Maroc

FK MASSIF «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: عقم 

03 حلطأبق حلسأني بلوك ا2 ع أعة 

لبفأاين - 8000 حكأدير حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

073فف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ  07 شتن28 2222  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 

حلشركأء  مسسوى  على  تغبي2  مأيلي: 

بعد حملسأه ة بسندحت مألبة ب لكبة 

 FK حلسبد حلعلمي حلحسن بألشركة 

 EL HOLDING » في حلشركة MASSIF

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

موحءمة حلقأنون حتسأ�سي

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

منا حلصالحبأت لإلجرحءحت حالدحعية

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 13ف118.

888I
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NOTAIRE

SMART INDUSTRIE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

س أعت أندست2ي» شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد »
حلرأس أف 122.222,22 دعهم

زنقة حملقأامة حلطأبق حلرحبر شقة 8 
حلببضأء 22522 81

صالح  حلسبد   : حلوحبد  حلشريك 
ع أعة   12 زنقة  عنوحنه  قبة  حلدين 
إقأمة فأط ة   10 شقة   2 طأبق   12

حلزهرحء ح م حلدحع حلببضأء.
 SMART» حلتس بة 
INDUSTRIE» شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة بشريك اححد.
في  موضوع  للشركة  حملوضوع 

حملغرب ك أ في ج بر حلبلدحن.
حالست2حد احلسوزير

حلنقل حملسنوع
تسويق حملسسلزمأت حلصنأعبة

شرحء ايبر ج بر حملنسجأت 
حملقر حالجس أعي : 81 زنقة حملقأامة 
حلببضأء   8 شقة  حلرحبر  حلطأبق 

.22522
حملدة 99 سنة حبسدحء من حلتسجبل 
حألة  في  عدح  مأ  حلسجأعي  بألسجل 
حلس ديد  أا  حتاحن  قبل  حالنحالف 
حملنصوص علبه في حلنظأم حلرأس ألي

ألف  مأئة  حالجس أعي  حلرأس أف 
مقس ة  دعهم   122.222,22 دعهم 
بقب ة  حجس أعبة  1000حصة  إلى 
أا  بأك لهأ  محرعة  دعهم   00100,
حلسبد  حلوحبدة  حلشريك  ل لكهأ 

صالح حلدين قبة.
من  حلشركة  تسبي2  يسم  حلتسبي2 
حلدين قبة ملدة  طرف حلسبد صالح 

غي2 محدادة بشريك اححد.
بكسأبة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
بألدحع  حلسجأعية  لل حك ة  حلضبط 
حلببضأء يوم بسأعيخ 09 أكسوير 2222 

لحت عقم 749224. 
من حجل حلنسخة اإشأعة

889I

SOCIETE THERMIQUE ALUMINIUM

 SOCIETE THERMIQUE
ALUMINIUM

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

 SOCIETE THERMIQUE
ALUMINIUM

داحع لأكألرحت حلرقم 80 حاعيكة 
حلحوز ، 0000ف، مرحكش حملغرب

 SOCIETE THERMIQUE
ALUMINIUM شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 
لأكألرحت 80 حاعيكة حلحوز - 0000ف 

مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122711

 12 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 SOCIETE THERMIQUE  :

.ALUMINIUM
نجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حتلومنبوم احلخشب
ببر اشرحء ج بر حنوحع حلزجأج.

داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
0000ف  80 حاعيكة حلحوز -  لأكألرحت 

مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 : حلزحود  حملطلب  عبد  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلزحود  حملطلب  عبد  حلسبد 

حاعيكة  لأكألرحت  داحع  عنوحنه)ح( 

حلحوز 0000ف مرحكش حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلزحود  حملطلب  عبد  حلسبد 

حاعيكة  لأكألرحت  داحع  عنوحنه)ح( 

حلحوز 0000ف مرحكش حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   07 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139155.

890I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BOULOURIS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تغبي2 نشأط حلشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 42222،

MARRAKECH MAROC

BOULOURIS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي عقم 75 

عرصة حازحف بأب دكألة -. مرحكش 

حملغرب.

تغبي2 نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.105715

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم تغبي2   2222 يونبو   29 حملؤعخ في 

«حستشأعي  من  حلشركة  نشأط 

حلفنأدق فن حلديكوع احلديكوع» إلى «- 

حسسغالف دحع للضبأفة - كرحء مؤسسة 

لجأعية - حالسسي2حد احلسصدير».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 5ف1393.

OREA

S.O.A
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

OREA
RES M ، 22222، CASA MAROC

S.O.A شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 265 شأعع 
زعقطوني طأبق 9 عقم 92 - 22252 

حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
35فف55

 05 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
.S.O.A : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

لألبف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حملوسبقي.

عنوحن حملقر حالجس أعي : 265 شأعع 
 22252 -  92 عقم   9 زعقطوني طأبق 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد مح د حمين حلزغرحعي : 100 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلزغرحعي  حمين  مح د  حلسبد 
15 عقم  عنوحنه)ح( لجزئة حملنأعة زنقة 
حلببضأء  حلدحع   22152 كألفوعنبأ  ف 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلزغرحعي  حمين  مح د  حلسبد 
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15 عقم  عنوحنه)ح( لجزئة حملنأعة زنقة 
حلببضأء  حلدحع   22152 كألفوعنبأ  ف 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 25 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 22956.
292I

CAFIGEC

NEWGENESTHETIQUE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 22122، casa

maroc
NEWGENESTHETIQUE شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26 شأعع 
مرس حلسلطأن شقة عقم 3 حلطأبق 
حالاف - 22122 حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555129

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   18
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.NEWGENESTHETIQUE
 : بإيجأز  حلشركة  غرض 

مسسحضرحت حلسج بل.
لأجر..

عنوحن حملقر حالجس أعي : 26 شأعع 
حلطأبق   3 مرس حلسلطأن شقة عقم 
حالاف - 22122 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : يوسف  موفق  بن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد ببلبي2ز سي2ج : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد بن موفق يوسف عنوحنه)ح( 

حلجزحئر 22122 حلجزحئر حلجزحئر.

عنوحنه)ح(  سي2ج  ببلبي2ز  حلسبد 

فرنسأ 22122 فرنسأ فرنسأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  سي2ج  ببلبي2  حلسبد 

فرنسأ 22122 فرنسأ فرنسأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237121.

893I

NOTAIRE

smart industrie
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

س أعت أندست2ي» شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد »

حلرأس أف 122.222,22 دعهم
زنقة 81 حملقأامة حلطأبق حلرحبر شقة 

8 حلببضأء 22522 

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

75383ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

2222ل ت  دجن28  ف0  في  حملؤعخ 

حملصأدقة على 

قبة  حلدين  حلسبد صالح  لفويت 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   500

1.000 حصة لفأئدة حلسبد خألد بدع 

حلقدمي2ي بسأعيخ ف0 دجن28 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 24 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

دجن28 2222 لحت عقم 752724

من حجل حلنسخة اإشأعة

Iف89

AMOURI CONSULTING

SAISS CAROB SEED
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC
SAISS CAROB SEED شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكسب 
10 شقة عقم 26 لزئة مكألب 

ملعب حلخبل عقم 29 لقسبم ببل 
إير مض أع سبأق مدينة جديدة - 

30010 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
73685

 13 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 SAISS  : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

.CAROB SEED
إدحعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

اتسبي2 حتع أف حلفالحبة.
مكسب   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
لزئة مكألب ملعب  10 شقة عقم 26 
حلخبل عقم 29 لقسبم ببل إير مض أع 
30010 فأس   - سبأق مدينة جديدة 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
حصة   100  : حلسبد خألد سبتي 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  سبتي  خألد  حلسبد 
مصألحة   67 عدن  كألبفوعنبأ 
 60000 حلنوحصر  بوسكوعة 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  سبتي  خألد  حلسبد 
مصألحة   67 عدن  كألبفوعنبأ 
 60000 حلنوحصر  بوسكوعة 

حلدحعحلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   06 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 73685.
895I

JURISMAG SARL

 YOKOGAWA AFRICA
 HOLDING B.V. MOROCCO

BRANCH
إعالن مسعدد حلقرحعحت

JURISMAG SARL
5، زنقة بلبأد ، إقأمة ع رحن، 
)مقأبل حملدعسة حالبسدحئبة عبد 
حملومن( حلشقة عقم 5 - حلدحع 

حلببضأء
 YOKOGAWA AFRICA

 HOLDING B.V. MOROCCO
 BRANCH

«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 9، زنقة 
أبو معشر، حلطأبق 2 ، حلشقة عقم 
ف، حي حملستشفبأت - حملعأعيف - 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.435325

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 29 مأي 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
قبوف حسسقألة حلسبد عـبد حلحـ ـبـد 
فرع  ك دير  منصبه  من  حلجـويني 
 YOKOGAWA AFRICA HOLDING

 B.V MOROCCO BRANCH
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قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
 JEAN RAPHAEL حلسبد  تعبين 
XAVIER BROUSSEAU ، في منصب 
 YOKOGAWA AFRICA فرع  مدير 
 HOLDING B.V MOROCCO

BRANCH
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :00 عقم  بند 

مأيلي: 000
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237222.

896I

IBK Consulting

 SOCIETE MAROCAINE
MINIERE

إعالن مسعدد حلقرحعحت

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 22222،

Agadir Maroc
 SOCIETE MAROCAINE

MINIERE «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ع أعة 
لبفأاين حلطأبق حلسأني بلوك ا2 
مكسب عقم 3 - 80000 حكأدير 

حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.22327

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لم حلخأذ  07 شتن28 2222  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
حلشركأء  مسسوى  على  تغبي2  مأيلي: 
بعد حملسأه ة بسندحت مألبة ب لكبة 
بألشركة  حلحسن  حلعلمي  حلسبد 
 SOCIETE MAROCAINE MINIERE

 « EL HOLDING » في حلشركة
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

موحءمة حلقأنون حتسأ�سي.

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

منا حلصالحبأت لإلجرحءحت حالدحعية.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 11ف118.

897I

IBK Consulting

 SOCIETE MAROC METAUX

SMM
إعالن مسعدد حلقرحعحت

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 22222،

Agadir Maroc

 SOCIETE MAROC METAUX

SMM «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة ذحت حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: حلطأبق 

حلسأني بلوك ا2 عقم 3 ع أعة لبفأاين 

- 80000 حكأدير حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.42397

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 07 شتن28 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 

حلشركأء  مسسوى  على  تغبي2  مأيلي: 

بعد حملسأه ة بسندحت مألبة ب لكبة 

بألشركة  حلحسن  حلعلمي  حلسبد 

 SOCIETE MAROC METAUX

 « EL HOLDING » في حلشركة SMM

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

موحءمة حلقأنون حتسأ�سي

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

منا حلصالحبأت لإلجرحءحت حالدحعية

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم.: حلذي ينص على مأيلي:.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف1ف118.

898I

حعالنأت حلشركأت

IWADCO SUD MAROC

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 IWADCO SUD MAROC شركة

ش.م.م 

لأسيس شركة

في  محرع  عرفي  عقد  ب وجب 

 ،  2222 شتن28   08 بسأعيخ  حكأدير 

لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون  إنشأء  لم 

بشريك  محدادة  مسؤالبة  ذحت 

حلنحو  على  هي  احلببأنأت  احبد 

 IWADCO SUD حالسم:   - حلسألي 

داحع  حالجس أعي:  حملقر   .MAROC

أكأدير.  دعحعكة  نعبأدا  لكأديرت 

حآلبأع.حملدة:  حلشركة:حفر  نشأط 

عأمأ   99 لم لحديد مدة حلشركة في 

حلرأس أف  حبسدحء من لأعيخ لأسيسهأ. 

)122.222٫22)مأئة ألف  حالجس أعي: 

 (1000( ألف  على  مقس ة  دعهم 

حصة حجس أعبة ب أئة دعهم للحصة 

لنسب إلى كل شريك ب أ يتنأسب مر 

حشت2حكأله اهي ك أ يلي حلسبد: أنجبلو 

حجس أعبة.  )1000حصة   ) باللينو 

أنجبلو باللينو مسي2  حلتسبي2 حلسبد: 

محدادة.  غي2  ملدة  احبد  بسوقبر 

ينأيرإلى31   1 من  حلسنة حالجس أعبة: 

دجن28. لم حإليدحع حلقأنوني بأملحك ة 

شتن28   13 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

عقم  06ف118،  عقم  لحت   2222

 : هو  حلسجأعي  بألسجل  حلتسجبل 

.52227

899I

حعالنأت حلشركأت

BLU RENT CARS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

شركة BLU RENT CARS ش.م.م 
لأسيس شركة

في  محرع  عرفي  عقد  ب وجب 
لم   ،  2222 غشت  بسأعيخ31  حكأدير 
لشركة  حتسأ�سي  حلقأنون  إنشأء 
احلببأنأت  محدادة  مسؤالبة  ذحت 
 BLU حالسم:   - حلسألي  حلنحو  هي على 
حالجس أعي:  حملقر   .RENT CARS
91 حي حملسي2ة  شأعع حلخوحعزمي عقم 
نشأط حلشركة  أكأدير.   3 حملسجر عقم 
سأئق.حملدة:  بدان  حلسبأعحت  كرحء   :
عأمأ   99 لم لحديد مدة حلشركة في 
حلرأس أف  حبسدحء من لأعيخ لأسيسهأ. 
)122.222٫22)مأئة ألف  حالجس أعي: 
 (1000( ألف  على  مقس ة  دعهم 
حصة حجس أعبة ب أئة دعهم للحصة 
يتنأسب  ب أ  شريك  كل  إلى  لنسب 
حلسبد:  يلي  ك أ  اهي  حشت2حكأله  مر 
حسأم م سأز ( )500حصة حجس أعبة 
حصة   )500( فكأع  أيوب  احلسبد 
حسأم  حلسبد:  حلتسبي2  حجس أعبة. 
مسي2ين  فكأع  أيوب  احلسبد  م سأز 
محدادة.  غي2  ملدة  منفصل  بسوقبر 
ينأيرإلى31   1 من  حلسنة حالجس أعبة: 
دجن28. لم حإليدحع حلقأنوني بأملحك ة 
شتن28  ف1  بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 
عقم  30ف118  عقم  لحت   2222
 : هو  حلسجأعي  بألسجل  حلتسجبل 

.52235
900I

حعالنأت حلشركأت

SOUSS MATERIAUX
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 « SOUSS MATERIAUX » ش م م 
شركة

حلعأم  حلج ر  محضر  ب قس�سى 
 22/22/2222 في  حملؤعخ  حالسسثنأئي 

لم حلخأد حلقرحعحت حلسألبة:
حسس رحع حلشركة مر اعثة حملرحوم 

حلسبد مح د ايأعوس؛
تعبين حلسبد فهد ايأعوس ك سي2 
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احبد للشركة ملدة غي2 محدادة؛
حلجديد  حتسأ�سي  حلنظأم  حعس أد 

احملصأدقة علبه.
في  حلقأنوني  حإليدحع  لم  حإليدحع: 
حلسجل حلسجأعي لل حك ة حلسجأعية 
لحت   2222  /09/  15 بأكأدير بسأعيخ 

عدد 36ف118.
901I

حعالنأت حلشركأت

WIN TRANSIT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

ذحت  شركة  بحل  قأنوني  حعالن 
مسؤالبة محدادة

 WIN TRANSIT: حسم حلشركة
مسؤالبة  ذحت  شركة   : حلنوع 

محدادة.
11 ، حلزنقة عقم  : مج ر حا  حملقر 
 ، حلدحخلة  حي   ، مكرع   15 عقم   ، ف 

حكأدير.
حلرحس أف : 10000 دعهم 

عقم حلسجل حلسجأعي : 51ف6ف
قرع   27/22/2222 بسأعيخ   1-
حلشركأء حلحل حملسبق للشركة حبسدحء 
الصفبتهأ   27/22/2222 لأعيخ  من 
حببأ. عين حلسبد سألبمي زين حلدين 
حلسأكن ب ج ر حا11، حلزنقة عقم ف، 
حكأدير  حي حلدحخلة،  مكرع،   15 عقم 
ك صفي. حدد مقر حلسصفبة ب ج ر 
15 مكرع،  ف، عقم  حا11، حلزنقة عقم 

حي حلدحخلة ، حكأدير.
بكسأبة  لم  حلقأنوني  حإليدحع 
حلسجأعية  حملحك ة  لدى  حلضبط 

بأكأدير بسأعيخ 22/29/2222
922I

Bureau d’étude et conseil 

BAKINAM
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°23 DAKHLA ، 73222، dakhla
MAROC

BAKINAM شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع عبد 
حلرحبم بوعببد عقم 107 شقة عقم 2 

حلدحخلة - 73000 حلدحخلة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
22429

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BAKINAM
تشيبد   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
؛  حلسكنبة  اغي2  حلسكنبة  حملبأني 
احلخشب  حتملنبوم  نجأعة  أع أف 
حلخشببة  حملنصأت  لصنبر  احملعدن. 
 ، حلخأعجي  حلسخطبط  احلبالستبكبة. 
لركبب حلنجأعة حملصنوعة   ، حلس ديد 
 PVC احلبالستبك  حتلومنبوم  من 
حلوحجهأت   ، حلجدعحن   ، حلنوحفذ   ،
 ، حتقفأف  صنأعة   ، حلزجأجبة 
حتع أف حملعدنبة ، حلهبأكل حملعدنبة ، 
حلتزجبج احتغطبة في حلهبأكل حلقأبلة 
لإلزحلة ؛ حلسجأعة احالسسي2حد احلسصدير 

احتع أف حملسنوعة
أا  حملنسجأت  أا  حملوحد  ج بر  ببر 
حملصّنعة  أا  حلخأم  حملوحد  أا  حملوحد 
؛  لهأ  حلت2ايج  أا   ، أا شبه حملصنعة 
حسسي2حد ج بر حملوحد اج بر حملنسجأت 
حملذكوعة  حتشبأء  لسحقبق  حلالزمة 
حلوطنبة  حلسوق  من  اشرحئهأ  أعاله 
تسويق الصدير ج بر  ؛  الصديرهأ 
؛  أنوحع حتس أك احملأكوالت حلبحرية 
نقل حلبضأئر احلنقل حلشخ�سي نبأبة 

عن حلغي2..
عنوحن حملقر حالجس أعي : شأعع عبد 
حلرحبم بوعببد عقم 107 شقة عقم 2 

حلدحخلة - 73000 حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلنع ة  حغري�سي  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حغري�سي حلنع ة عنوحنه)ح( 
حي حالمل 1 عقم 01 بلوك 01 حلدحخلة 

73000 حلدحخلة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حغري�سي حلنع ة عنوحنه)ح( 
حي حالمل 1 عقم 01 بلوك 01 حلدحخلة 

73000 حلدحخلة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 09 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 
شتن28 2222 لحت عقم 1461/2222.
903I

HACHIM

كفي كلثوم 1
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

HACHIM
 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37
 N 72 AIN CHOK CASABLANCA،
22232، CASABLANCA MAROC

ذحت  شركة   1 كلثوم  كفي 
حملسؤالبة حملحدادة

حلزنقة  اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 
17حي حلهدى قرية حلج أعة - 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.272127

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
تعبين  لم   2221 مأي   11 في  حملؤعخ 
مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( سبف 

مح د ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 19 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

يولبوز 2221 لحت عقم 67ف787.
Iف90

FIDUCIAIRE OTHMANE

OMAR-SMS-IMPORT P.R.A
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14222، KENITRA

MAROC

 OMAR-SMS-IMPORT P.R.A

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26 شأعع 

حبي زععة حقأمة أ عضوحن حملكسب 7 - 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

63323

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2221 نون28   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.OMAR-SMS-IMPORT P.R.A

غرض حلشركة بإيجأز : لأجر قطر 

غبأع حلسبأعحت

نصف  ببر  حملسسوعد  ببر  لأجر 

بألج لة.

عنوحن حملقر حالجس أعي : 26 شأعع 

 - 7 حبي زععة حقأمة أ عضوحن حملكسب 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

1.000 حصة   : حلسبد ع ر قرحئم 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
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عنوحنه)ح(  قرحئم  ع ر  حلسبد 

فرنسأ 95560 فرنسأ فرنسأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  قرحئم  ع ر  حلسبد 

فرنسأ 95560 فرنسأ فرنسأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألقنبطرة بسأعيخ 25 نون28 

2221 لحت عقم 29162.

905I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES )EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

 PROMO TEC برومو تك املغرب

MAROC
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(

 ET DES AFFAIRES )EL KASMI

 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE

إقأمة جنأن حلرح ة حلسالم 2 

ع أعة 1 شقة 3 حهل لغالم سبدي 

حل28نو�سي حلدحع حلببضأء سبدي 

حل28نو�سي حلدحع حلببضأء، 22522، 

حلدحع حلببضأء حملغرب

 PROMO TEC برامو لك حملغرب

MAROC شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

صهبب حلرامي بلوك 39 عقم 22 

سبدي حل28نو�سي – - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555239

 19 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

برامو   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.PROMO TEC MAROC لك حملغرب

غرض حلشركة بإيجأز : لجأعة ايبر 

الوزير  الصدير  اتسويق  احسسي2حد 

حلسبأكة  احملوحد  حلكهريأئبة  حملوحد 

حلصحبة

ا مسسلزمأت حلسبأكة احلكهريأء.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 22 عقم   39 بلوك  حلرامي  صهبب 

حلدحع   22222  -  – سبدي حل28نو�سي 

حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبدة لشهب حمب ة : 666 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

ف33   : ح زة  حلفضبلي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حمب ة  لشهب  حلسبدة 

زيز  احد  زنقة  حلثأني  حلحسن  شأعع 
 17 عقم  ف  ع أعة حدحئق حلشالف ط 

22222 لطوحن حملغرب.

حلسبد حلفضبلي ح زة عنوحنه)ح( 

حقأمة حلشبأب منطقة س ع أعة ف 
حلدحع  2 عين حلسبر 22222  عقم   27

حلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلفضبلي ح زة عنوحنه)ح( 

حقأمة حلشبأب منطقة س ع أعة ف 
حلدحع  2 عين حلسبر 22222  عقم   27

حلببضأء حملغرب

عنوحنه)ح(  حمب ة  لشهب  حلسبدة 

زيز  احد  زنقة  حلثأني  حلحسن  شأعع 
 17 عقم  ف  ع أعة حدحئق حلشالف ط 

22222 لطوحن حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237421.

906I

حئس أنبة حكبم حلرجوحني ش.م.م ذحت حلشريك 

حلوحبد

SAMA BUSINESS شركة
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

حئس أنبة حكبم حلرجوحني ش.م.م 
ذحت حلشريك حلوحبد

شأعع مح د حلزعقطوني دعب11 عقم 
16 حي حلسالم ايسالن مكنأس ، 

50080، مكنأس حملغرب
شركة SAMA BUSINESS شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلزنقة 15 
عقم 7 حي حلسقدم - 50000 مكنأس 

حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.38107

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 أبريل   22 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«00.000ف دعهم» أي من «100.000 
عن  دعهم»   500.000» إلى  دعهم» 
أا  نقدية  حصص  لقديم   : طريق 

عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 8ف31.
907I

G.MAO.CCF

SMILE DESIGNERS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 32222، FES
MAROC

 SMILE DESIGNERS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 6 

إقأمة حلوححة زنقة حلتهأمي حلهأعا�سي 

حي بدع فأس عقم 6 إقأمة حلوححة 

زنقة حلتهأمي حلهأعا�سي حي بدع فأس 

30000 فأس حملغرب.

حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

9983ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع   2221 أكسوير   26 في  حملؤعخ 

ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 

 SMILE حلوحبد  حلشريك  ذحت 

عأس ألهأ  مبلغ   DESIGNERS

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

إقأمة حلوححة زنقة   6 حإلجس أعي عقم 

حلتهأمي حلهأعا�سي حي بدع فأس عقم 6 

إقأمة حلوححة زنقة حلتهأمي حلهأعا�سي 

حملغرب  فأس   30000 فأس  بدع  حي 

نتبجة ف : لوقبف حلنشأط.

 6 عقم  حلسصفبة ب  مقر  ا حدد 

إقأمة حلوححة زنقة حلتهأمي حلهأعا�سي 

حلوححة  إقأمة   6 عقم  فأس  بدع  حي 

زنقة حلتهأمي حلهأعا�سي حي بدع فأس 

30000 فأس حملغرب. 

ا عين:

حلعرحقي  حلحسن  حلسبد)ة( 

إقأمة   6 عقم  اعنوحنه)ح(  حلحسبني 

حلوححة زنقة حلتهأمي حلهأعا�سي حي بدع 

فأس حملغرب ك صفي   30000 فأس 

)ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

إقأمة   6 عقم   : بألسصفبة  حملسعلقة 

حلوححة زنقة حلتهأمي حلهأعا�سي حي بدع 

فأس

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

نون28   09 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2221 لحت عقم 4996/21.

908I
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CAFIGEC

HYDRAU METAL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 22122، casa

maroc

HYDRAU METAL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملنطقة 

حلصنأعبة موالي عشبد زنقة 3، عقم 

126 - 22122 حلدحعحلببضأء حملغرب.

لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

7ف1فف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   01 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

لفويت حلسبد )ة( سعأد حإلدعي�سي 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   3.111

حلسبد  لفأئدة  حصة   311.122,22

 01 )ة( صالح حلدين حإلدعي�سي بسأعيخ 

غشت 2222.

)ة( سأعة حإلدعي�سي  لفويت حلسبد 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   3.111

حلسبد  لفأئدة  حصة   311.122,22

 01 )ة( صالح حلدين حإلدعي�سي بسأعيخ 

غشت 2222.

بلكبي2  حلب ة  )ة(  حلسبد  لفويت 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   3.232

حلسبد  لفأئدة  حصة   323.222,22

 01 )ة( صالح حلدين حإلدعي�سي بسأعيخ 

غشت 2222.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237132.

909I

CAFIGEC

SOLAIRIUS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
إنشأء فرع لأبر للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 22122، casa

maroc
SOLAIRIUS شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 33 
زنقة طأعق بن زيأد شقة 6 حي 
حملستشفبأت - 22122 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.
إنشأء فرع لأبر للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
89915ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 27 يونبو 2222 لقرع إنشأء 
 - حلتس بة  لحت  للشركة  لأبر  فرع 
احلكأئن بألعنوحن لجزئة حلرمز بلوك 
25 عقم 5 - 22122 بني مالف حملغرب 
احملسي2 من طرف حلسبد)ة( حلخطأبي 

زكريأء.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 30 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم ف83606.
910I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

FRUCTUMA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زحاية شأعع أبي جرير حلط28ي 

ازنقة عبد حلرح أن نأصر، إقأمة 
حملنصوع، حلطأبق حتاف، حلشقة عقم 

2 ، 90000، طنجة حملغرب
FRUCTUMA شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

موالي إس أعبل، إقأمة موالي 

إس أعبل، عقم 22، حلطأبق 

حلخأمس، عقم 19 - 90000 طنجة 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

130503

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.FRUCTUMA

إسسي2حد   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلنقل   - الصدير حملنسجأت حلفالحبة 

لصألح  للبضأئر  حلطرقي  حلوطني 

حلغي2.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

موالي  إقأمة  إس أعبل،  موالي 
حلطأبق   ،22 عقم  إس أعبل، 
طنجة   90000  -  19 عقم  حلخأمس، 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 100  : حملرني�سي  يونس  حلسبد 

حصة بقب ة 1.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد يونس حملرني�سي عنوحنه)ح( 

طريق لطوحن 90000 طنجة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد يونس حملرني�سي عنوحنه)ح( 

طريق لطوحن 90000 طنجة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   15 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257412.

911I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 ATLAS TRAVAUX NEGOCE»
ET OEUVRES «ATNO

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكنأس ، 50000، 
مكنأس حملغرب

 ATLAS TRAVAUX NEGOCE ET»
OEUVRES «ATNO شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 

حتاف، تغأت كلم 5، طريق مكنأس - 
000ف5 حل28ج - خنبفرة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
3212

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   26
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 ATLAS TRAVAUX NEGOCE ET»

.OEUVRES «ATNO
-حتشغأف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلعأمة احلهندسة حملدنبة
- حلسجأعة

-صنر ايبر مرك أت حإلس نت.
حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
5، طريق مكنأس -  حتاف، تغأت كلم 

000ف5 حل28ج - خنبفرة حملغرب.
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أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

مبلغ عأس أف حلشركة: 2.422.222 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد موالي حس أعبل عبدالاي 
دعهم   100 بقب ة  حصة   24.222  :

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد موالي حس أعبل عبدالاي 
حلنجد لجزئة حكدحف   301 عنوحنه)ح( 

000ف5 خنبفرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد موالي حس أعبل عبدالاي 
حلنجد لجزئة حكدحف   301 عنوحنه)ح( 

000ف5 خنبفرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
08 شتن28  حالبسدحئبة بخنبفرة بسأعيخ 

2222 لحت عقم -.
912I

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

STE GDF TRAV SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة
حي حلنجأة زنقة بني مالف عقم ف3 ، 

23552، سوق حلسبت حملغرب
STE GDF TRAV SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 
حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حاالد 
بوعزة بني مو�سى حاالد بوعح ون - 
23552 سوق حلسبت حاالد حلن ة 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 63.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 أبريل   11 حملؤعخ في 
 STE شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
عأس ألهأ  مبلغ   GDF TRAV SARL
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حإلجس أعي داحع حاالد بوعزة بني مو�سى 
سوق   23552  - بوعح ون  حاالد 
حلسبت حاالد حلن ة حملغرب نتبجة ف : 

حنتهأء حلغرض.
ا حدد مقر حلسصفبة ب داحع حاالد 
 - بوعح ون  حاالد  مو�سى  بني  بوعزة 
حلن ة  حاالد  حلسبت  سوق   23552

حملغرب. 
ا عين:

هللا  ح بد  حلنبي  عبد  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( حي حلفسا عقم ف9 23552 
حملغرب  حلن ة  حاالد  حلسبت  سوق 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بسوق حلسبت حاالد حلن ة 
بسأعيخ 30 مأي 2222 لحت عقم 274.

913I

مسسأمنة شأمة

CHARKTRAV
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

مسسأمنة شأمة
شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 
حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب
CHARKTRAV شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حملسي2ة 142 حلطأبق حالاف حلنأظوع - 
62222 حلنأظوع حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

17ف13.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ف0 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
عأس ألهأ  مبلغ   CHARKTRAV
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000
حإلجس أعي شأعع حملسي2ة 142 حلطأبق 
حلنأظوع   62222  - حلنأظوع  حالاف 

حملغرب نتبجة ف : حزمة حلقطأع.

شأعع  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 - حلطأبق حالاف حلنأظوع  حملسي2ة 142 

62222 حلنأظوع حملغرب. 
ا عين:

حلشرقأاي  يأسين  حلسبد)ة( 
شأعع حلحسن حلثأني عقم  اعنوحنه)ح( 
حلنأظوع حملغرب   62222 حلنأظوع   12

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 17 غشت 

2222 لحت عقم 4222.
Iف91

مسسأمنة شأمة

CHARKTRAV
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

مسسأمنة شأمة
شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 
حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب
CHARKTRAV شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : شأعع 

حملسي2ة 142 حلطأبق حالاف حلنأظوع - 
62222 حلنأظوع حملغرب.

قفل حلسصفبة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

17ف13.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ف0 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
CHARKTRAV شركة ذحت حملسؤالبة 
 10.000 عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة 
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
 - حلطأبق حالاف حلنأظوع  حملسي2ة 142 
حلنأظوع حملغرب نتبجة الزمة   62222

حلقطأع.
ا عين:

حلشرقأاي  يأسين  حلسبد)ة( 
شأعع حلحسن حلثأني عقم  اعنوحنه)ح( 
حلنأظوع حملغرب   62222 حلنأظوع   12

ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

شأعع  افي   2222 غشت  ف0  بسأعيخ 

 - حلطأبق حالاف حلنأظوع  حملسي2ة 142 

62222 حلنأظوع حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 24 غشت 

2222 لحت عقم 4255.

915I

LAARISS

LES BRUYERES « SARL » AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

LAARISS

 rue aguelmane sidi ali app 2 22

 AGDAL RABAT ، 12292، RABAT

MAROC

 LES BRUYERES « SARL » AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 8ف شأعع 

أبو بكر حلصديق إقأمة إي أن مكسب 

2 حلقنبطرة - 000ف1 حلقنبطرة - 

000ف1 حلقنبطرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

66573

في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 LES  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BRUYERES « SARL » AU

برمجة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لص بم حلك ببولر.
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8ف شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 

أبو بكر حلصديق إقأمة إي أن مكسب 

 - حلقنبطرة  000ف1   - حلقنبطرة   2

000ف1 حلقنبطرة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  زهوع  غزاحني  حلسبدة 
زحيو   62922 حي سبدي عث أن زحيو 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  زهوع  غزاحني  حلسبدة 
زحيو   62922 حي سبدي عث أن زحيو 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 92573.

916I

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

 HERITAGE FOOD 
COMPANY

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

70 زنقة حبن عشبد حلطأبق 3 عقم 6 

حلصخوع حلسودحء ، 22322، حلدحع 

حلببضأء حملغرب

 HERITAGE FOOD COMPANY 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مشراع 

فرداس مج وعة 2 ع أعة 5 عقم 18 

حلطأبق حلسفلي عين حلسبر 22592 

حلدحع حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

536161

ب قس�سى عقد عرفي مؤعخ في 23 
ف28حير 2222 لم إعدحد حلقأنون 
حتسأ�سي لشركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.HERITAGE FOOD COMPANY
شرحء   •  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حملنسجأت حلغذحئبة إلعأدة ببعهأ؛
حلج لة،  شبه  بألج لة،  حلببر   •
حلسقسبط لل نسجأت حلغذحئبة حملعلبة 
لكون  قد  حلتي  حتنشطة  اج بر 
مرلبطة بألغرض حالجس أعي للشركة 

أا أي غرض مشأبه؛
حلسوحبل  ببر  اإعأدة  شرحء   •
احلنبألأت حلطببة، حلفوحكه حملجففة، 
حملكران،  حملحشوة،  حلس وع  حلنوغة، 
حملطحون،  حل8ن  حلبخوع،  حلحلويأت، 

حلزيوت، حللحوم حملجففة؛
حلشوكواللة  حلكعك،  صنأعة   •

احلحلويأت؛
• حلسجأعة، حالسسي2حد احلسصدير.

مشراع   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
فرداس مج وعة 2 ع أعة 5 عقم 18 
 22592 حلطأبق حلسفلي عين حلسبر 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 252.222 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 2.522  : حلهرحس  علبأء  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلهرحس  علبأء  حلسبدة 
حل28نو�سي   12 عقم  ف3  زنقة   1 حمل 

22622 حلدحع حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  شعي2  عح ة  حلسبدة 
حل28نو�سي   12 عقم  ف3  زنقة   1 حمل 

22622 حلدحع حلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأعس 2222 لحت عقم -.
917I

مسسأمنة شأمة

ATERA FB
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

مسسأمنة شأمة
شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 
حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب
ATERA FB شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

موسكو عقم ف0 حلطأبق حلثأني عقم 
ف0 لعري حلشبخ حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.24227

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 غشت   15 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( عبد هللا ازحعف 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
فؤحد  )ة(  حصة لفأئدة حلسبد   100

حلح وتي بسأعيخ 15 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 31 غشت 

2222 لحت عقم 4295.
918I

SBM COMPTA & CONSULTING SARL

 SBM COMPTA &
CONSULTING

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

تغبي2 نشأط حلشركة

 SBM COMPTA & CONSULTING
SARL

 61AVENUE LALLA YACOUT
 CENTRE RIAD ETG 1 N 62 ،

22292، CASABLANCA MAROC
 SBM COMPTA & CONSULTING
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي 61 محج 
لال يأقوت حملركز حلسجأعي حلريأض 
حلطأبق حالاف حلرقم 60 - 22292 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
تغبي2 نشأط حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.133703

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 غشت   15 في  حملؤعخ 
«حع أف  من  حلشركة  نشأط  تغبي2 

حملحأسبة» إلى «محأسب معس د».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 05 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 236562.
919I

حئس أنبة «مكسب حلدعحسأت كنسوس» ش.ذ.م.م 

«مكسب معس د من طرف حلدالة»

SOMACOTRA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

حئس أنبة «مكسب حلدعحسأت كنسوس» 
ش.ذ.م.م «مكسب معس د من طرف 

حلدالة»
13، زنقة احد زيز، عقم ف، أكدحف ، 

10090، حلريأط حملغرب
SOMACOTRA شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

يعقوب حملنصوع، شأعع حملجد، حلحي 
حلصنأعي، عقم 22، حلطأبق حالاف - 

12122 حلريأط حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
5فف78.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 15 غشت 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
شأعع حملجد،  «حي يعقوب حملنصوع، 
حلطأبق   ،22 عقم  حلصنأعي،  حلحي 
إلى  حلريأط حملغرب»   12122  - حالاف 
 ،01 عقم  زنقة احد زيز،   22 «أكدحف، 
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حلريأط   10090  - عند كبنسوس كوم 

حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122262.

922I

ع ر بلغريب

CEFORAPP PRIVE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

ع ر بلغريب

75 شأعع حلحسب ة مكألب حالطلس 

حلطأبق حلثألث حملكسب 21 ، 30000، 

فأس حملغرب

CEFORAPP PRIVE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكسب عقم 

24 ا25 برقم 75 زنقة حلحسب ة 

مكألب أطلس حلطأبق 3 - 30000 

فأس حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.66785

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 29 غشت 2222 لم تعبين 

حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حإلدعي�سي ج أف ك سي2 احبد

لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3739/2222.

921I

مسسأمنة شأمة

ATERA F B
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

مسسأمنة شأمة
شأعع حملسي2ة عقم 142 حلطأبق حالاف 

حلنأظوع شأعع حملسي2ة عقم 142 

حلطأبق حالاف حلنأظوع، 62222، 

حلنأظوع حملغرب

ATERA F B شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
موسكو عقم ف0 حلطأبق حلثأني عقم 
ف0 لعري حلشبخ حلنأظوع - 62222 

حلنأظوع حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.24227

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
15 غشت 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حلح وتي فؤحد ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 31 غشت 

2222 لحت عقم 4295.

922I

best time consulting

NYS-JAR-TRAV
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

best time consulting
 bd la gironde res 2222 escalier

 A etg 2 apprt 3 casablanca ،
22322، casablanca maroc
NYS-JAR-TRAV شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10 زنقة 

حلحرية حلطأبق حلثألث شقة عقم 5 - 
22322 حلدحعحلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
543261

 25 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 أبريل 
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
NYS-  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.JAR-TRAV

حلحدحئق   : غرض حلشركة بإيجأز 
احلفضأئأت حلخضرحء.

زنقة   10  : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 -  5 حلحرية حلطأبق حلثألث شقة عقم 

22322 حلدحعحلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
500 حصة   : حلسبد يوسف زيأن 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد حسهلي لحسن : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  زيأن  يوسف  حلسبد 
 22322 مديونة  داحعهالالت 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
عنوحنه)ح(  لحسن  حسهلي  حلسبد 
 22322 حيت عث أن حلكبأب خنبفرة 

خنبفرة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  زيأن  يوسف  حلسبد 
 22322 مديونة  داحعهالالت 

حلدحعحلببضأء حملغرب
عنوحنه)ح(  لحسن  حسهلي  حلسبد 
 22322 حيت عث أن حلكبأب خنبفرة 

خنبفرة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 17 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأي 2222 لحت عقم 224227.
923I

CABINET CADRE CONSEIL

BRIFAM SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45222،
OUARZAZATE MAROC

BRIFAM SARL AU شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 
1379 حي حلوحدة اعزحزحت - 5000ف 

اعزحزحت حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
12223

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BRIFAM SARL AU
حلنقل   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

للغي2.
- حلسغدية حلعأمة.

- حالشغأف حملخسلفة حا حلبنأء.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
5000ف  1379 حي حلوحدة اعزحزحت - 

اعزحزحت حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

122.222,22 دعهم، مقسم كألسألي:
حلسالم  عبد  عي�سى  حيت  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000  :

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسالم  عبد  عي�سى  حيت  حلسبد 
حلوحدة  حي   1379 عقم  عنوحنه)ح( 

اعزحزحت 5000ف اعزحزحت حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسالم  عبد  عي�سى  حيت  حلسبد 
حلوحدة  حي   1379 عقم  عنوحنه)ح( 

اعزحزحت 5000ف اعزحزحت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بوعزحزحت بسأعيخ 07 يولبوز 

2222 لحت عقم 269.
924I
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

STE GRIDACH FRERE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

عقم 8 حلطأبق 5 حلشقة 9 حقأمة 
حلحرية شأعع فلسطين ، 30000، 

فأس حملغرب
STE GRIDACH FRERE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : عقم 
9 زنقة حلريبر حلن2جس ب فأس - 

30000 فأس حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.27611

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 ينأير   15 حملؤعخ في 
STE GRIDACH FRERE شركة ذحت 
عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000
حإلجس أعي عقم 9 زنقة حلريبر حلن2جس 
ب فأس - 30000 فأس حملغرب نتبجة 

الفالس مألي.
ا عين:

حكرديش  عزاز  حلسبد)ة( 
حلريبر  زنقة   9 عقم  اعنوحنه)ح( 
فأس   30000 فأس  ب  حلن2جس 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
حكرديش  حح د  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( حي نهضة لأزة 30500 لأزة 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
حكرديش  حلفسأح  عبد  حلسبد)ة( 
حمللكبة  حلبحرية  طأقم  اعنوحنه)ح( 
حملغرب  حلريأط   10000 حلريأط 

ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
بسأعيخ 15 ينأير 2222 افي عقم 9 زنقة 
 30000  - فأس  ب  حلن2جس  حلريبر 

فأس حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حلسجأعية بفأس بسأعيخ 26 ينأير 2222 

لحت عقم 424/222.

925I

CONCILIUM EXPERTISE

ASAP INVEST
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى حبن نصي2، حلطأبق 

حلخأمس، شقة عقم ،18 غوليي حلدحع 

حلببضأء ، 22262، حلدحع حلببضأء 

حملغرب

ASAP INVEST شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 156 شأعع 

حبو زحيد حلدحدا�سي عقم 9 ملعأعيف 

حلدحع حلببضأء - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555317

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 ASAP  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.INVEST

شرحء٫   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لجأعة ايبر حملوحد حلغذحئبة.

 156  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 9 عقم  حلدحدا�سي  زحيد  حبو  شأعع 

ملعأعيف حلدحع حلببضأء - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبدة زينب حلكدية : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

نوحس  حلزهرحء  فأط ة  حلسبدة 

دعهم   100 بقب ة  حصة   500  :

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلكدية  زينب  حلسبدة 

بأعيس   75016 في2سأي  شأعع   199

فرنسأ.

نوحس  حلزهرحء  فأط ة  حلسبدة 

عنوحنه)ح( 199 شأعع في2سأي 75016 

بأعيس فرنسأ.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حلكدية  زينب  حلسبدة 

بأعيس   75016 في2سأي  شأعع   199

فرنسأ

نوحس  حلزهرحء  فأط ة  حلسبدة 

عنوحنه)ح( 199 شأعع في2سأي 75016 

بأعيس فرنسأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837501.

926I

Advance Center

ESECTA DU NORD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

12222، Rabat Maroc

ESECTA DU NORD شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي فبال 9كف 

زنقة حلنجد حي حلريأض - 10100 

حلريأط حملغرب 

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162759

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   11

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ESECTA DU NORD

غرض حلشركة بإيجأز : -1 حتع أف 

أا حإلنشأءحت حملسنوعة

حلصحي  حلصرف  -2أع أف 

اإمدحدحت مبأه حلشرب
-3 أع أف حلطرق 

-4 مكسب حلسص بم احلبحوث..

عنوحن حملقر حالجس أعي : فبال 9كف 
 10100  - حلريأض  حي  حلنجد  زنقة 

حلريأط حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 : حلشأيب  حمين  مح د  حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   5.000

للحصة.

 : حلشأيب  حمين  حلسبدمح د 

5000 بقب ة 100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلشأيب  حمين  مح د  حلسبد 
عقم   10 قطعة   1 حلقدس  عنوحنه)ح( 

116 35222 لأزة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلشأيب  حمين  مح د  حلسبد 
عقم   10 قطعة   1 حلقدس  عنوحنه)ح( 

116 35222 لأزة حملغرب 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم -.

927I
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CONCILIUM EXPERTISE

PEOPLECOM AGENCY
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى حبن نصي2، حلطأبق 

حلخأمس، شقة عقم ،18 غوليي حلدحع 
حلببضأء ، 22262، حلدحع حلببضأء 

حملغرب
PEOPLECOM AGENCY شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
حملسي2ة 6 زنقة 6 حكسوير طأبق 3 ش 
3 ٫ حلدحع حلببضأء - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555313

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   30
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PEOPLECOM AGENCY
لنظبم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسظأهرحت.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
3 ش  حكسوير طأبق   6 زنقة   6 حملسي2ة 
حلدحع   22222  - حلببضأء  حلدحع   ٫  3

حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبدة مجدالين حسدمر : 1.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حسدمر  مجدالين  حلسبدة 
عين  حلحوحمض  19م ر  عنوحنه)ح( 
حلدحع   22522 حلببضأء  حلدحع  حلسبر 

حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حسدمر  مجدالين  حلسبدة 
عين  حلحوحمض  19م ر  عنوحنه)ح( 
حلدحع   22522 حلببضأء  حلدحع  حلسبر 

حلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 99ف837.
922I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

ESTUDIO93
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شأعع حلجيش حمللكي حقأمة حي أن 
حلطأبق 5 عقم 9 لطوحن ، 93000، 

لطوحن حملغرب
ESTUDIO93 شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : شأعع 

دبي زنقة 1 عقم 22 لطوحن - 93000 
لطوحن حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.26593

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2222 أبريل   22 حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة   ESTUDIO93
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
زنقة  دبي  شأعع  حإلجس أعي  مقرهأ 
لطوحن   93000  - لطوحن   22 عقم   1

حملغرب نتبجة لـ أزمة حلقطأع؛
ـ عدم حلحصوف على حلصفقأت..

ا عين:
حلص دي  مح د  حلسبد)ة( 
عقم  سعبد  بوع  شأعع  اعنوحنه)ح( 
لطوحن   93000 حلثألث  حلطأبق   22

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
شأعع  افي   2222 شتن28   08 بسأعيخ 
دبي زنقة 1 عقم 22 لطوحن - 93000 

لطوحن حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم 1879.
929I

CHAMI CONSEILS

 STE JAKIN IMPORTATION
ET SERVICES

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي حلفسا شأعع محج مح د 

حلسأدس ع أعة حعينأ حلطأبق حلرحبر 
شقة 08 ، 70000، حلعبون حملغرب
 STE JAKIN IMPORTATION ET
SERVICES شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
مزاحع عقم 261 حلعبون - 70000 

حلعبون حملغرب 
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42947
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   07
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 STE JAKIN IMPORTATION ET

.SERVICES
خدمأت   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
عأمة الجأعة موحد حلبنأء احالصالحأت.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 70000  - حلعبون   261 عقم  مزاحع 

حلعبون حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد مح د جبكأني : 500 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : حلجكأني  مح د  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلجكأني عنوحنه)ح(  حلسبد مح د 
 70000 عقم 326 حي حلعودة حلعبون 

حلعبون حملغرب.
عنوحنه)ح(  جبكأني  مح د  حلسبد 
حلوحدة  لجزئة   E بلوك   249 عقم 

حلعبون 70000 حلعبون حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلجكأني عنوحنه)ح(  حلسبد مح د 
 70000 عقم 326 حي حلعودة حلعبون 

حلعبون حملغرب 
عنوحنه)ح(  جبكأني  مح د  حلسبد 
حلوحدة  لجزئة   E بلوك   249 عقم 

حلعبون 70000 حلعبون حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2721.

930I

TARGET PARTNERS

MAGU SULTAN KEBAP
إعالن مسعدد حلقرحعحت

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 22412، Casablanca
Maroc

MAGU SULTAN KEBAP «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 199, 
زحاية زنقة نوعمأندي اشأعع أنفأ - 

22332 حلدحع حلببضأء حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
63ف09ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
31 غشت 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
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قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
 
ً
لحويل ملكبة خ س أئة )500( سه أ
إلى   ALI DEMIRHAN حلسبد  من 

.BAHADIR TUZ حلسبد
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
حلسبد  حسسقألة حملسي2 حلحألي:  مأيلي: 
اتعبين   CELALETTIN AKBULUT
 SERHAT حلسبد  جديد:  مسي2 

.GOKCE
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
للشركة  حلقأنوني  حلشكل  لحويل 
محدادة  مسؤالبة  ذحت  شركة  من 
ذحت حلشريك حلوحبد إلى شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة.
على  ينص  حلذي  ف:  عقم  قرحع 
حلنظأم حتسأ�سي افق  تعديل  مأيلي: 

حلقرحعحت حلالحقة.
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
 ، أدنأه  حملوقعين  بين  تشكبلهأ  لم 
إنشأؤهأ  لم  حلتي  حتسهم  اأصحأب 
أدنأه اللك حلتي ي كن إنشأؤهأ الحًقأ 
، اهي شركة ذحت مسؤالبة محدادة 
 13 بسأعيخ  5ـ96  لخضر للقأنون عقم 
حلغي2  حلشركة  بشأن   1997 ف28حير 
 ، حلشرحكة  حملحدادة.   ، حلج أعبة 
حلشركة   ، بأتسهم  حلسوصبة  شركة 
احملشراع  حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 
امعدف  مك ل  هو  ك أ   ، حملشت2ك 
حلصأدع بألظهي2  بألقأنون عقم 24ـ10 
ج أدى   29 بسأعيخ  1ـ11ـ39  عقم 
 (2211 يونبو   2(  1432 حلثأنبة 
حلصأدع  21ـ19  ب وجب حلقأنون عقم 
بسأعيخ  1ـ19ـ79  بألظهي2 حلشريف عقم 
أبريل 2219)   26( 0فف1  22 شعبأن 
حلقأنونبة  حتحكأم  ج بر  اي وجب 
هذه  ب وجب  حلسأعية  احلسنظب بة 

حلقوحنين.
بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 
حملسأھ أت  بسقديم  حلشركأء  يقوم 
 ALI DEMIRHAN اھي: حلسید 

ً
نقدح

دعھم.   )50  222,22( : خ سون ألفأ 
: خ سون   BAHADIR TUZ احلسید
 : حملج وع  دعھم.   )50  222,22( ألف 

مأئة ألف

بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
يبلغ عأس مأف حلشركة 222,22 100 
دعھم. اھي مقس ة إلى 1000 حصة 
مكستبة   ، دعھم للحصة   100 بقی ة 
امخصصة   ، بألكأمل  امدفوعة 
للشركأء ب أ يتنأسب مر مسأھ أل̶م 
 ALI DEMIRHAN حلسید  اھي:   ،
احلسید  حصة.   )500( خ س أئة   :
 (500( خ س أئة   BAHADIR TUZ

. حملج وع : ألف حصة
ً
سه أ

على  ينص  حلذي  ف1:  عقم  بند 
مدير  قبل  من  حلشركة  لدحع  مأيلي: 
طببعبين،  أشخأص  أكث2،  أا  اححد 
شركأء أم ال، معبنين ايسم لحديد مدة 
حلشركأء.  غألببة  من  بقرحع  خدمتهم 
غي2  لفت2ة  حلشركة  إدحعة  سيسم 
 SERHAT حلسبد  قبل  من  محدادة 
الد  حلت2كبة،  حلجنسبة  ذا   GOKCE
حأمل   ،26/26/1995 في ألسندحج في 
 ،U22227412 عقم  حلسفر  جوحز 
مقبم في لركبأ لجأه حتطرحف حتخرى، 
خأصة  أا  عأمة  إدحعة  أي  اكذلك 
اي ثل  حالئس أن،  مؤسسأت  لج بر 
اله أاسر صالحبأت  حملسي2 حلشركة، 
بج بر  اإلزحمهأ  بأس هأ  للسصرف 
حتع أف احلع لبأت حلتي لندعج ض ن 
ادان  قبود  دان  حلشركة،  غرض 
خأصة.  ل28ير صالحبأت  إلى  حلحأجة 
مسؤالة  حلشركة  سسكون  ايألسألي 
حملسعلقة  حتع أف  عن ج بر  قأنونبأ 
 SERHAT بهأ، من خالف لوقبر حلسبد

.GOKCE
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم ف83783.
931I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

الشركة السعودية الخليجية 
لالستشارات والوساطة 

واالستثمار
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 22232، ,113
Mohammedia Maroc

حلشركة حلسعودية حلخلبجبة 
لالستشأعحت احلوسأطة احالستث أع 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 271 

حلزنقة 17 حلحسنبة 1 شأعع حملقأامة 
- 22222 حملح دية حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
31395

 29 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ : حلشركة 
لالستشأعحت  حلخلبجبة  حلسعودية 

احلوسأطة احالستث أع.
 : بإيجأز  حلشركة  غرض 
احلوسأطة  حلقأنونبة  حالستشأعحت 

احالستث أع.
 271  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلزنقة 17 حلحسنبة 1 شأعع حملقأامة 

- 22222 حملح دية حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلشركة شركة أح د خبتي ح دي 
حلقأنونبة  احالستشأعحت  لل حأمأة 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000  :

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلشركة شركة أح د خبتي ح دي 
حلقأنونبة  احالستشأعحت  لل حأمأة 
حمل لكة حلعريبة حلسعودية  عنوحنه)ح( 
حلعريبة  حمل لكة  حلريأض   10000

حلسعودية.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد أح د بن خبتي بن مح د 

حلعريبة  حمل لكة  عنوحنه)ح(  ح دي 

حمل لكة  حلريأض   10000 حلسعودية 

حلعريبة حلسعودية 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1773.

932I

AL ASSASSE AFFAIRES

HIYA COSMETIC
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

حلشقة 5 أ حلع أعة 15 حلطأبق حلثأني 

زنقة سبو حملدينة حلجديدة مكنأس ، 

MEKNES MAROC ،775

HIYA COSMETIC شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 24 

لجزئة طه - 50000 مكنأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

57171

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   17

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 HIYA  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.COSMETIC

-حملسأجرة   : غرض حلشركة بإيجأز 

في موحد حلسج بل

-حلسصدير احالست2حد.
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 24 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
لجزئة طه - 50000 مكنأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبد عبد هللا حلصأفي 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد عبد هللا حلصأفي عنوحنه)ح( 
عراس  اجه   3633 عقم   56 زنقة 

50000 مكنأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد عبد هللا حلصأفي عنوحنه)ح( 
عراس  اجه   3633 عقم   56 زنقة 

50000 مكنأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3307.
933I

CABINET BAHMAD

DOMAINE DE L’ATLAS
إعالن مسعدد حلقرحعحت

CABINET BAHMAD
إقأمة مرحكش بالزح ع أعة د 1 شقة 
ب 21 حلطأبق حلثأني جليز مرحكش 
إقأمة مرحكش بالزح ع أعة د 1 شقة 
ب 21 حلطأبق حلثأني جليز مرحكش، 

0000ف، مرحكش حملغرب
DOMAINE DE L’ATLAS «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: مكسب 
عقم 2 في حلب ين، شقة عقم 6، زحاية 
زنقة طأعق حبن زيأد احبن عأئشة، 
إقأمة حكسأف سبوع، ع أعة 18، - 

0000ف مرحكش حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.125743

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 03 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 
مأيلي: حملصأدقة على لفويت حلشريك 
 LOYAL BEST شركة  حلوحبد 
LIMITED 52 حصة من حصل 1.000 
حصة عن طريق عقد حلببر لفأئدة 

حلسبد كريسسوف جأك لويأع
على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 
تغبي2 حلشكل حلقنوني للشركة  مأيلي: 
من شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
ذحت  شركة  إلى  احبد  شريك  من 

حملسؤالبة حملحدادة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 06 - 07: حلذي ينص على 
6 ا7 من حلنظأم  مأيلي: تعديل حملوحد 

حتسأ�سي
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139398.
Iف93

JBR CONSEILS

KARFED IMMO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

JBR CONSEILS
816شقة عقم 2 حلطأبق حالاف لجزئة 

حملسأع حلحي حلصنأعي مرحكش ، 
0000ف، مرحكش حملغرب

KARFED IMMO شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 158, 
حلطأبق حتاف مكسب عقم 17 حلحي 

حلصنأعي مرحكش - 0000ف مرحكش 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122727

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   06
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.KARFED IMMO
اكألة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعية.
عنوحن حملقر حالجس أعي : عقم 158, 
حلحي   17 عقم  مكسب  حتاف  حلطأبق 
مرحكش  0000ف   - حلصنأعي مرحكش 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : بن عأ�سي  كريم  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  بن عأ�سي  كريم  حلسبد 
مرحكش   115 عقم   1 عبأد  سبدي 

0000ف مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  بن عأ�سي  كريم  حلسبد 
مرحكش   115 عقم   1 عبأد  سبدي 

0000ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   09 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139252.
935I

CONCILIUM EXPERTISE

SOBERTA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى حبن نصي2، حلطأبق 

حلخأمس، شقة عقم ،18 غوليي حلدحع 
حلببضأء ، 22262، حلدحع حلببضأء 

حملغرب
SOBERTA شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكسب ع 
ف ع فريوحلو شأعع فأس مكنأس - 

35000 لأزة حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.1769

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 29 يونبو 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

فأس  شأعع  فريوحلو  ع  ف  ع  «مكسب 

 » إلى  لأزة حملغرب»   35000  - مكنأس 

ش ع 11ع حلوفأء شأعع حلريأط لأزة - 

35000 لأزة حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  بسأزة  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 817.

936I

Netafim Morocco SARL AU

 NETAFIM MOROCCO

SARL AU
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لوسبر نشأط حلشركة 

Netafim Morocco SARL AU

فبال ش س محج مح د حلسأدس 

طريق زعي2 ، 12222، حلريأط حملغرب

 Netafim Morocco SARL AU

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

فبال  حالجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 

ش س محج مح د حلسأدس طريق 
زعي2 - 12222 حلريأط حملغرب.

لوسبر نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.136295

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   09 في  حملؤعخ 

نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :

شرحء ايبر اإعأدة ببر أي غرض أا 

 ، ، مسسوعد أا صنعه مصنعه  منسج 

يندعج ض ن غرض حلشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

شتن28  ف1  بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

.D122223 2222 لحت عقم

937I
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SOCIETE HAILIM

SOCIETE HAILIM
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

SOCIETE HAILIM

احجهة حملرس حلرقم 42 ، 3000ف، 

قلعة حلسرحغنة حملغرب

SOCIETE HAILIM شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي احجهة 

حملرس حلرقم 42 - 3000ف قلعة 

حلسرحغنة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

11ف5

 12 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCIETE HAILIM

حشغأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء حملسنوعة

منعش عقأعي.

احجهة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

قلعة  3000ف   -  42 حلرقم  حملرس 

حلسرحغنة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

500 حصة   : حلسبد عحأف حبطي 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : حللبم  حلرزحق  عبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حبطي  عحأف  حلسبد 

قلعة  3000ف  ف5  فبال   2 حلنوع  حي 

حلسرحغنة حملغرب.

حلسبد عبد حلرزحق حللبم عنوحنه)ح( 

حي حلنوع 2 حلرقم 791 3000ف قلعة 

حلسرحغنة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حللبم  حح د  حلسبد 

قلعة  3000ف  68ف  حي حلقدس عقم 

حلسرحغنة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بقلعة حلسرحغنة بسأعيخ 13 

شتن28 2222 لحت عقم 378.

938I

NAJIB TOURS

NAJIB TOURS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

NAJIB TOURS
لجزئة بدع عقم 119 حسكجوع 

حملحأمبد ، 0000ف، مرحكش حملغرب

NAJIB TOURS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

بدع عقم 119 حسكجوع حملحأمبد - 

0000ف مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122917

 11 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 NAJIB : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

.TOURS

حلنقل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسبأحي.

عنوحن حملقر حالجس أعي : لجزئة بدع 
عقم 119 حسكجوع حملحأمبد - 0000ف 

مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد نجبب قزيو : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حي  حلسبد نجبب قزيو عنوحنه)ح( 
حيت منصوع حيت حاعير حلحوز 0000ف 

مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حي  حلسبد نجبب قزيو عنوحنه)ح( 
حيت منصوع حيت حاعير حلحوز 0000ف 

مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 16ف139.
939I

CABINET BAHMAD

FIME HOSPITALITY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقأمة مرحكش بالزح ع أعة د 1 شقة 
ب 21 حلطأبق حلثأني جليز مرحكش 
إقأمة مرحكش بالزح ع أعة د 1 شقة 
ب 21 حلطأبق حلثأني جليز مرحكش، 

0000ف، مرحكش حملغرب
FIME HOSPITALITY شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 513 

حلطأبق 1 حلحي حلصنأعي سبدي 
غأنم - 0000ف مرحكش حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.121211
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يولبوز   25 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
 RDMR )ة( شركة  لفويت حلسبد 

 99 أصل  من  حجس أعبة  حصة   1
حصة لفأئدة حلسبد )ة( شأنسأف مأعي 
فرانسوحز مأعلين دالر زاجة ميست2 

بسأعيخ 25 يولبوز 2222.
 RDMR )ة( شركة  لفويت حلسبد 
 99 أصل  من  حجس أعبة  حصة   1
حصة لفأئدة حلسبد )ة( مأنون جولي 
 25 بسأعيخ  ميست2.  مأعي  بريدجبت 

يولبوز 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28  ف1  بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139397.
0Iف9

garrigues maroc, sarlau

 CAMPEZO OBRAS Y
SERVICIOS S.A
شركة حملسأه ة

إنشأء فرع لأبر للشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 22122، casablanca

maroc
 CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS

S.A شركة حملسأه ة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملكسب 2 
، حملنصة 1 ، حملنطقة حلحرة ، قصر 

حملجأز ، مقأطعة فحص أنجرح - 
94152 طنجة حملغرب.
إنشأء فرع لأبر للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
9ف1301.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 يونبو 2222 لقرع إنشأء 
حلتس بة  لحت  للشركة  لأبر  فرع 
 CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS
 SUCCURSALE TANGER MED
احلكأئن بألعنوحن حملكسب 2 ، حملنصة 
حملجأز  قصر   ، حلحرة  حملنطقة   ،  1
 94152  - أنجرح  فحص  مقأطعة   ،
طرف  من  احملسي2  حملغرب  طنجة 

حلسبد)ة( فنسكة مونطس سأاف.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   01 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2922132149.
1Iف9
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AGC CONSULTING

أنڢسسوعحمأ 

INVESTORAMA
إعالن مسعدد حلقرحعحت

AGC CONSULTING

252، زحاية شأعع موالي يوسف 

ايوعدا، حلطأبق ف، شقة 11 ، 

22242، حلدحع حلببضأء حملغرب

 INVESTORAMA أنڢسسوعحمأ

«شركة حملسأه ة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: زحاية 

شأعع عبد هللا كنون ازنقة أبي 

جرير حلط28ي، تسنبم بالز، ع أعة 

«A» حلطأبق حتاف، مكسب عقم 8 - 

90060 طنجة حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.73271

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

07 يولبوز 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 

لحويل  على  حملصأدقة  مأيلي: 

بهأ  قأم  حلتي  حإلجس أعبة  حلحصص 

 19.050  : يلي  إبن بشي2 ك أ  مح د 

شركة  لصألح  إجس أعبة  حصة 

مسأه ة  شركة  «أنڢسسوعحمأ» 

اذلك لبعأ إللفأق لحويل حلحصص 

بسأعيخ  پالزح  تسنبم  شركة  مر  حمل28م 

 161 في إطأع حملأدة  07 يولبوز2222، 

حي  حلضرحئب  قأنون  أ من 
ً
ثألث أ، 

ً
ثألث

1.925.223،22 دعهم 

على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 

لحويل  على  حملصأدقة  مأيلي: 

بهأ  قأم  حلتي  حإلجس أعبة  حلحصص 

9ف5.9ف   : يلي  إبن بشي2 ك أ  مح د 

شركة  لصألح  إجس أعبة  حصة 

«أنڢسسوعحمأ» شركة مسأه ة اذلك 

لبعأ إللفأق لحويل حلحصص حمل28م 

مر شركة حبنو بشي2 هولدينغ بسأعيخ 

 161 في إطأع حملأدة  07 يولبوز2222، 

حي  حلضرحئب  قأنون  أ من 
ً
ثألث أ، 

ً
ثألث

4.594.997،22 دعهم.

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
حلشركة عن  عأس أف  عفر  حملصأدقة 
 (5000( آالف  خ سة  إنشأء  طريق 
سهم جديد بقب ة 100 دعهم للسهم 
حملسأه أت  دعهم من   500.000 حي 

حلنقدية حملحجوزة ملح د حبن بشي2
على  ينص  حلذي  ف:  عقم  قرحع 
حلشركة  عأس أف  عفر  مأيلي: 
أي  دعهم   7.000.000 قدعه  ب بلغ 
إلى  دعهم»   155.000.000» من 
 : عن طريق  دعهم»   162.222.222»

لقديم حصص نقدية أا عبنبة.
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
مقسضبأت  تعديل  لم  لذلك  البعأ 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: بند عقم : 7
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 256411.
942I

ف ع لالستشأعة

OPTIMA THERM
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

ف ع لالستشأعة
حلدحع حلببضأء زحاية شأعع 2 مأعس 
احلقدس حقأمة حملجد ع أعة J عقم 8 
عين حلشق ، 22462، حلدحع حلببضأء 

حملغرب
OPTIMA THERM شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 
حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 67 زنقة 
عزيز بالف حلطأبق حلثأني عقم 3 
حملعأعيف - 22372 حلدحلريبضأء 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
17061ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 يونبو   07 حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
عأس ألهأ  مبلغ   OPTIMA THERM
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

حإلجس أعي 67 زنقة عزيز بالف حلطأبق 
 22372  - حملعأعيف   3 عقم  حلثأني 
حل   : حملغرب نتبجة ف  حلدحلريبضأء 

حملبكر للشركة.
 67 ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
عقم  حلثأني  حلطأبق  بالف  عزيز  زنقة 
حلدحلريبضأء   22372  - حملعأعيف   3

حملغرب. 
ا عين:

اعنوحنه)ح(  عزقي  حيوب  حلسبد)ة( 
 18 حقأمة حاالد زيأن ع أعة س شقة 
حلدحلريبضأء   22322 حل28جة  عين 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837830.
3Iف9

A GOLDEN LOCATION

أ. غولدن لوكاسيون
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

A GOLDEN LOCATION
 OULFA OULFA، 22222،
CASABLANCA MAROC

أ. غولدن لوكأسبون شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ، بأب 3، 
ج ش 31, عيأض حتلفة ، حتلفة ، 
22222 ، حلدحع حلببضأء ، حملغرب 

حتلفة 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
797ف55

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   05
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
أ.   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

غولدن لوكأسبون.
كرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسبأعحت بدان سأئق.
بأب   ،  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حتلفة   ، عيأض حتلفة   ,31 ج ش   ،3
حملغرب   ، حلدحع حلببضأء   ،  22222  ،
حتلفة 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 : حلذهبي  حلرحبم  عبد  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   5.000

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلذهبي  حلرحبم  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 312 ، زنقة 69، أزهري 
حلببضأء  حلدحع   22222 حتلفة   ،  1

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلذهبي  حلرحبم  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 312 ، زنقة 69، أزهري 
حلببضأء  حلدحع   22222 حتلفة   ،  1

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 29422.
Iفف9

EUROMED COMPTA-SARL

KANODIS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1126 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 42222،
MARRAKECH MAROC

KANODIS شركة ذحت حملسؤالبة 
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حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 

حملسأع عقم 1106 حلطأبق حلسألت 

حلحي حلصنأعي مرحكش - 000ف 

مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122923

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.KANODIS

لأجر   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأقي2 

حنأبيب  اصبأنة  حنشأء  مقأالة   -

حلصرف حلصحي 

- حع أف حلهندسة حملدنبة.

ع أعة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حملسأع عقم 1106 حلطأبق حلسألت حلحي 

مرحكش  000ف   - مرحكش  حلصنأعي 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد جوحد قداعي : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

500 حصة   : حلسبد ح زة نع أن 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  قداعي  جوحد  حلسبد 

دعب حلزمرحني حكبوض مرحكش  3فف 

0000ف مرحكش حملغرب.

عنوحنه)ح(  نع أن  ح زة  حلسبد 
عقم 23 زنقة 6 لجزئة احد فأس فأس 

30110 فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  قداعي  جوحد  حلسبد 

دعب حلزمرحني حكبوض مرحكش  3فف 

0000ف مرحكش   حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139388.

5Iف9

شركة عيأض للحسأبأت

CHANGE MÉDITERRANÉE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

عفر عأس أف حلشركة

شركة عيأض للحسأبأت

39 شأعع حلدحع حلببضأء ، 62222، 

حلنأظوع حملغرب

 CHANGE MÉDITERRANÉE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

مرحكش عقم 8ف - 62222 حلنأظوع 

حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.7357

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لم   2222 يونبو   22 في  حملؤعخ 

قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 

من  أي  دعهم»   1.000.000»

 1.500.000» إلى  دعهم»   500.000»

دعهم» عن طريق : إدمأج ححسبأطي أا 

أعيأح أا عالاحت إصدحع في عأس حملأف.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ ف1 شتن28 

2222 لحت عقم 371ف.

6Iف9

wimocab

CHANCE IMMO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

wimocab
مج وعة سوفبأن عقم 9ف 

حلطبقة 3 حلشقة 8 سدي معراف 
حلدحعحلببضأء مج وعة سوفبأن 
عقم 9ف حلطبقة 3 حلشقة 8 سدي 
معراف حلدحعحلببضأء، 22222، 

حملغرب حلدحع حلببضأء
CHANCE IMMO شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 122 
شأعع حلعرعأع حلطأبق 2 عقم6 

حلدحعحلببضأء - 22452 حلدحعحلببضأء 
حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.536981
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 شتن28   13 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
 500 أمين نوة  )ة(  لفويت حلسبد 
 1.000 أصل  من  حجس أعبة  حصة 
حصة لفأئدة حلسبد )ة( عبد حلرزحق 

نوة بسأعيخ 13 شتن28 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 8ف8377.
7Iف9

FIDORO MULTI-SERVICES

 BATIMENTS
 INFRASTRUCTURES

 ET ENVIRONNEMENT
DAKHLA

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73222، DAKHLA MAROC
 BATIMENTS

 INFRASTRUCTURES ET
 ENVIRONNEMENT DAKHLA

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

موالي حس أعبل، حلع أعحت حلح ر، 

حلرقم 0ف، حلدحخلة. - 73000 

حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

22453

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

مسبوعة  حلشركة  تس بة 

ب خسصر  حإلقسضأء  عند 

 BATIMENTS  : تس بتهأ 

 INFRASTRUCTURES ET

.ENVIRONNEMENT DAKHLA

دعحسأت   : بإيجأز  غرض حلشركة 
حلبنأيأت، حلدعحسأت حلببئبة احلجداى 

حالقسصأدية، خدمأت مخسلفة..

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلح ر،  حلع أعحت  موالي حس أعبل، 

 73000  - حلدحخلة.  0ف،  حلرقم 

حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

0ف3   : حسسيسو  طوحلب  حلسبد 

حصة بقب ة 122,22 دعهم للحصة.

حصة   330  : حلسبد حمأم فرلأت 

بقب ة 122,22 دعهم للحصة.

 330  : حلعبأن  سلوى  حلسبدة 

حصة بقب ة 10.000 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد طوحلب حسسيسو عنوحنه)ح( 

حلريأط 12212 حلريأط حملغرب.

عنوحنه)ح(  فرلأت  حمأم  حلسبد 

طنجة 90100 طنجة حملغرب.

حلعبأن عنوحنه)ح(  حلسبدة سلوى 

حلدحخلة 73000 حلدحخلة حملغرب.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد طوحلب حسسيسو عنوحنه)ح( 
حلريأط 12212 حلريأط حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 77ف1.

8Iف9

NADEK CONSULTING

سيكماريف
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

NADEK CONSULTING
 WILAYA CENTER RES SALIM

 12 BUR 2 ، 93222، TETOUAN
MAROC

سبك أعيف شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
حلسعبدية قيسأعية حلنصر عقم 18 

لطوحن - 93000 لطوحن حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

31683
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

سبك أعيف.
حع أف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلبنأء 
لطوير مخسلف حلبنأيأت

حالشغأف حلطرقبة احملبأه حلصألحة 
للشرب 

حع أف مسنوعة 
حالسسي2حد احلسصدير.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 18 عقم  حلنصر  قيسأعية  حلسعبدية 

لطوحن - 93000 لطوحن حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 90.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 
دعهم، مقسم كألسألي:

 300  : حفقي2  مصطفى  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

300 حصة   : حلسبد جوحد قديري 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

300 حصة   : حلسبد حألم يسف 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حفقي2  حلسبد مصطفى 
زنقة  حلقأهرة  حلحجوي شأعع  لجزئة 
07 عقم 05 حلطأبق 01 مرلبل 93150 

مرلبل حملغرب.
عنوحنه)ح(  يسف  حألم  حلسبد 
لطوحن   2 ط   107 شأعع حملنأمة عقم 

93000 لطوحن حملغرب.
عنوحنه)ح(  قديري  جوحد  حلسبد 
س3  بلوك  حلزهرحء  قصبة  مركب 
عين   17 شقة  ف0  طأبق  ب  ع أعة 
ملوف لطوحن 93000 لطوحن حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حفقي2  حلسبد مصطفى 
زنقة  حلقأهرة  حلحجوي شأعع  لجزئة 
07 عقم 05 حلطأبق 01 مرلبل 93150 

مرلبل حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يونبو   03 بسأعيخ  بسطوحن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 1658.
9Iف9

عمزي لالستشأعحت

PHARMADICAL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

عمزي لالستشأعحت
شأعع 24 نون28 ع أعة ح دي الد 

حلرشبد حلطأبق عقم 01 شقة عقم 01 
حلعبون ، 70000، حلعبون حملغرب
PHARMADICAL شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

فرسأن دحع حلطألب عقم 11 حلعبون - 

70000 حلعبون حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

42961

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   09

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PHARMADICAL

شرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

ايبر احسسي2حد الصدير ال ثبل ج بر 

حتداية حلصبدالنبة احتداية حلعشببة 

احلكب أاية  حلنبألبة  احلصحة 

احلعشببة  احلصحبة  احلببولوجبة 

احلعطوع  حلسج بل  امسسحضرحت 

عأم  ابشكل  احلسنظبف  احملنزلبة 

ج بر حملنسجأت حملشسقة..

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

فرسأن دحع حلطألب عقم 11 حلعبون - 

70000 حلعبون حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حح بد  حيت  حي أن  حلسبدة 

حي حلقدس لجزئة حلرححة  عنوحنه)ح( 

شأعع سل أن حلفأع�سي زنقة لكزي أت 
حلعبون   70000 حلعبون   01 عقم 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حح بد  حيت  حي أن  حلسبدة 

حي حلقدس لجزئة حلرححة  عنوحنه)ح( 

شأعع سل أن حلفأع�سي زنقة لكزي أت 

حلعبون   70000 حلعبون   01 عقم 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2731/2222.

950I

FIDORO MULTI-SERVICES

GOLF MEDICAL

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73222، DAKHLA MAROC

GOLF MEDICAL شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مج وعة 

منأزف 10، حي موالي عشبد، 

حلدحخلة. - 73000 حلدحخلة حملغرب.

لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.12929

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

ل ت   2221 نون28   03 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :

حلحسين  )ة(  حلسبد  لفويت 

1.000 حصة حجس أعبة من  حملرحبط 

حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000 أصل 

نون28   03 بسأعيخ  حملرحبط  لحسن  )ة( 

.2221

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 22 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

نون28 2221 لحت عقم 1262.

951I
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CABINET NORD ASSISTANCE

PITA ECO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 0ف

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 2 ،
TANGER ،92222 حملغرب

PITA ECO شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلعرحزمة 
,داحع لزمرت ,حتعبعأء عبأشة - 

92222 حلعرحئش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
7095

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 PITA  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ECO
حلزعحعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
,حلسحضي2 الجأعة حملنسجأت حلزعحعبة.

حلعرحزمة   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
,داحع لزمرت ,حتعبعأء عبأشة - 92222 

حلعرحئش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
1.000 حصة   : حلسبد زهي2 زكري 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  زكري  زهي2  حلسبد 
شرايط  لجزئة  حع أع  سبدي  شأعع 
كولوعحدا فبال عقم ف3 0ف900 طنجة 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اموحطن مسي2ي حلشركة:

يأس ين زكري عنوحنه)ح(  حلسبدة 
شرايط  لجزئة  حع أع  سبدي  شأعع 
كولوعحدا فبال عقم ف3 0ف900 طنجة 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألعرحئش بسأعيخ 15 شتن28 

2222 لحت عقم 89ف1.

952I

FIDORO MULTI-SERVICES

PARA.H.SERVICES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73222، DAKHLA MAROC
PARA.H.SERVICES شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

حملسجد، سوق بئ2أنزعحن، حلدحخلة. - 
73000 حلدحخلة حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.1567
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2221 نون28   03 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
)ة( لحسن حملرحبط  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   800
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
نون28   03 بسأعيخ  حملرحبط  حلحسين 

.2221
)ة( لحسن حملرحبط  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   222
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
نون28   03 بسأعيخ  حملرحبط  حبرحهبم 

.2221
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 22 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 

نون28 2221 لحت عقم 1863.

953I

حملح دية لإلستشأعة احلخ28ة

 ZAAITRI TOPO CASH
SARL AU

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

حملح دية لإلستشأعة احلخ28ة
شأعع حملقأامة عقم 1 حي حلوحدة 
حلطأبق 2 مكسب عقم 3 ، 22222، 

حملح دية حملغرب
 ZAAITRI TOPO CASH SARL AU

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملج وعة 
حلسكنبة 10 ع أعة عقم 2 محل عقم 
M08 جنأن حلزيسون 10 30 - 22215 

بني يخلف حملح دية حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

11ف31
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأي   13
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ZAAITRI TOPO CASH SARL AU
-ع لبة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لحويل حتموحف
حملسسل ة  حلقراض  أا  -حلسلف 
)صنداق  حلض أن   ، حملدفوعأت  أا 

حلض أن( أا حإليدحع.
عنوحن حملقر حالجس أعي : حملج وعة 
10 ع أعة عقم 2 محل عقم  حلسكنبة 
M08 جنأن حلزيسون 10 30 - 22215 

بني يخلف حملح دية حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد حلزعبت2ي مح د : 99 حصة 

بقب ة 1.000 دعهم للحصة.
 1  : حدعيسبة  غومأدي  حلسبدة 

حصة بقب ة 1.000 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حلزعبت2ي مح د عنوحنه)ح( 

حلسعأدة  حسأني  حلسكني  حملج ر 
طنجة   90000  11 عقم  «س»  مبنى 

حملغرب.

حدعيسبة  غومأدي  حلسبدة 

طأبق   1 عنوحنه)ح( جنأن زيسون مبنى 

بني   9 مج وعة سكنبة   12 شقة   2

بني يخلف   22215 يخلف حملح دية 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلزعبت2ي مح د عنوحنه)ح( 

حلسعأدة  حسأني  حلسكني  حملج ر 
طنجة   90000  11 عقم  «س»  مبنى 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 15 بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1786.

Iف95

ديوحن حلخ28ة

ALLIANCE ESTATE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ديوحن حلخ28ة

مكسب 5ف ، حلطأبق حلثألث ، إقأمة 

كأمبلبأ ، زحاية شأعع مح د ديوعي 

امح د عبده حلقنبطرة ، 000ف1، 

حلقنبطرة حملغرب

ALLIANCE ESTATE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : لجزئة 
عيأض حإلس أعلبة عقم إ 86 شقة في 

حلطأبق حتع�سي آيت أاالف - 50000 

مكنأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

57181

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   24

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ALLIANCE ESTATE
منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي
أشغأف مخسلفة احلبنأء..

لجزئة   :  : عنوحن حملقر حالجس أعي 
86 شقة في  عيأض حإلس أعلبة عقم إ 
 50000  - حلطأبق حتع�سي آيت أاالف 

مكنأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
مبلغ عأس أف حلشركة: 1.000.000 

دعهم، مقسم كألسألي:
 5.000  : بلغبتي  بلغبت  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 5.000  : بلغبتي  حلحسن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  بلغبتي  بلغبت  حلسبد 

فرنسأ 31100 لولوز فرنسأ.
عنوحنه)ح(  بلغبتي  حلحسن  حلسبد 

فرنسأ 31600 لولوز فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  بلغبتي  بلغبت  حلسبد 

فرنسأ 31100 لولوز فرنسأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   15 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 0ف33.
955I

ste holdings missour sarl au

STE DIDIM PARA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay essalam hay essalam،

missour ،33252 حملغرب
STE DIDIM PARA شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

موالي حس أعبل ميسوع. - 33252 

ميسوع حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

2237

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.DIDIM PARA

شبه   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

ببر   ، حلطببة  شبه   ، حلصبدالنبة 

حالجهزة حلطببة..

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 33252  - ميسوع.  حس أعبل  موالي 

ميسوع حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : كري ة  حلفقي2  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  كري ة  حلفقي2  حلسبدة 
سأحة حملصلى ميسوع 33252 ميسوع 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  كري ة  حلفقي2  حلسبدة 
ميسوع  حس أعبل  موالي  شأعع 

33252 ميسوع حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  ببوملأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 493/2222.

956I

2BL CONSULTING

صويبجأد صأعف

SOBEJAD SARL 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

2BL CONSULTING
 N° 127 SECTEUR 1 OULED
 MTAA TEMARA ، 12222،

TEMARA MAROC
 SOBEJAD SARL صويبجأد صأعف

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي 

حالنبعأث شأعع احد حلرمأن 2 عقم ف1 
سال - 11080 سال حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.6633
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 غشت   30 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«900.000 دعهم» أي من «300.000 
دعهم»   1.222.222» إلى  دعهم» 
مقأصة مر ديون  إجرحء   : عن طريق 

حلشركة حملحددة حملقدحع احملسسحقة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بسال  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 39567.

957I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

MBK TRAINING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

لقأطر شأعع موالي عشبد اعبد 
حلكريم حلخطأبي،ع أعة مركز أع أف 
جليز، حلطأبق حلثألث، مكسب عقم 21 

، 0000ف، مرحكش حملغرب
MBK TRAINING شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي كلم ف1 

قبأدة أاالد حسون، مقأطعة سبدي 
يوسف بن علي - 0000ف مرحكش 

حملغرب

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.144225

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 31 يولبوز 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

«كلم ف1 قبأدة أاالد حسون، مقأطعة 

0000ف   - علي  بن  يوسف  سبدي 
مح د  «زنقة  إلى  حملغرب»  مرحكش 

حلبقأف عقم 17, ع أعة برعأم , حلطأبق 

 - حلس اللبة   ،2 عقم  حلشقة  حتاف, 

0000ف مرحكش حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139452.

958I

CANOCAF SARL

TAOBI METAL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

CANOCAF SARL

شأعع حلجيش حمللكي زنقة حلخنسأء 
عقم 7 حلطأبق حلثأني عقم 03 

 NADOR ،62222 ،حلنأظوع

MAROC

TAOBI METAL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي عريض 
بلوك 2 عقم 38 - 62222 نأضوع 

حملغرب 

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

24577

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   10

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 TAOBI : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.METAL
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غرض حلشركة بإيجأز : - حالشغأف 
حملخسلفة احلبنأء

- ببر موحد حلبنأء
- نقل حلبضأئر للغي2.

حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 62222  -  38 عقم   2 بلوك  عريض 

نأضوع حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حصة   950  : حلسبد طويل بالف 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
حصة   50  : عاللي  نأصر  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حي  حلسبد طويل بالف عنوحنه)ح( 

عريض 2 62222 حلنأظوع حملغرب.
حي  حلسبد نأصر عاللي عنوحنه)ح( 
 62222 عقم51  8ف  زنقة  بوشوحف 

حلنأظوع حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حي  حلسبد طويل بالف عنوحنه)ح( 

عريض 2 62222 حلنأظوع حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 24 غشت 

2222 لحت عقم 4242.

959I

soubaiconsulting حلسبأعى كونسبلسين

 KHEIR INTERNATIONAL
SARL.A.U

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

 KHEIR INTERNATIONAL
SARL.A.U شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد)في 

طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 2 مركب 
حلزموعي 3 عقم 88 منسأنة طنجة 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.56833

حلعأم  حلج ر  محضر  ب وجب 
للشركة  حلوحبد  حلشريك  اقرحع 
 KHEIR حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت 
 INTERNATIONAL SARL.A.U
بسأعيخ 13يولبوز 2222 لم حلخأذ قرحع 

فسخ الصفبة حلشركة.
حلقرحع 1:

ايصأدق  حلوحبد  حلشريك  يقرع 
 KHEIR شركة  لصفبة  على 
 INTERNATIONAL SARL.A.U
عدد  حلسجأعي  للسجل  حلحأملة 
عأدف  حدا  حلسبد  اتعبين   56833
بسأعيخ  احملزدحد  حلجنسبة  حملغربي 
لبطأقة  احلحأمل   08/03/1977
ك279341  حلوطنبة  حلسعريف 
مركب حلزموعي   2 احلسأكن بطنجة 

3 عقم 88 منسأنة ك صفي للشركة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   22 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2242. 
960I

مسسأمنة مو مني

VISION HD OPTIC
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

مسسأمنة مو مني
عقم ف73 حلطأبق 2 شقة2 حقأمة 

يوسف شأعع موالي عبد هللا 
لأاعيرت ، 65800، لأاعيرت حملغرب
VISION HD OPTIC شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة ف0 
حلطأبق 2 حقأمة بوسهأب عقم 24 

شأعع حملقأامة حي حلجديد - 65800 
لأاعيرت حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
1575

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.VISION HD OPTIC
غرض حلشركة بإيجأز : نظأعحتي.

ف0  : شقة  عنوحن حملقر حالجس أعي 
 24 عقم  بوسهأب  حقأمة   2 حلطأبق 
 65800  - شأعع حملقأامة حي حلجديد 

لأاعيرت حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 50.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : حلسبد خرخوش عبد هللا 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
هللا  عبد  خرخوش  حلسبد 
عنوحنه)ح( 249 حي ملحأعيك 2 65800 

لأاعيرت حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
هللا  عبد  خرخوش  حلسبد 
عنوحنه)ح( 249 حي ملحأعيك 2 65800 

لأاعيرت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بسأاعيرت بسأعيخ 13 شتن28 

2222 لحت عقم 2222/426.
961I

مسسأمنة مو مني

 DAIKER ASSURANCES
TAOURIRT

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

مسسأمنة مو مني
عقم ف73 حلطأبق 2 شقة2 حقأمة 

يوسف شأعع موالي عبد هللا 
لأاعيرت ، 65800، لأاعيرت حملغرب

 DAIKER ASSURANCES

TAOURIRT شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم101 

حي حلبأم شأعع موالي عبد هللا 

65800 لأاعيرت حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

1573

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   23

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 DAIKER ASSURANCES  :

.TAOURIRT

غرض حلشركة بإيجأز : اكبل عأم 

لأمبنأت.
عقم101   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

هللا  عبد  موالي  شأعع  حلبأم  حي 

65800 لأاعيرت حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 : حلقأدع  عبد  حلدعبكر  حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلقأدع  عبد  حلدعبكر  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 101 حي حلبأم 65800 

لأاعيرت حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلقأدع  عبد  حلدعبكر  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 101 حي حلبأم 65800 

لأاعيرت حملغرب.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بسأاعيرت بسأعيخ 13 شتن28 

2222 لحت عقم 424/2222.
962I

حئس أنبة أكبدي

BEIN MOBI
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

حئس أنبة أكبدي
زنقة حسفي،محج حلحسن حلثأني، 
حلشقة 12، حلطأبق حلثألث )م.ج( 
ح رية مكنأس ، 50000، مكنأس 

حملغرب
BEIN MOBI شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(
 E19 اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة

حلطأبق حتاف حلشقة 1 ب عيأض 
حلزيسون مكنأس - 50000 مكنأس 

حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.42929

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
13 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
BEIN MOBI مبلغ عأس ألهأ 50.000 
دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع أعة 
E19 حلطأبق حتاف حلشقة 1 ب عيأض 
مكنأس   50000  - مكنأس  حلزيسون 

حملغرب نتبجة ف : حنعدحم حتعيأح.
ع أعة  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
E19 حلطأبق حتاف حلشقة 1 ب عيأض 
مكنأس   50000  - مكنأس  حلزيسون 

حملغرب. 
ا عين:

حملزكلدي  يوسف  حلسبد)ة( 
 5 مرجأن   1070 عقم  اعنوحنه)ح( 
)ة(  50000 مكنأس حملغرب ك صفي 

للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
 E19 ع أعة   : بألسصفبة  حملسعلقة 
عيأض  ب   1 حلشقة  حتاف  حلطأبق 

حلزيسون مكنأس

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 212.

963I

VUE D’EXPERTS

GLOBAL BLUE MAROC

تعبين أعضأء مجلس حإلدحعة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 22222،

CASABLANCA MAROC

GLOBAL BLUE MAROC «شركة 

حملسأه ة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: إقأمة 

حلعألبة، حلطأبق حلثألث زحاية شأعع 

حملسي2ة حلخضرحء 123 ازنقة دحاد 

حلظأهري - 22332 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.

«تعبين أعضأء مجلس حإلدحعة»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.157681

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 30 غشت 2222

لقرع تعبين أعضأء مجلس حإلدحعة 

خالف حلسنوحت حملألبة حلسألبة: 

2222 -

حتشخأص حلطببعبون: 

حلسبد)ة( حلس س أني مح د أمين 

بصفسه)ح( عضو مجلس إدحعة احلكأئن 

حلجديدة  -373طريق  ب:  عنوحنه)ح( 

طأبق 3 شقة 9 22322 حلدحعحلببضأء 

حملغرب

حتشخأص حملعنويون: 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  -لم 

 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237229.

Iف96

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

STE GRIDACH FRERE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

عقم 8 حلطأبق 5 حلشقة 9 حقأمة 
حلحرية شأعع فلسطين ، 30000، 

فأس حملغرب
STE GRIDACH FRERE شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 
حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 9 زنقة 
حلريبر حلن2جس ب فأس - 30000 

فأس حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.27611

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 ينأير   31 حملؤعخ في 
 STE شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
عأس ألهأ  مبلغ   GRIDACH FRERE
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000
حإلجس أعي عقم 9 زنقة حلريبر حلن2جس 
ب فأس - 30000 فأس حملغرب نتبجة 

ف : حزمة مألبة.
عقم  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
 - فأس  ب  حلن2جس  حلريبر  زنقة   9

30000 فأس حملغرب. 
ا عين:

حكريدش  عزاز  حلسبد)ة( 
حلريبر  زنقة   9 عقم  اعنوحنه)ح( 
فأس   30000 فأس  ب  حلن2جس 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
حكريدش  حح د  حلسبد)ة( 
 35000 لأزة  حلنهضة  حي  اعنوحنه)ح( 

لأزة حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
حكريدش  حلفسأح  عبد  حلسبد)ة( 
حمللكبة  حلبحرية  طأقم  اعنوحنه)ح( 
حملغرب  حلريأط   10000 حلريأط 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

نون28   09 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2221 لحت عقم 983ف.

965I

COMPTAFFAIRES

 BURO COPY MAROC
«BUCOMA

إعالن مسعدد حلقرحعحت

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 22222،

MOHAMMEDIA MAROC

 BURO COPY MAROC

BUCOMA» «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 294 حي 

حلوحدة حلعألبة حملح دية - 22222 

حملح دية حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.10385

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 23 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

حلذي  حصص:  هبة   1 عقم  قرحع 

حلعأم  حلج ر  قرع  مأيلي:  على  ينص 

من حلحصص حإلجس أعبة   125 هبة 

حلسبد  حلى  اسأم  محرز  حلسبد  من 
عبد حلسالم محرز 

حلذي  حملسي2:  تغبي2   2 عقم  قرحع 

حلسبد  حسسقألة  مأيلي:  على  ينص 

محرز اسأم من تسبي2 حلشركة اتعبين 

احلسبد  محرز  حلسالم  عبد  حلسبد 

محرز حح د ك سي2ين للشركة ملدة 

غي2 محدادة.

حلنظأم  لحبين   3 عقم  قرحع 
حتسأ�سي: حلذي ينص على مأيلي: قرع 

حلج ر حلعأم لحبين حلنظأم حتسأ�سي 

للشركة

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
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ينص  حلذي   :6-7-12 عقم  بند 

حتسأ�سي  حلنظأم  لحبين  مأيلي:  على 

للشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 15 بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1796.

966I

AMOURI CONSULTING

ZALAGH EXTENTION

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC

ZALAGH EXTENTION شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 25 

طريق ف80 حي حلصنأعي سبدي 

إبرحهبم - 30010 فأس حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.32531

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لم لحويل   2222 مأي   23 حملؤعخ في 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

حلصنأعي  حي  ف80  طريق   25 «عقم 

فأس   30010  - إبرحهبم  سبدي 

1 مبنى عقم  إلى «مكسب عقم  حملغرب» 

حي   10 حلطأبق حتاف شقة عقم   72

 30010  - حلنخبل طريق عين س ن 

فأس حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو   21 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3272.

967I

STE BABOUZID

MARCA ESSALIHI
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 72222، LAAYOUNE

MAROC
MARCA ESSALIHI شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلحي 

حلجديد بدان عقم طرفأية - 70000 
طرفأية حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
42665

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   12
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MARCA ESSALIHI
 - مخ8زة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لوزير حملوحد حلغذحئبة.
حلحي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 70000  - حلجديد بدان عقم طرفأية 

طرفأية حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
00ف   : حلصألحي  خألد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 300  : حلصألحي  حبرحهبم  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 300  : حلسبد عز حلدين حلصألحي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبدخألد حلصألحي : 00ف بقب ة 

100 دعهم.
 300  : حلصألحي  حبرحهبم  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم.
 300  : حلسبد عز حلدين حلصألحي 

بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلصألحي  حلسبد خألد 
طرفأية  عقم  بدان  حلجديد  حلحي 

70000 طرفأية حملغرب.
حلصألحي  حبرحهبم  حلسبد 
عقم  بدان  حلجديد  حلحي  عنوحنه)ح( 

طرفأية 70000 طرفأية حملغرب.
حلصألحي  حلدين  عز  حلسبد 
عقم  بدان  حلجديد  حلحي  عنوحنه)ح( 

طرفأية 70000 طرفأية حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلصألحي  حلسبد خألد 
طرفأية  عقم  بدان  حلجديد  حلحي 

70000 طرفأية حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
12 غشت  حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم -.
968I

HTA CONSEIL

OZECONCEPT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملسقى شأعع مح د حلخأمس اشأعع 

ألبي2 حتاف مبنى مح د حلخأمس 
حملدخل ‹ب‹ حلطأبق حلثألث حملكسب 

ف30 -، 22262، حلدحع حلببضأء 
حملغرب

OZECONCEPT شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 59 شأعع 
حلزعقطوني حقأمة حلزهوع حلطأبق 
11 حملكسب عقم 32 - 22362 حلدحع 

حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555555
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   01
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.OZECONCEPT

حلهندسة   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلدحخلي  حلدحخلبة،حلسص بم 
احلديكوع

لجأعة موحد حلديكوع

حالسسي2حد احلسصدير.

59 شأعع  عنوحن حملقر حالجس أعي : 

حلطأبق  حلزهوع  حقأمة  حلزعقطوني 

حلدحع   22362  -  32 حملكسب عقم   11

حلببضأء حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   500  : حلسبد ملين أشرف 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبدة برحدة سأمبة : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  أشرف  ملين  حلسبد 
شقة   3 طأبق  سقرحط  زنقة   101

حلببضأء  حلدحع   22372 حملعأعيف   3

حملغرب.

عنوحنه)ح(  سأمبة  برحدة  حلسبدة 

حي حلوفأء ع أعة 85 حلرقم 7 22212 

حملح دية حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  أشرف  ملين  حلسبد 
شقة   3 طأبق  سقرحط  زنقة   101

حلببضأء  حلدحع   22372 حملعأعيف   3

حملغرب

عنوحنه)ح(  سأمبة  برحدة  حلسبدة 

حي حلوفأء ع أعة 85 حلرقم 7 22212 

حملح دية حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837755.

969I
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AG.FIDUCIAIRE

ك م الكترو اوغيو
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG N°21 ، 62222، OUJDA

MAROC
ك م حلكت2ا حاغبو شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حنوحف حقأمة حل28كة طأبق 5 عقم 21 - 
60000 اجدة حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

181ف3.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت  ف0  في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
هبأطي  خألد  )ة(  حلسبد  لفويت 
500 حصة حجس أعبة من أصل 500 
حصة لفأئدة حلسبد )ة( مح د حشقي2 

بسأعيخ ف0 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   15 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2692.

970I

SUCCES JOBS CONSULTIN

CONA SUD
إعالن مسعدد حلقرحعحت

SUCCES JOBS CONSULTIN
شأعع حلبعث عقم 36 حي حلقدس 
حلعبون ، 70000، حلعبون حملغرب

CONA SUD «شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع 
صنعأء بقعة عقم 1001 حملر�سى - - 

حلعبون حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.27397

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
05 غشت 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :01 عقم  قرحع 
نصيب  من  حصة   122 ببر  مأيلي: 
لفأئدة  بوحوس  حلجوحد  حلسبدعبد 
حلسبد مح د علي حهل ح أد ب أئة 

دعهم للحصة 
على  ينص  حلذي   :22 عقم  قرحع 
نصيب  من  حصة   80 ببر  مأيلي: 
لفأئدة  بوحوس  حلجوحد  حلسبدعبد 
حلسبد عأشوع احهكبك ب أئة دعهم 

للحصة 
ينص  حلذي   :03 عقم  قرحع 
من  حصة   122 ببر  مأيلي:  على 
لفأئدة  علبأت  خألد  حلسبد  نصيب 
حلسبدحبرحهبم حلغبأطبة ب أئة دعهم 

للحصة 
على  ينص  حلذي  ف0:  عقم  قرحع 
نصيب  من  حصة  0ف  ببر  مأيلي: 
حلسبد  لفأئدة  علبأت  خألد  حلسبد 
عأشوع احهكبك ب أئة دعهم للحصة 
على  ينص  حلذي   :05 عقم  قرحع 

مأيلي: حنشأء فرع للشركة 
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :6 عقم  بند 
 : كألسألي  حلشركأء  حصص  مأيلي: 
 / مح د عألي حهل ح أد 322 حصة 
عأشوال اهكبك 322 حصة/ حبرحهبم 
/ خألد علبأت  حلغبأطبة 322 حصة 

0ف حصة 
بند عقم 0: حلذي ينص على مأيلي: 
 : حنشأع فرع للشركة بألعنوحن حلسألي 
حي حملسي2ة 22 شأعع حبوهأ حلسودحني 

عقم 70 حلدحخلة 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   15 حالبسدحئبة بألعبون بسأعيخ 

2222 لحت عقم 2763.
971I

STE FIDU-LIDOU SARL

SOMI CITY
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،
32222، FES MAROC

SOMI CITY شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : عقم 187 
لجزئة جبل تغأت 1 - 30000 فأس 

حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.60759

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
05 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
مسؤالبة  ذحت  شركة   SOMI CITY
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
لجزئة   187 عقم  حإلجس أعي  مقرهأ 
30000 فأس حملغرب   -  1 جبل تغأت 

نتبجة لل نأفسة.
ا عين:

حلسبد)ة( مح د جأبر اعنوحنه)ح( 
 1 حي جبل تغأت   187 عقم   7 زنقة 
فأس حملغرب ك صفي   30000 تغأت 

)ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
بسأعيخ 05 شتن28 2222 افي عقم 187 
فأس   30000  -  1 لجزئة جبل تغأت 

حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3774/222.
972I

A&O

WINEO GESTION
تعبين مدير عأم

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

22252، حلدحع حلببضأء حملغرب
WINEO GESTION شركة 

حملسأه ة
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي 12 زنقة 
حلسخأاي حي حلهببودعام 12 زنقة 
حلسخأاي حي حلهببودعام 22222 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
تعبين مدير عأم

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.224779

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 26 غشت 2222

حلحسين  حلسبد)ة(  تعبين  لقرع 
 WINEO صأحب مديرح عأمأ لشركة

GESTION بسأعيخ 26 غشت 2222
الس ثل حلصالحبأت حملخولة فب أ 

يلي: 
بأاسر  حلعأم  حملدير  يس سر 
عن  نبأبة  للسصرف  حلصالحبأت 

حلشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237462.

973I

COMPTAFFAIRES

COMPTOIR PAPY
إعالن مسعدد حلقرحعحت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 22222،
MOHAMMEDIA MAROC

COMPTOIR PAPY «شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: ملكبة 
عيأح ف حي حلنصر حلطأبق حلسفلي 
حلوحدة - 22222 حملح دية حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.18871
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 23 غشت 2222 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
هبة 222 حصة بحوزة حلسبد اسأم 
حلسالم  حلسبدعبد  لصألح  محرز 

محرز.
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
من  محرز  اسأم  حلسبد  حسسقألة 
تسبي2 حلشركة اتعبين حلسبد حح د 
محرز ك سبي2 للشركة احلسبد عبد 
حلسالم محرز ك سي2 مشت2ك ملدة غي2 

محددة.
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على  ينص  حلذي   :3 عقم  قرحع 
لبصبا  حلشركة  نشأط  تغبي2  مأيلي: 
ببر حلعديد امخسلف حداحت الوحزم - 

حلسجأعة
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
ينص  حلذي   :2-6-7-12 عقم  بند 
حتسأ�سي  حلنظأم  لحبين  مأيلي:  على 

للشركة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  بأملح دية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 1797.

Iف97

FATH ALAARIFINE

REDCITY RENTAL CAR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

FATH ALAARIFINE
 N°53 IMM IFRANE 1 SIDI
 YOUSSEF ، 22222، agadir

maroc
REDCITY RENTAL CAR شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ع لبة 
حلبسسأن 1 منطقة أ محل لجأعي 
3 شأعع عالف حلفأ�سي حمرشيش 
مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب.

لفويت حصص
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.25365
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2215 مأعس   06 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لرحبي  ع أد  )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة حجس أعبة من أصل   15.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   50.000
مأعس   06 بسأعيخ  حبون  بن  عسبقة 

.2215
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
مأعس   13 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2215 لحت عقم 1523.

975I

PRESCOF

 BENAMOUR
CONSTRUCTION

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14222، Kénitra Maroc
 BENAMOUR CONSTRUCTION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 15 زنقة 

سبو مج ر حتع أف الشوب مكسب 2 
حلطأبق 5 - 000ف1 حلقنبطرة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
57575

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 نون28   24
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
.BENAMOUR CONSTRUCTION

منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
عقأعي.

زنقة   15  : عنوحن حملقر حالجس أعي 
سبو مج ر حتع أف الشوب مكسب 2 
حلطأبق 5 - 000ف1 حلقنبطرة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد عبدحلعألي بنع وع : 1.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
بنع وع  عبدحلعألي  حلسبد 
حلصديق  جعفر  زنقة   2 عنوحنه)ح( 

أكدحف 10090 حلريأط حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

بنع وع  عبدحلعألي  حلسبد 

حلصديق  جعفر  زنقة   2 عنوحنه)ح( 

أكدحف 10090 حلريأط حملغرب

عنوحنه)ح(  بنع وع  مهدي  حلسبد 

جعفر  زنقة  بلفدير  حقأمة   100  24

حلريأط   10090 أكدحف  حلصديق 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 03 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

دجن28 2222 لحت عقم 80358.

976I

fiscontrole

JAMANOUR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

fiscontrole

 rue prince moulay abdellah 99

casa، 22222، casablanca maroc

JAMANOUR شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ٦٧ زنقة 

عزيز بالف حلطأبق حلسأني حلدحع 

حلببضأء 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.69381

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع   2222 يولبوز   21 في  حملؤعخ 

حل شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 

عأس ألهأ  مبلغ   JAMANOUR

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   10.000.000

حإلجس أعي ٦٧ زنقة عزيز بالف حلطأبق 

حلدحع   22222 حلببضأء  حلدحع  حلسأني 

لفويت   : ف  نتبجة  حملغرب  حلببضأء 

عقأع حلشركة.

 ٦٧ ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

زنقة عزيز بالف حلطأبق حلسأني حلدحع 

حلببضأء  حلدحع   22222 حلببضأء 

حملغرب. 

ا عين:

غسوس  ج أف  مح د  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( ٦٧ زنقة عزيز بالف حلطأبق 

حملغرب  حلدحع حلببضأء   22222 حلسأني 

ك صفي )ة( للشركة.

حسبني  عرحقي  ك أف  حلسبد)ة( 

اعنوحنه)ح( ٦٧ زنقة عزيز بالف حلطأبق 

حملغرب  حلدحع حلببضأء   22222 حلسأني 

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 03 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 833199.

977I

secotrages snc

STE ISPATRA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

secotrages snc

عقم 2 زنقة حدعيس حلبأموعي بألعربي 

اجه عراس مكنأس ، 50000، 

مكنأس حملغرب

STE ISPATRA شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 1007 

ديوع حجدحد سبدي بأبأ - 0ف500 

مكنأس حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

87ف35.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 24 غشت 2222 لقرع حل 

STE ISPATRA شركة ذحت حملسؤالبة 

 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة 

حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 

 - بأبأ  سبدي  حجدحد  ديوع   1007

0ف500 مكنأس حملغرب نتبجة لعدم 

اجود نشأط.
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ا عين:

حلحسأن  بلخبأالت  حلسبد)ة( 

1007 ديوع جدحد سبدي  اعنوحنه)ح( 

حملغرب حملغرب ك صفي  0ف500  بأبأ 

)ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

 1007 افي   2222 غشت   24 بسأعيخ 

ديوع   1007 ديوع حجدحد سبدي بأبأ 

حملغرب  0ف500  بأبأ  سبدي  حجدحد 

حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 810.

978I

universal gestion

 LOVE YOUR FACE BY MIMI

MICROBLADING
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

universal gestion

حقأمة حبن عطبة حلطأبق حلثأني عقم 

7 جليز مرحكش ، 0000ف، مرحكش 

حملغرب

 LOVE YOUR FACE BY MIMI

MICROBLADING شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكسب 

عقم 22 ع أعة « مركزأطلس 

بري بوم»172 شأعع عبد حلكريم 

حلخطأبي كليز مرحكش - 0000ف 

مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

127231

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   23

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 LOVE YOUR FACE BY MIMI

.MICROBLADING

/1  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

امنسوجأت  موحد  لج بل-/ببر  مركز 

حلسج بل  موحد  للسج بل/إنسأج 

حلطببعبة.

مكسب   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
مركزأطلس   » ع أعة   22 عقم 

حلكريم  عبد  شأعع  بري بوم»172 

0000ف   - مرحكش  كليز  حلخطأبي 

مرحكش حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 700  : منبة  حلصببحي  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

300 حصة   : حلسبدة أمبنة دحمو 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة حلصببحي منبة عنوحنه)ح( 

لجزئة حلنجد شقة عقم 2 ع أعة د 13 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب.

عنوحنه)ح(  دحمو  أمبنة  حلسبدة 

I شقة  ع أعة5/أاه  حلنجد  إقأمة 

مرحكش  0000ف  مرحكش  م28اكة 

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة حلصببحي منبة عنوحنه)ح( 

لجزئة حلنجد شقة عقم 2 ع أعة د 13 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب

عنوحنه)ح(  دحمو  أمبنة  حلسبدة 

I شقة  ع أعة5/أاه  حلنجد  إقأمة 

مرحكش  0000ف  مرحكش  م28اكة 

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يولبوز   29 حلسجأعية ب رحكش بسأعيخ 

2222 لحت عقم 132219.

979I

MANAGEMENT SOLUTIONS HOLDING

 MANAGEMENT
SOLUTIONS HOLDING

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

قفل حلسصفبة

 MANAGEMENT SOLUTIONS
HOLDING

زنقة لويس فبفيس، حلطأبق حالاف، 
حملكسب عقم 2، حقأمة حلجزيرة، 
طنجة. ، 90000، طنجة حملغرب

 MANAGEMENT SOLUTIONS
HOLDING شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : زنقة 
لويس فبفيس، حلطأبق حتاف، 
حملكسب عقم 2، إقأمة حلجزيرة - 

90000 طنجة حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.122573

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2222 يونبو   01 حملؤعخ في 
 MANAGEMENT SOLUTIONS
مسؤالبة  ذحت  شركة   HOLDING
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
لويس  زنقة  حإلجس أعي  مقرهأ 
حملكسب عقم  حلطأبق حتاف،  فبفيس، 
طنجة   90000  - حلجزيرة  إقأمة   ،2
قبل  ادية  لسصفبة  نتبجة  حملغرب 

حآلاحن.
ا عين:

حكرم  حملصطفى  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( زنقة غرنأطة نفأعح 90000 

طنجة حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
زنقة  افي   2222 غشت   29 بسأعيخ 
لويس فبفيس، حلطأبق حتاف، حملكسب 
 90000  - حلجزيرة  إقأمة   ،2 عقم 

طنجة حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257212.

980I

حشرف مكسب : حملحأسبة ادعحسة حملشأعير افض 

حلنزحعأت لالسسأذ حسلب أني بألرشبدية حملغرب على 

حالجرحءحت حلقأنونبة :

LE PERMIS SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

حشرف مكسب : حملحأسبة ادعحسة 

حملشأعير افض حلنزحعأت لالسسأذ 

حسلب أني بألرشبدية حملغرب على 

حالجرحءحت حلقأنونبة :

عقم 18 حلطأبق حالاف احلثأني زنقة 

موعيسأنبأ حلوحد حالح ر حلرشبدية ص 

- ب : 80، 52222، حلرشبدية حملغرب 

- عــــــلـــــى حجـــــــرحءحت

LE PERMIS SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي إقأمة 

حل28كة عقم 12 حي حملحبط حلرشبدية 

- 52222 حلرشبدية حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

16261

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   05

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 LE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.PERMIS SARL

غرض حلشركة بإيجأز : - 

 CAFÉ RESTAURANT

LAVAGE VEHECULES  -

 ORGANISATION DES  -

 ÉVÈNEMENTS

- مطعم امقهى 

- غسبل حلسبأعحت

- لنظبم حملنأسبأت.

إقأمة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حل28كة عقم 12 حي حملحبط حلرشبدية 

- 52222 حلرشبدية حملغرب.
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أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 50  : حلودغي2ي  حسن  حلسبد 
حصة بقب ة 1.000 دعهم للحصة.

حأمبدي  مح د  سبدي  حلسبد 
دعهم   1.000 بقب ة  حصة   50  :

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد حسن حلودغي2ي عنوحنه)ح( 
 52222 بولأالمين  لجزئة   196 عقم 

حلرشبدية حملغرب.
حأمبدي  مح د  سبدي  حلسبد 
عنوحنه)ح( عقم 125 زنقة موالي عبد 
هللا بن علي 52222 حلرشبدية حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حسن حلودغي2ي عنوحنه)ح( 
 52222 بولأالمين  لجزئة   196 عقم 

حلرشبدية حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 05 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 358.
981I

omri compta sarl au

 STE PEINTURE OUAHABI
SERVICES SARL AU

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92222، larache maroc
 STE PEINTURE OUAHABI

SERVICES SARL AU شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مدشر 
حي عين حلقشوع قبأدة لزعات 

دحئرة موالى عبد حلسالم حلعرحئش - 
92222 حلعرحئش حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
7073

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   31

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 PEINTURE OUAHABI SERVICES

.SARL AU
مقأاف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

أع أف حلدهأنأت حملسنوعة

̶ مقأاف أع أف حلبنأء حملخسلفة.

̶ حالسسي2حد احلسصدير
̶ حلسدحاف

أا  حملأئي  حلعزف  أع أف  ج بر   ̶

أا  حلسبأكة  أا  حلتزجبج  أا  حلطالء 

حلصرف حلصحي أا غي2هأ من حتع أف 

احلس ثبل  احلسصدير  حالسسي2حد   -

احلشحن  احلع ولة  احلس سرة 

احلسبأدف.

شرحء ايبر الجأعة اتسويق الجزئة 

الجأعة حلج لة أا شبه كبي2ة الخزين 

ج بر حلعنأصر ،

حلبضأئر احملوحد حلخأم احملنسجأت 

حلنهأئبة أا شبه حملصنعة من أي نوع 

امن أي مصدع ؛

لألع أف  حلعأم  حملقأاف   ̶

مجأف  في  أنوحعهأ  بكأفة  احلخدمأت 

حلبنأء احلهندسة حملدنبة ،

نبأبة عن حلقطأع حلعأم أا حلخأص 

 ، حالخت2حع  برحءحت  ج بر  دعحسة 

انقلهأ   ، اشرحئهأ   ، عليهأ  احلحصوف 

 ، ايبعهأ   ، احسسغاللهأ   ، البأدلهأ   ،

احلسنأزف عنهأ ،

حلسجأعية  احلعالمأت  حلع لبأت 

للحسأب حلحصري للشركة ؛

حلبنأء  موحد  ج بر  ايبر  لصنبر 

اج بر حملنسجأت حلخرسأنبة.

شرحء أا ببر أا حسسي2حد أا لصدير أا 

تسويق أا ل ثبل موحد حلبنأء أا

حملنسجأت حلنهأئبة ، حملصنوعة أا في 

حألتهأ حلخأم ، حملسعلقة بأل�سيء أا من 

حملحس ل أن لراج له

لطوير ؛
حلرمأف  حفر  ع لبأت  ج بر   ̶
حلسصنبر  اعش  اإنشأء  احملحأجر 

حملسبق ؛
̶ حلسطوير حلعقأعي.

البأدلهأ  حملبأني  ج بر  حقسنأء 
ايبعهأ  ال ويلهأ  ادعحستهأ  اإنجأزهأ 

القسب هأ القسب هأ
حضري أا عيفي ، مبني أا غي2 مبني 
لطوير ج بر حتعح�سي حلسكنبة أا   ،

حلسجأعية أا
معألم حملدينة ؛

لل بأني  حلجزئي  أا  حلكلي  حلببر 
حملبنبة أا حملزمر تشيبدهأ قبل أا بعد 

حالنتهأء.
ج بر  في  احملشأعكة  حلدعحسة 
بأتسوحق  حلخأصة  حملنأقصأت 

حملغريبة احلدالبة.
حملوحد  ج بر  في  حلسجأعة   -
احملنسجأت على حخسالف أنوحعهأ امن 

ج بر حملصأدع.
احإلنسأج  احلتشغبل  حلسصنبر 
حملنسجأت  أشكأف  بج بر  احلنقل 

احتشبأء اغي2هأ ؛
حلسجأعة حلدالبة احلنقل حلجوي   ̶

احل28ي احلبحري حلدالي.
حلالزمة  احملألبة  حلفنبة  حملسأعدة 
أا  زعحعبة  أا  صنأعبة  أي  إلطالق 

لجأعية أا
حلحرف احلعقأعحت اغي2هأ ؛

احالسسحوحذ  احإلدحعة  حإلنشأء 
احلتشغبل احلسطوير احلببر احلسبأدف 

احلسأجي2 احلسأجي2
 ، احلوعش   ، حمل سلكأت  ج بر 
أا  حلسجأعية  احتع أف   ، احملصأنر 
نبأبة  حلسوزير  اعدحدحت   ، حلصنأعة 

عن
شركة أا نبأبة عن أطرحف ثألثة ؛

- أخذ حلفأئدة عن طريق حملسأه ة 
أا حالندمأج أا حملشأعكة أا حالكسسأب في 

حتسهم أا حلسندحت حملنقولة
لسعلق بشكل مبأشر أا غي2 مبأشر 
من  أا  أعاله  حملذكوعة  بأتشبأء 

حملحس ل أن تعزز لحقبقهأ ؛
̶ ايصفة عأمة ، ج بر حلع لبأت 
حلسجأعية احلصنأعبة احملألبة احتاعحق 

حملألبة احلعقأعية حلتي قد يكون لهأ
مر  كأنت  نوع  أي  من  أي عالقة 
أغرحض هذه حلشركة أا ببسأطة ذحت 

طببعة للت2ايج لهأ
لطوير.

مدشر   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حي عين حلقشوع قبأدة لزعات دحئرة 
موالى عبد حلسالم حلعرحئش - 92222 

حلعرحئش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 : حلوهأبي  حلسالم  عبد  حلسبد 
دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلوهأبي  حلسالم  عبد  حلسبد 
حلقشوع  عين  حي  مدشر  عنوحنه)ح( 
عبد  موالى  دحئرة  لزعات  قبأدة 
حلعرحئش   92222 حلعرحئش  حلسالم 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلوهأبي  حلسالم  عبد  حلسبد 
حلقشوع  عين  حي  مدشر  عنوحنه)ح( 
عبد  موالى  دحئرة  لزعات  قبأدة 
حلعرحئش   92222 حلعرحئش  حلسالم 

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألعرحئش بسأعيخ 05 شتن28 

2222 لحت عقم -.

922I

FLOWERS CONSULTING

ZENURRI PALMES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FLOWERS CONSULTING
 NR 12 APPARTEMENT NR 1
 MASSIRA 1 B MARRAKECH ،
42222، MARRAKECH MAROC

 ZENURRI PALMES
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شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 
10شقة عقم 1 حملسي2ة 1 حرف ب 
مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122413

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   11
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ZENURRI PALMES
منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.
عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حرف ب   1 حملسي2ة   1 عقم  10شقة 

مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد خألد بوملأن : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  بوملأن  خألد  حلسبد 
 92222 كوغبفوح  زنقة   122/222

نونسي2 فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  بوملأن  خألد  حلسبد 
 92222 كوغبفوح  زنقة   122/222

نونسي2 فرنسأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   25 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138803.

983I

IASCOMPTES sarl

GAMING PROD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

IASCOMPTES sarl
18 شأعع بي2ان طأبق 1 شقة 2 
بلفدير ، 22322، حلدحع حلببضأء 

حملغرب
GAMING PROD شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 23 شأعع 
بوعد طأبق 3 شقة 5حلصخوع 

حلسودحء - 22323 حلدحع حلببضأء 
حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.512759
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع   2222 يولبوز   19 في  حملؤعخ 
ذحت مسؤالبة محدادة  حل شركة 
 GAMING حلوحبد  حلشريك  ذحت 
 122.222,22 مبلغ عأس ألهأ   PROD
 23 حإلجس أعي  دعهم اعنوحن مقرهأ 
5حلصخوع  شقة   3 شأعع بوعد طأبق 
حلببضأء  حلدحع   22323  - حلسودحء 
حلشركة  تعد  لم   : ف  نتبجة  حملغرب 
قأدعة على حلقبأم بنشأطهأ الم تعد 

أ للوح في حتفق.
ً
لرى آفأق

 23 ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
5حلصخوع  شقة   3 شأعع بوعد طأبق 
حلدحع   22323 حملغرب  حلسودحء 

حلببضأء حملغرب. 
ا عين:

حزهر  بنونة  يأسين  حلسبد)ة( 
شأعع  إس أعبل  إقأمة  اعنوحنه)ح( 
حلدحع   22222 ف  شقة  حلخبأم  ع ر 
حلببضأء حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حلعقود  لبلبغ  امحل  حملخأبرة  محل 
إقأمة   : احلوثأئق حملسعلقة بألسصفبة 
ف  إس أعبل شأعع ع ر حلخبأم شقة 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 08 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837035.
Iف98

JBR CONSEILS

 CENTRE LES QUALIFIANTS
PRIVES

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

JBR CONSEILS
816 شقة عقم 2 حلطأبق حالاف 

لجزئة حملسأع حلحي حلصنأعي مرحكش 
، 0000ف، مرحكش حملغرب

 CENTRE LES QUALIFIANTS
PRIVES شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شقة 9ف1 

حلطأبق حتاف حلزهوع 2 لأكريأنت 
حلنخبل حلجنوبي مرحكش - 0000ف 

مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122733
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   23
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 CENTRE LES QUALIFIANTS

.PRIVES
لكوين   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
احلسكوين  حملدع�سي  حلدعم  خأص, 

حملنهي.
شقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
9ف1 حلطأبق حتاف حلزهوع 2 لأكريأنت 
0000ف   - مرحكش  حلجنوبي  حلنخبل 

مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 252  : حلنأصري  ج أف  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 252 : حلسبد مح د حيت حلشلبا 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد حلحسن مرحد : 252 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

 252  : نوعحلدين صفريتي  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد ج أف حلنأصري عنوحنه)ح( 
لجزئة حلريأض عقم 70 سيبر مرحكش 

0000ف مرحكش حملغرب.
حلشلبا  حيت  مح د  حلسبد 
فوعة  عرصة  حيطي  عين  عنوحنه)ح( 
مرحكش  حلش ألي  حلنخبل   153 عقم 

0000ف مرحكش حملغرب.
عنوحنه)ح(  مرحد  حلحسن  حلسبد 
حلراض  حلسقأية  دعب   24 حلرقم 
مرحكش  0000ف  مرحكش  حلقديم 

حملغرب.
صفريتي  نوعحلدين  حلسبد 
عنوحنه)ح( داحع حاالد حبرحهبم لكطبف 
سبدي شبكرحقلبم حلبوسفبة 6300ف 

حلبوسفبة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد ج أف حلنأصري عنوحنه)ح( 
لجزئة حلريأض عقم 70 سيبر مرحكش 

0000ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139190.
985I

Transatlantic CPA Group

عفان إنتربرايزس أفريكا
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

Transatlantic CPA Group
 Angle Blvd. ,111

 ABDELMOUMEN & Rue Van
 Zeeland ، 32442، Casablanca

Maroc
عفأن إنت2برحيزس أفريكأ شركة ذحت 
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مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محل 855 
لجزئة حلسالم - 24232 حلجديدة 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
19225

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   18
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
عفأن   : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

إنت2برحيزس أفريكأ.
 / لأجر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
 / مقأاف أع أف مسنوعة أا إنشأءحت 

لأجر موحد بنأء بألسفصبل.
عنوحن حملقر حالجس أعي : محل 855 
حلجديدة   24232  - حلسالم  لجزئة 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
100 حصة   : حلسبد سعبد عفأن 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  عفأن  سعبد  حلسبد 
حالاف  حلطأبق  حلسالم  لجزئة   588

24232 حلجديدة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  عفأن  سعبد  حلسبد 
حالاف  حلطأبق  حلسالم  لجزئة   588

24232 حلجديدة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألجديدة بسأعيخ ف1 شتن28 

2222 لحت عقم 865.
986I

مكسب حملحأسبة حلصألحي

 SOCIETE KOASYKO
NEGOCE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
تعبين مسي2 جديد للشركة

مكسب حملحأسبة حلصألحي
زنقة حملدينة حملنوعة ع أعة حلبعقوبي 
حلطأبق حلثألث حلشقة عقم 6 اجدة ، 

60000، اجدة ححملغرب
 SOCIETE KOASYKO NEGOCE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 24 

زنقة حسفي حلطأبق حلسفلي - 60000 
اجدة حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

05فف3.
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
01 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حقاللوش عبد حلرحبم ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1378.

987I

cabinet comptable aziz

AZOUZ IMMO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة ف حلعهد حلجديد حبن حمسبك 

، 22452، حلدحعحلببضأء حملغرب
AZOUZ IMMO شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف8 زنقة 
االد زيأن حملركز حلسجأعي حبوذهبي - 

22322 حلدحعحلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555583

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   12
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.AZOUZ IMMO
منعش   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

عقأعي.
زنقة  ف8   : عنوحن حملقر حالجس أعي 
 - حبوذهبي  حلسجأعي  حملركز  زيأن  االد 

22322 حلدحعحلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
حلسبد مردحد عزاز : 1.000 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حي  حلسبد مردحد عزاز عنوحنه)ح( 
م28اكة شأعع أنوحف عقم 103 22672 

حلدحعحلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حي  حلسبد مردحد عزاز عنوحنه)ح( 
م28اكة شأعع أنوحف عقم 103 22672 

حلدحعحلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم ف3030.
988I

MOGADOR CONSULTING

OUMA SAKANE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

MOGADOR CONSULTING
عقم 385 زنقة حلقنبطرة حل28ج1 

 ESSAOUIRA ،حلصويرة ، 000فف
MAROC

OUMA SAKANE شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي دكأن 
عقم07 ج أعة حيت سعبد حقلبم 

حلصويرة - 000فف حلصويرة حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
993ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 06 شتن28 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
سعبد  حيت  ج أعة  عقم07  «دكأن 
حلصويرة  000فف   - حلصويرة  حقلبم 
حلكأئن   08 «دكأن عقم  إلى   » حملغرب 
 - حلصويرة  حقلبم  حلحنشأن  بسوق 

000فف حلصويرة حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألصويرة بسأعيخ 13 شتن28 

2222 لحت عقم 7ف3.

989I

TINGIS ONLINE

TINGIS ONLINE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

TINGIS ONLINE
5ف1 شأعع مح د حلخأمس حلطأبق 
 Tanger ،90000 ، 22 حلرحبر شقة

Maroc
TINGIS ONLINE شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 
منصوع حلدهبي حقأمة مأيسبل 

حلطأبق 6 عقم 73 طنجة - 90000 
طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
77ف130

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 TINGIS : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.ONLINE
لطوير   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
اسأئل  اإدحعة  حملعلومأت  لكنولوجبأ 

حلسوحصل حالجس أعي.
شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
مأيسبل  حقأمة  حلدهبي  منصوع 
 90000  - طنجة   73 عقم   6 حلطأبق 

طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبد حلفأ�سي سلب أن 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد حلفأ�سي سلب أن عنوحنه)ح( 

بلجبكأ 4522 بلجبكأ بلجبكأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد حلفأ�سي سلب أن عنوحنه)ح( 

بلجبكأ 4522 بلجبكأ بلجبكأ
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   15 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 257392.
990I

STE FSMC SARL AU

 GEOSERVICES FORAGE ET
ETUDE ‘’SARL AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

حل شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 22 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54352،
MIDELT maroc

 GEOSERVICES FORAGE ET
ETUDE ‘’SARL AU شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حدحا 

لكوعي بومبة مبدلت - 350ف5 

مبدلت حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.1867

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 26 غشت 2222 لقرع حل 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 GEOSERVICES حلوحبد  حلشريك 

 FORAGE ET ETUDE ‘’SARL AU

دعهم   222.222 عأس ألهأ  مبلغ 

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حدحا لكوعي 

مبدلت  350ف5   - مبدلت  بومبة 

حملغرب نتبجة ف : حل شـركة.

حدحا  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

350ف5   - مبدلت  بومبة  لكوعي 

مبدلت حملغرب. 

ا عين:

مو�سى  بن  هللا  عبد  حلسبد)ة( 

350ف5  مبدلت  بومبة  اعنوحنه)ح( 

مبدلت حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

لكوعي  حدحا   : بألسصفبة  حملسعلقة 

بومبة مبدلت 

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 حالبسدحئبة ب بدلت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 219.

991I

SCIENTIAE

سايانتياي
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

SCIENTIAE

 MAHAJ RYAD CENTER

 BUREAUX 5EME ETAGE

 22/et P5 01/BUREAU N°P5

 HAY RYAD RABAT ، 12222،

RABAT MAROC

سأيأنتبأي شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي محج 
عيأض سأنت2 مكألب حلطأبق 5 مكسب 
عقم P5/01 اP5/22 حي حلريأض 
حلريأط - 10000 حلريأط حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162793
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   19
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

سأيأنتبأي.
لقديم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
أنظ ة  بأمن  حملسعلقة  حلخدمأت 

حلحأسب حآللي.
محج   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
5 مكسب  عيأض سأنت2 مكألب حلطأبق 
حلريأض  حي   P5/22ا  P5/01 عقم 

حلريأط - 10000 حلريأط حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 7.500  : حلشرقأاي  حلسبد ع�سى 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد حمين بلخي2 : 2.522 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد ع�سى حلشرقأاي عنوحنه)ح( 
عقم 68 شأعع عبد حللطبف بن قداع 
 08 عقم  ف0  دعج ب ط  افأء  حقأمة 
حلدحع حلببضأء 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
ف7  عنوحنه)ح(  بلخي2  حمين  حلسبد 
فرنسأ  بأعيس   75019 كريأف  زنقة 

75019 بأعيس فرنسأ.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد ع�سى حلشرقأاي عنوحنه)ح( 
عقم 68 شأعع عبد حللطبف بن قداع 

 08 عقم  ف0  دعج ب ط  افأء  حقأمة 

حلدحع حلببضأء 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب

ف7  عنوحنه)ح(  بلخي2  حمين  حلسبد 

فرنسأ  بأعيس   75019 كريأف  زنقة 

75019 بأعيس فرنسأ

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   16 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122275.

992I

Finconseil

DMT ADVISORY
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 22222، 10ف

casablanca maroc

DMT ADVISORY شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 8 ش 

فأكر مح د - 22222 حلدحع حلببضأء 

حمل لكة حملغريبة

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

552521

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 DMT  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.ADVISORY

محأسب   : غرض حلشركة بإيجأز 

خبي2.
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ش   8  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلدحع حلببضأء   22222  - فأكر مح د 

حمل لكة حملغريبة.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
طهري  حلدين  ش س  حلسبد 
 100 حصة بقب ة   1.000  : حسأني 

دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
طهري  حلدين  ش س  حلسبد 
حسن  شأعع   13 عنوحنه)ح(  حسأني 
جوليبه   23 شقة   2 حلسكسأني حلداع 
حمل لكة  حلببضأء  حلدحع   22222

حملغريبة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
طهري  حلدين  ش س  حلسبد 
حسن  شأعع   13 عنوحنه)ح(  حسأني 
جوليبه   23 شقة   2 حلسكسأني حلداع 
حمل لكة  حلببضأء  حلدحع   22222

حملغريبة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234264.

993I

CABINET CAGECمكسب كأجبك

WAJOUT SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة

CABINET CAGECمكسب كأجبك
108, زنقة عحأف بن حح د 22322 

حلدحع حلببضأء، 22322، حلدحع 
حلببضأء حملغرب

WAJOUT SARL «شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 9 زنقة طه 
حسين حي حملسي2ة حلريش - حلريش 

حملغرب.
«مالءمة حلنظأم حتسأ�سي للشركة»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.2225

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 07 يولبوز 2222

حتسأ�سي  حلنظأم  مالءمة  لقرع 
حلقأنون:  مقسضبأت  مر  للشركة 
لحديث حلنظأم حتسأ�سي ب أ في ذلك 
أثنأء  حدثت  حلتي  حلسعديالت  ج بر 

حلحبأة حالجس أعبة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   15 حالبسدحئبة ب بدلت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 222.
Iف99

omri compta sarl au

 STE JAWHARAT ZARKAA
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92222، larache maroc
 STE JAWHARAT ZARKAA SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عفم 1721 
حقأمة فنيزة مكسب عقم 05 لجزئة 
حملغرب حلجديد حلعرحئش - 92222 

حلعرحئش حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

7081
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.JAWHARAT ZARKAA SARL
غرض حلشركة بإيجأز :̶  حلوجبأت 

حلخفبفة احتلبأن
̶ اكألة عقأعية

̶ حالسسي2حد / حلسصدير
̶ تشغبل فندق

̶ أع أف مخسلفة
̶ حلسجأعة

̶ إدحعة اتشغبل ج بر حلصنأديق 
حلسجأعية

̶ لوصبل حلخدمة
̶ مقأاف إدحعة حلع لبأت حلسجأعية

̶ إدحعة أي ع ل لجأعي
̶ حلسجأعة في ج بر حملنسجأت ج بر 

حلبضأئر تشغبل ج بر حلصنأعأت
̶ حلسجأعة حلعأمة احلسوزير احلشرحء 
احلببر احلس ثبل احالسسي2حد احلسصدير 

، من أي مأدة أا سلر.
شكل  بأي  حالهس أم  أا  حمللكبة   ̶
في أي شركة لديهأ غرض مشأبه أا 

مرلبط.
إدحعة   ، لأجي2   ، حقسنأء   ، إنشأء   ̶
حلسأجي2   ، حلشركأت  لج بر  حلسأجي2 
تشغبل ج بر حملنشآت   ، حلسثببت   ،
حلع ل  ااعش  احملصأنر  احلشركأت 
حتنشطة  من  بأي  يسعلق  فب أ   ،

حملحددة.
أخذ أا حكتسأب أا تشغبل أا   ̶
ايرحءحت  ع لبأت  أي  عن  حلسنأزف 

حخت2حع لسعلق بهذه حتنشطة.
أا  حملبأشرة  حلشركة  مشأعكة   ̶
مألبة  ع لبأت  أي  في  حملبأشرة  غي2 
أي مشأعير  افي  أا جوحف  أا عقأعية 
لجأعية أا صنأعبة قد لكون مرلبطة 
بغرض حلشركة أا أي غرض مشأبه أا 

ذي صلة.
عفم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 05 عقم  مكسب  فنيزة  حقأمة   1721
 - حلعرحئش  حلجديد  حملغرب  لجزئة 

92222 حلعرحئش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : حبرحهبم  عبدحالاله  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد عبدحلسالم حلوعزحزي : 500 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حبرحهبم  عبدحالاله  حلسبد 
شأعع موالي عشبد مج ج  عنوحنه)ح( 
 90000 طنجة   2 فبال  حلبطراس 

طنجة حملغرب.

حلوعزحزي  عبدحلسالم  حلسبد 

عقم  بوغأفر  جبل  شأعع  عنوحنه)ح( 

119 لطوحن 93000 لطوحن حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حبرحهبم  عبدحالاله  حلسبد 

شأعع موالي عشبد مج ج  عنوحنه)ح( 

 90000 طنجة   2 فبال  حلبطراس 

طنجة حملغرب
حلوعزحزي  عبدحلسالم  حلسبد 

عقم  بوغأفر  جبل  شأعع  عنوحنه)ح( 

119 لطوحن 93000 لطوحن حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بألعرحئش بسأعيخ 07 شتن28 

2222 لحت عقم -.

995I

CHIFAA CONSEIL

W.S.Z TRANSPORT
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL

 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR

 3EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB DOUKALA

 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC

W.S.Z TRANSPORT شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 

حتع أف زينيث شأعع مسلم بوكأع 

شقة بألداع حلثألث عقم ف1 بأب 

دكألة - - 0000ف مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

ف13873

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   08

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 W.S.Z : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

.TRANSPORT
مقأاف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

نقل حلبضأئر لآلخرين..
مركز   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
بوكأع  مسلم  شأعع  زينيث  حتع أف 
بأب  ف1  عقم  حلثألث  بألداع  شقة 

دكألة - - 0000ف مرحكش حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلوزيري  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلوزيري عنوحنه)ح(  حلسبد مح د 
مرحكش  0000ف  لودغة  دعب   131

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلوزيري عنوحنه)ح(  حلسبد مح د 
مرحكش  000ف  لودغة  دعب   131

حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   22 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 8866.
996I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 CASH PLUS FUND 1 SARL
AU

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة ف7 عقم 12 فلوعيدح حلعلبأ 
سبدي معراف ، 22192، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
 CASH PLUS FUND 1 SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 1 

، زنقة ديبلبأد ، حلطأبق حلرحبر ، 

حي حملستشفبأت - 22523 حلدحع 

حلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555529

 30 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 غشت 

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 CASH  : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

.PLUS FUND 1 SARL AU

ج بر   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 

أا  مبأشر  بشكل  حملسعلقة  حملعأمالت 

غي2 مبأشر بأملسأه ة في حمل سلكأت أا 

بأي   ، أا حلسبأدف  حالكسسأب أا حلشرحء 

لألاعحق حملألبة   ، شكل من حتشكأف 
حتصوف  أا  حلشهرة  أا  حلرأس ألبة 

غي2هأ  أا  حملل وسة  غي2  أا  حملل وسة 

من حمل سلكأت حملنقولة اغي2 حملنقولة ، 

من أي نوع كأنت ، من حاللتزحمأت أيأ 

كأن شكلهأ ، في أي شركة أا مؤسسة 

في أي مجأف أا قطأع نشأط   ، اهذح 

على حإلطالق.

إلنجأز  حلالزم  حلس ويل  إنشأء   -

حلع لبأت حملذكوعة أعاله.

حلع لبأت  ج بر  عأمة  ايصفة   -

لخص  حلتي  احلسجأعية  حلعقأعية 

حتنشطة سألف حلذكر..
 1 عقم   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حي   ، حلطأبق حلرحبر   ، زنقة ديبلبأد   ،

حملستشفبأت - 22523 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

مبلغ عأس أف حلشركة: 1.000.000 

دعهم، مقسم كألسألي:

 CASH PLUS SA : حلشركة 
دعهم   100 بقب ة  حصة   10.000

للحصة. 
 CASH PLUS SA : حلشركة 

10000 بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
 CASH PLUS SA حلشركة 
 ، ديبلبأد  زنقة   ،  1 عقم  عنوحنه)ح( 
حملستشفبأت  حي   ، حلثألت  حلطأبق 

22523 حلدحع حلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد نببل ع را عنوحنه)ح( لجزئة 
كألبفوعني   33 عقم   3 زنقة  كلثوم 

22152 حلدحع حلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837733.

997I

idaraty

AGRICOLE ELITE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة
idaraty

 rue tarik ibn ziad n(125 2eme
 etage n 3 tanger ، 92222،

tanger maroc
AGRICOLE ELITE شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مسنأنة 
حقأمة ع�سى حلطأبق 05 عقم 22 - 

90000 طنجة حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.93229

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 أبريل   26 حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
عأس ألهأ  مبلغ   AGRICOLE ELITE
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
ع�سى  حقأمة  مسنأنة  حإلجس أعي 
90000 طنجة   - 05 عقم 22  حلطأبق 
اعدم  حملنأفسة   : ف  نتبجة  حملغرب 

لحقبق حلريا.

ا حدد مقر حلسصفبة ب حي حلنهضة 
264 حلزنقة 91 عقم22 حلطأبق 2 عقم 

3 - 90000 طنجة حملغرب. 

ا عين:

حلسبد)ة( عأئشة حسبر اعنوحنه)ح( 

طنجة   90000 حي حلسأنبة حلقدي ة 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

مأي   17 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 4255.

998I

FICASUD

DAR SAINT JAMES
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
عفر عأس أف حلشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 42222، MARRAKECH

MAROC

DAR SAINT JAMES شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 61 زنقة 

يوغوسالفبأ م ر غنداعي بلوك 

ف عقم 7 جبليز مرحكش - 0000ف 

مرحكش حملغرب.
عفر عأس أف حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.52367

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

عفر  لم   2222 مأي   31 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف 

من  أي  دعهم»  «900.000.ف9 

«100.000 دعهم» إلى «95.000.000 

مقأصة  إجرحء   : طريق  عن  دعهم» 

حملقدحع  حملحددة  حلشركة  ديون  مر 

احملسسحقة.
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يونبو   30 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 137360.
999I

CANOCAF SARL

PRONALIY
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

CANOCAF SARL
شأعع حلجيش حمللكي زنقة حلخنسأء 

عقم 7 حلطأبق حلثأني عقم 03 
 NADOR ،62222 ،حلنأظوع

MAROC
PRONALIY شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطريق 
حلرئيسبة 39 سلوحن - 62722 

حلنأظوع حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
1ف171.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 07 شتن28 2222 لم لحويل 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
 - سلوحن   39 حلرئيسبة  «حلطريق 
62722 حلنأظوع حملغرب» إلى «منطقة 
 - سلوحن   9 د  ف0  لجزئة  حلصنأعبة 

62722 حلنأظوع حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 07 شتن28 

2222 لحت عقم 4324.
1000I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

PINDEC SAKKAKI
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 92222، TANGER
MAROC

PINDEC SAKKAKI شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة
)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حملج ر 
حلحسني 3 ع أعة عيحأن 5 عقم 76 

كزنأية - 90000 طنجة حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
9فف61.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 22 شتن28 2222 لقرع حل 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
عأس ألهأ  مبلغ   PINDEC SAKKAKI
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
ع أعة   3 حلحسني  حملج ر  حإلجس أعي 
 90000  - كزنأية   76 عقم   5 عيحأن 
حسس رحع   : ف  نتبجة  حملغرب  طنجة 

لوقف حلنشأط حالجس أعي للشركة.
حملج ر  حلسصفبة ب  ا حدد مقر 
 76 عقم   5 ع أعة عيحأن   3 حلحسني 

كزنأية - 90000 طنجة حملغرب. 
ا عين:

حلسكأكي  حلحسين  حلسبد)ة( 
ع أعة  حلحسني  حملج ر  اعنوحنه)ح( 
طنجة   90000  106 عقم   3 جنداف 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9876.
1001I

Cabinet Comptable Marzofid

 STE ABOULOUAH SANA
SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH MAROCA
 STE ABOULOUAH SANA SARL

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 

بن عأئشة ع أعة ل أنبة حلنخالت 

حلطأبق حلخأمس عقم 51 غليز 
مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.105867

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
11 يونبو 2221 لم لحويل  حملؤعخ في 
للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
ل أنبة  ع أعة  عأئشة  بن  «زنقة  من 
حلنخالت حلطأبق حلخأمس عقم 51 غليز 
حملغرب»  مرحكش  0000ف   - مرحكش 
غليز  م28اكة  حي  م38  «عيحأنأ2  إلى 

مرحكش - 0000ف مرحكش حملغرب».
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   05 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2221 لحت عقم 9171.

1222I

حلنأظوع للحسأبأت

ONOURIF
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

حلنأظوع للحسأبأت
شأعع حالمي2 سبدي مح د حلحي 
حالدحعي سبتي حملح دية بلوك د 
حلطأبق حلثأني عقم 5 ، 62222، 

حلنأظوع حملغرب
ONOURIF شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حاالد 
بوطبب حلفوقأني حلنأظوع 62222 

حلنأظوع حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

23325
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2221 دجن28   08
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ONOURIF

-أع أف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
مسنوعة أا حلبنأء

-حلسصدير احالسسي2حد.
: حي حاالد  عنوحن حملقر حالجس أعي 
 62222 حلنأظوع  حلفوقأني  بوطبب 

حلنأظوع حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : خ يس  حسعلبوي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد حزحأف مح د : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
خ يس  حسعلبوي  حلسبد 
 62222 بويزحعزحعح  حي  عنوحنه)ح( 

حلنأظوع حملغرب.
عنوحنه)ح(  مح د  حزحأف  حلسبد 
 62222 حلفوقأني  بوطبب  حاالد  حي 

حلنأظوع حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
خ يس  حسعلبوي  حلسبد 
 62222 بويزحعزحعح  حي  عنوحنه)ح( 

حلنأظوع حملغرب
عنوحنه)ح(  مح د  حزحأف  حلسبد 
 62222 حلفوقأني  بوطبب  حاالد  حي 

حلنأظوع حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بألنأضوع بسأعيخ 16 دجن28 

2221 لحت عقم 4642.
1003I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

VISBY CAR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين م ثل قأنوني للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 62222،

OUJDA MAROC
 VISBY CAR
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«شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: اجدة، 
حلطأبق حتع�سي، إقأمة حلنخبل ب، 
شأعع موالي حلحسن، لجزئة عيأض 

إسلي 3. - - اجدة حملغرب.
«تعبين م ثل قأنوني للشركة»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.36729

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
البعأ   2221 دجن28   24 في  حملؤعخ 
تعبين  لقرع  جدد  لسعبين مسي2)ين( 

حمل ثل)ين( حلقأنوني)ين(: 
- مرجوعي مح د 

ذحت  شركة   VISBY CAR  -
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 
حإلجس أعي  مقرهأ  حلكأئن  حلوحبد 
إقأمة  حتع�سي،  حلطأبق  اجدة،  ب: 
حلحسن،  موالي  شأعع  ب،  حلنخبل 
لجزئة عيأض إسلي 3. - اجدة حملغرب

عند  حلسجأعي  حلسجل  عقم 
حالقسضأء: -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ينأير   21 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 232.

Iف100

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 SOCIETE MULTITUDE
PRODUIT

إعالن مسعدد حلقرحعحت

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 62222،

OUJDA MAROC
 SOCIETE MULTITUDE

PRODUIT «شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: اجدة، 
زنقة فأس عقم ف6 - - اجدة حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.15597
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 27 دجن28 2221 لم حلخأذ 

حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
اهب مج وع حصص حلسبد  مأيلي: 
ح دحاي عبدحلعزيز حلحأمل لبطأقة 
 F 51916 عقم  حلوطنبة  حلسعريف 
حلسبد  لصألح  حصة(  999ف) 
لبطأقة  حلحأمل  مح د  ح دحاي 

F 617696 حلسعريف حلوطنبة عقم
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة من 
«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى 
«شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد»
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 

حلبند حلسأبر
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف28حير   22 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 322.
1005I

ST2C

LUX FOOD
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 92222، TANGER MAROC
LUX FOOD شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلزنقة 1ف 
، عقم -11 لجزئة حلبنك حلشعبي - 

90000 طنجة حملغرب.
لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.22227

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم لحويل   2221 مأي   21 حملؤعخ في 
من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 
1ف ، عقم -11 لجزئة حلبنك  « حلزنقة 
90000 طنجة حملغرب» إلى   - حلشعبي 
حلج أعة   ، زهي2ا  مدشر  «حظي2ة، 
حلقراية حجر حلنحل - طنجة 90000 

حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
مأعس   25 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 2221.

1006I

RS.KALACOMPTA

شمس اسيسطونس
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT AL WAFAE N°27 3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 92222، TANGER

MAROC
ش س حسيسطونس شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 
حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة حبي 
بكر صديق عقم 9 حلطأبق 1 طنجة - 

90000 طنجة حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.108503

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 يونبو   16 حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
عأس ألهأ  مبلغ  حسيسطونس  ش س 
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000
حإلجس أعي زنقة حبي بكر صديق عقم 
طنجة   90000  - طنجة   1 حلطأبق   9
حملغرب نتبجة ف : لم يسم بدئ تشغبل 

حلشركة..
ا حدد مقر حلسصفبة ب زنقة حبي 
1 طنجة -  9 حلطأبق  بكر صديق عقم 

90000 طنجة حملغرب. 
ا عين:

جلبوف  مح د  حلسبد)ة( 
حح د  زنقة  حي سوعيين  اعنوحنه)ح( 
حلسأدلي عقم 11 طنجة 90000 طنجة 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.
لأغري  حسن  سبدي  حلسبد)ة( 
ببتي  حلحسني  مج ر  اعنوحنه)ح( 
عقم   3 حلطأبق   55 ج  ع أعة  سكن 
حملغرب  طنجة   90000 طنجة   105

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يولبوز   25 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 7715.

1007I

FIDUCIAIRE -312-

)Gueliz Pneus( جليز بنو
إعالن مسعدد حلقرحعحت

FIDUCIAIRE -312-
 LOT EL BARAKA LAKSSOUR 3ف
 ROUTE DE CASA N ، 42222،

MARRAKECH MAROC
جليز بنو )Gueliz Pneus( «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 126 حلحي 

حلصنأعي سبدي غأنم مرحكش - 
0110ف مرحكش حملغرب.
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.8611

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
01 غشت 2222 لم حلخأذ  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 
على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
مأيلي: حعالن عن افأة حملرحوم حلسأزي 
القسبم   CNI N° E23239 مح د 
بين  ي لكهأ  حللتي  حصة   68000
حملحرع  حلقس ة  لعقد  طبقأ  اعثسه 
تاالده مح د,   24/27/2222 بسأعيخ 
 11900 كريم  امح د  يونس  عأدف, 
حصة لكل اححد منهم البنأله سهأم 
اححدة  لكل  حصة   5950 اخديجة 
 8500 نعب ة  عرحقي  الزاجسه  منه أ 

حصة.
قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 
مح د  حلسأزي  حلسبدحن  تعبين  لم 
 CNI N° اعأدف   CNI N° E275922
لفت2ة  للشركة  ك سي2حن   E33997ف

غي2 محددة.
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلقوحنين حتسأسبة للشركة.
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البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 
حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 
تعديل لقسبم حلحصص.

بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 
تعديل لقسبم عأس حملأف.

على  ينص  حلذي   :19 عقم  بند 
مأيلي: تعبين حملسي2ين حلجدد.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   18 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138677.
1008I

Ste AQUA SALZARO SARL

GROUPE GSA SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي مح د بن عبدهللا زنقة حملح دية 
عقم ف0 حلس أعة، 72222، حلس أعة 

حملغرب
GROUPE GSA SARL AU شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

 etage rez اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي
 de chaussee rue hassan 2 nr

es-semara - 72222 19 حلس أعا 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
2297

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2221 مأي   06
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.GROUPE GSA SARL AU
حلبنأء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

احشغأف مخسلفة.

 etage  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 rez de chaussee rue hassan 2 nr

حلس أعا   19 es-semara - 72222

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلكأسمي  نكبة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبدة نكبة حلكأسمي عنوحنه)ح( 

 72222 حلس أعة   10 عقم  لأزة  زنقة 

حلس أعة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة نكبة حلكأسمي عنوحنه)ح( 

 72222 حلس أعة   10 عقم  لأزة  زنقة 

حلس أعة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

مأي   12 بسأعيخ  بألس أعة  حالبسدحئبة 

2221 لحت عقم 126/2221.

1009I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE CONSTRULAGE SAR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي مح د بن عبدهللا زنقة حملح دية 

عقم ف0 حلس أعة، 72222، حلس أعة 

حملغرب

STE CONSTRULAGE SAR شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي شأعع 

حلجيش حمللكي قيسأعية حلسالم 

عقم 50 حلس أعة - 72222 حلس أعة 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

2719

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

حلقأنون  إعدحد  لم   2222 مأي   23

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STE  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.CONSTRULAGE SAR

ببر موحد   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلنبأء احلعقأقي2.

شأعع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حلسالم  قيسأعية  حمللكي  حلجيش 

حلس أعة   72222  - حلس أعة   50 عقم 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : حلسبد مح د عألي عألمي 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد مح د حملهدي عألمي : 500 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عألمي  عألي  مح د  حلسبد 

عنوحنه)ح( زنقة مح د حدايهي عقم 03 

72222 حلس أعة حملغرب.

عألمي  حملهدي  مح د  حلسبد 

عنوحنه)ح( زنقة مح د حدايهي عقم ف0 

72222 حلس أعة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عألمي  عألي  مح د  حلسبد 

عنوحنه)ح( زنقة مح د حدايهي عقم 03 

72222 حلس أعة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يونبو   01 حالبسدحئبة بألس أعة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 112/2222.

1010I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

BOUASSEL TRAV
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

لأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage fes vn ، 32222

فأس حملغرب

BOUASSEL TRAV شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

سبدي مألك سبت حالادحية مكس 

موالي يعقوب فأس. - 30000 فأس 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

1ف735

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   25

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.BOUASSEL TRAV

مقأاف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حالع أف حملسنوعة حا مقأاف حلبنأء.

نقل حلبضأئر..

داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

مكس  حالادحية  سبت  مألك  سبدي 

30000 فأس   - موالي يعقوب فأس. 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
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 1.000  : حح د  بوعسل  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حح د  بوعسل  حلسبد 

حالادحية  سبت  مألك  سبدي  داحع 

 30000 مكس موالي يعقوب فأس. 

فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  حح د  بوعسل  حلسبد 

حالادحية  سبت  مألك  سبدي  داحع 
 30000 مكس موالي يعقوب فأس. 

فأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   23 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 390ف.
1011I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

AVIALIX
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 62222،

OUJDA MAROC
AVIALIX شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 81 شأعع 
خأن يونس حي حلقدس - 60000 

اجدة حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.35681

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لقرع حل   2222 يونبو   07 حملؤعخ في 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
مبلغ   AVIALIX حلوحبد  حلشريك 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
خأن  شأعع   81 حإلجس أعي  مقرهأ 

اجدة   60000  - حلقدس  حي  يونس 

أي  اجود  عدم   : ف  نتبجة  حملغرب 

نشأط.

ا حدد مقر حلسصفبة ب 81 شأعع 

 60000  - حلقدس  حي  يونس  خأن 

اجدة حملغرب. 

ا عين:

اعنوحنه)ح(  دقي  عأدف  حلسبد)ة( 

اجدة   60000  5 حلزالقة عقم  شأعع 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يولبوز   15 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1055.

1212I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 DESIGN CONTRUCTIONS

OF ROADS BUILDINGS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لوسبر نشأط حلشركة 

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 62222،

OUJDA MAROC

 DESIGN CONTRUCTIONS OF

ROADS BUILDINGS شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي 15 شأعع 

سعد زغلوف - 60000 اجدة حملغرب.

لوسبر نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

509ف1.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يولبوز   27 في  حملؤعخ 

نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :

احدة  الجهيز  اإدحعة  لدبي2   -

معألجة حلنفأيأت حلصلبة،

- إعأدة لأهبل مكب حلنفأيأت،

- حسسخرحج حلطأقة من حلنفأيأت،

- معألجة حلنفأيأت،.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   17 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1232.
1013I

KAMAR BENOUNA

MHM CAPITAL ش م م
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3ف

22162، Casablanca MAROC
MHM 22.222.222 ش م م شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 265 شأعع 
حلزعقطوني حلطأبق حلسأسر حلشقة 
عقم 92 - 22232 حلدحعحلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

631ف55
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 MHM : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

22.222.222 ش م م.
حملشأعكة   : غرض حلشركة بإيجأز 
حلصنأعبة  حمللبة  حلشركأت  في ج بر 

احلسجأعية 
حملشأعكأت  النضبم  حالدحعة   -

حملدكوعة.
حلهبئأت  ج بر  في  حملشأعكة   -

حالدحعية للشركأت حملدكوعة.
حلصأدعة  حلعقأعية  حلقبم  حدحعة   -

عن حالشخأص حملعنويين..
عنوحن حملقر حالجس أعي : 265 شأعع 
حلشقة  حلسأسر  حلطأبق  حلزعقطوني 
حلدحعحلببضأء   22232  -  92 عقم 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

22.222.222 دعهم، مقسم كألسألي:

 : معنينو  هشأم  مح د  حلسبد 

17.998 بقب ة 1.000 دعهم.

 2.222  : معنينو  لين  حلسبدة 

بقب ة 1.000 دعهم.

بقب ة   2  : حلسبد يأسين حلج ألي 

1.000 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

معنينو  هشأم  مح د  حلسبد 
عنوحنه)ح( 12 زنقة حلرحزي حقأمة حملنأع 

2 حلشقة عقم 10 حي حلنخبل 22342 

حلدحعحلبضأء حلنغرب.

حلسبدة لين معنينو عنوحنه)ح( 12 
زنقة حلرحزي حقأمة حملنأع 2 حلشقة عقم 

10 حي حلنخبل 22342 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.

عنوحنه)ح(  حلج ألي  يأسين  حلسبد 
 22252 حلحكبم  لوفبق  زنقة   18

حلدحعحلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

معنينو  هشأم  مح د  حلسبد 
عنوحنه)ح( 12 زنقة حلرحزي حقأمة حملنأع 

2 حلشقة عقم 10 حي حلنخبل 22342 

حلدحعحلببضأء حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 06 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 0ف8367.

Iف101

MOORE CASABLANCA

بلو سيرش
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 72

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 22412،

CASABLANCA MAROC

بلو سي2ش شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
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اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي زنقة 
موزحعت شأعع حنفأ إقأمة لو بتي 

بأعحدي طأبق 7 حلدحع حلببضأء حلدحع 
حلببضأء 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
665ف55

 26 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يولبوز 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
بلو   : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

سي2ش.
غرض حلشركة بإيجأز : -حملسأه ة 

احالستث أع
عن  بأتصألة  حلشركة  -تع ل 
نفسهأ في اضر أا إدحعة حتاعحق حملألبة 
حلقأبلة للسحويل أا معأمالت حتاعحق 

حملألبة أا حلسبطرة على حلشركأت
للشركأت  حلخدمأت  -لقديم 

احملؤسسأت.
زنقة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
موزحعت شأعع حنفأ إقأمة لو بتي بأعحدي 
7 حلدحع حلببضأء حلدحع حلببضأء  طأبق 

22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : حملغرب سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
 100  : حلحنأاي  غبثة  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة غبثة حلحنأاي عنوحنه)ح( 
6 حقأمة زنقة فرانسوح فبلون طأبق 2 
حلدحع حلببضأء  عيفي2ح 22222   8 شقة 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة غبثة حلحنأاي عنوحنه)ح( 

6 حقأمة زنقة فرانسوح فبلون طأبق 2 

حلدحع حلببضأء  عيفي2ح 22222   8 شقة 

6 حقأمة زنقة فرانسوح فبلون طأبق 2 

شقة 8 عيفي2ح

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 836801.

1015I

FLASH ECONOMIE

PHARMASMIR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

PHARMASMIR

شركة ذحت مسؤالبة محدادة

عنوحن مقرهأ حإلجس أعي: حي 
حلسالاي - لجزئة حلريأحي حلصنداق 

حل28يدي769- لطوحن 

عأس ألهأ:6110000دعهم
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

 3055

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 غشت   24 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على

حلدعفوفي  خألد  حلسبد  لفويت 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.517

ملبأء  حلسبدة  لفأئدة  حصة  550.ف 

حملداحع بسأعيخ 23 غشت 2222

حلدعفوفي  خألد  حلسبد  لفويت 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.516

منبة  حلسبدة  لفأئدة  حصة  550.ف 

حملداحع بسأعيخ 23 غشت 2222

حلدعفوفي  خألد  حلسبد  لفويت 

أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.517

550.ف حصة لفأئدة حلسبدة عحضبة 

حملداحع بسأعيخ 23 غشت 2222
لم تغبي2 حلبند حلسأبر من حلقأنون 

حتسأ�سي للشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   26 حالبسدحئبة بسطوحن بسأعيخ 

2222 لحت عقم ف179

1016I

لصويرة

تصويرة
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

لصويرة

3ف، مو�سى حبن نوصي2 ، 22252، 

حلدحع حلببضأء حملغرب

لصويرة شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 24 شأعع 

حلرشبدي - 22322 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.13978

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 01 ف28حير 2219 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

حلدحع   22322 - «24 شأعع حلرشبدي 

مو�سى  «3ف،  إلى  حملغرب»  حلببضأء 

حلدحع حلببضأء   22252  - حبن نوصي2 

حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

 19 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

مأعس 2219 لحت عقم 116ف001.

1017I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

STEP LEARNING PRIVE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT

N°3 ، 52212، MEKNES MAROC

STEP LEARNING PRIVE شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي فبال ملك 

مزحلي عقم22. مج وعة مدعسبة حي 

حلريأض ايسالن مكنأس - 5000 

مكنأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

57119

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   17

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 STEP  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.LEARNING PRIVE

حلسعلبم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلخصو�سي.

عنوحن حملقر حالجس أعي : فبال ملك 

مج وعة مدعسبة حي  مزحلي عقم22. 

 5000  - مكنأس  ايسالن  حلريأض 

مكنأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : بريغة  حسن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حسن بريغة عنوحنه)ح( حي 

33. طريق مح د زعقسوني  سالم عقم 

ايسالن 50000 مكنأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد مح د بريغة عنوحنه)ح( حي 

حلزعقسوني  مح د  19.طريق  حلسالم 

ايسالن 50000 مكنأس حملغرب

بريغة عنوحنه)ح(  حلسبد عبد هللا 

مح د  27.طريق  عقم  حلسالم  حي 

حلزعقسوني 50000 مكنأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   07 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3242.

1018I
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MOORISH

IMALYST XP
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

MOORISH
39 شأعع لال يأقوت حلطأبق 5 شقة د 

، 22222، حلدحع حلببضأء حملغرب
IMALYST XP شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 10ف شأعع 
حلزعقطوني إقأمة حأمد حلشقة 1 - 

22242 حلدحع حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555309

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.IMALYST XP
خدمأت   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

لكنولوجبأ حملعلومأت.
10ف   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
شأعع حلزعقطوني إقأمة حأمد حلشقة 

1 - 22242 حلدحع حلببضأء حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:
 100  : إي أن  حعجبل  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  إي أن  حعجبل  حلسبدة 
عقم   22 زنقة  حلخطأب  بن  حي ع ر 
حلببضأء  حلدحع   22222 حلببضأء   55

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

عنوحنه)ح(  إي أن  حعجبل  حلسبدة 
عقم   22 زنقة  حلخطأب  بن  حي ع ر 

حلببضأء  حلدحع   22222 حلببضأء   55

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237492.

1019I

COYA LOGISTICS

COYA LOGISTICS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

COYA LOGISTICS

 CENTRE D AFFAIRE VICTOR

 HUGGO APPART 9 QUARTIER

 AL GHOUL GUELIZ

 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC

COYA LOGISTICS شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مركز 

حالع أف فبكسوع هوغو شقة 9 

لجزئة حلغوف كليز مرحكش. - 0000ف 

مرحكش حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

122741

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   25

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 COYA : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.LOGISTICS

نقل   -  : بإيجأز  حلشركة  غرض 
حلبضأئر للغي2 دحخل اخأعج حملغرب. 

- حلسصدير احالسسي2حد..
مركز   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حالع أف فبكسوع هوغو شقة 9 لجزئة 
حلغوف كليز مرحكش. - 0000ف مرحكش 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 5.000  : حلزهري  لوفبق  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
عنوحنه)ح(  حلزهري  لوفبق  حلسبد 
حبوحب مرحكش شطر 35 فبال عقم 13 

مرحكش 0000ف مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلسرحع  مح د  حلسبد 
16 حلحي حلحسني مرحكش  0فف بلوك 

0130ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   08 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139196.
1222I

KHM CONSULTING

 CALIFORNIA GOLDEN
HAIR

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة حيت بأع رحن حمل ر ب حلطأبق 
حالاف حلرقم 106 لقأطر شأعع مح د 
حلخأمس احملقأامة ، 22252، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
 CALIFORNIA GOLDEN HAIR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 
حلدحعحلببضأء 8ـ10 زنقة عقم 

254 حي موالي عبدهللا - 22422 
حلدحعحلببضأء حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

555103

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   29

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.CALIFORNIA GOLDEN HAIR

لصفبف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلذين  للرجأف  أا  للسبدحت  حلشعر 

يشغلون أكث2 من شخصين.

 : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلدحعحلببضأء 8ـ10 زنقة عقم 254 حي 

موالي عبدهللا - 22422 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد س أعلي عبدحلرحبم : 00ف 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

00ف   : طأعق  س أعلي  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 222  : ححالم  لغشبم  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عبدحلرحبم  س أعلي  حلسبد 

زنقة  عبدهللا  موالي  حي  عنوحنه)ح( 
حلببضأء  حلشق  عين  7ف1  عقم   221

22422 حلدحعحلببضأء حملغرب.

عنوحنه)ح(  طأعق  س أعلي  حلسبد 
عقم   221 زنقة  عبدهللا  موالي  حي 

 22422 حلببضأء  حلشق  عين  7ف1 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

حلسبدة لغشبم ححالم عنوحنه)ح( 
 22 عقم   9 بلوك  عث أن  سبدي 

22725 حلدحع حلببضأء حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
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عبدحلرحبم  س أعلي  حلسبد 
زنقة  عبدهللا  موالي  حي  عنوحنه)ح( 
حلببضأء  حلشق  عين  7ف1  عقم   221

22422 حلدحعحلببضأء حملغرب
عنوحنه)ح(  طأعق  س أعلي  حلسبد 
حي موالي عبدهللا زنقة 221 عقم 7ف1 
حلدحع   22422 حلببضأء  حلشق  عين 

حلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237222.

1221I

COMPTAMEK

ISBRAM-DELIVERY
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 52522،

MEKNES MAROC
ISBRAM-DELIVERY شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

مسعود عقم 23 حملسجر 2 مكنأس - 
50050 مكنأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
57169

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.ISBRAM-DELIVERY
حعسأف   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلطراد.
لجزئة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 - مكنأس   2 حملسجر   23 مسعود عقم 

50050 مكنأس حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

ف33   : يح دي  عصأم  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد مح د حمين سبكوك : 333 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد حبرحهبم حاهنو : 333 حصة 
بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد عصأم يح دي عنوحنه)ح( 
 50050 مكنأس   2 مرجأن   600 عقم 

مكنأس حملغرب.
سبكوك  حمين  مح د  حلسبد 
مكنأس   2 مرجأن   766 عنوحنه)ح( 

50050 مكنأس حملغرب.
عنوحنه)ح(  حاهنو  حبرحهبم  حلسبد 
مكنأس   2 مرجأن  حي   622 عقم 

50050 مكنأس حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد عصأم يح دي عنوحنه)ح( 
 50050 مكنأس   2 مرجأن   600 عقم 

مكنأس حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3305.
1222I

KHM CONSULTING

DM RH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

KHM CONSULTING
1 زنقة حيت بأع رحن حمل ر ب حلطأبق 
حالاف حلرقم 106 لقأطر شأعع مح د 
حلخأمس احملقأامة ، 22252، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
DM RH شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلدحع 
حلببضأءـ 67 زنقة عزيز بالف حلطأبق 

حلثأني عقم 3 حملعأعيف - 22372 
حلدحعحلببضأء حملغرب.

لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.511767

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 يولبوز   25 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
مح د مح ود  )ة(  لفويت حلسبد 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   1.000
يولبوز   25 بسأعيخ  سطبطو  حسن 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237225.
1223I

شركة محأسبة صأيم

MULTI FOURNI SARL
إعالن مسعدد حلقرحعحت

شركة محأسبة صأيم
شأعع حلدعفوفي ع أعة حلسعأدة 
حلطأبق حلثألث عقم 6 ، 60000، 

اجدة مغرب
MULTI FOURNI SARL «شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: شأعع عبد 
حلكريم حلخطأبي عقم 63 جرحدة - - 

550ف6 جرحدة حملغرب..
«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 
.33003

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
حملؤعخ في 18 يولبوز 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 
قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
حإلسسثنأئي  حلعأم  حلج ر  ب قس�سى 
لم   2222 يولبوز   18 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
«00.000ف دعهم» أي من «100.000 
عن  دعهم»   500.000» إلى  دعهم» 
حملأف  عأس  في  أعيأح  -إدمأج   : طريق 
-لقديم  دعهم   142.522 قدعه  ب أ 
 257.522 قدعه  ب أ  نقدية  حصص 
بسأعيخ  دعهم لم حإليدحع حلقأنوني ب- 

22 غشت 2222 لحت عقم 1159.
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 6. عأس حملأف : حلذي ينص 

على مأيلي: لم لحديد عأس حملأف ب بلغ 

دعهم.   )500.000( ألف  خ س أئة 

اهي مقس ة إلى خ سة آالف )5000) 

دعهم   )100( مأئة  بقب ة  حصة 

للحصة ، مدفوعة بألكأمل ، احكستب 

بهأ حلشركأء بألكأمل ، امخصصة لكل 

منهم ب أ يتنأسب مر مسأه أت كل 

حلسبد حمنون حس أعبل  اهي:   ، منهم 

حصة احلسبد حمنون حلبشي2  515ف 

ححلحصص  إج ألي  حصة.  85ف 

حصة   5000 حملأف  لرأس  حملكونة 

أن  صرححة  أدنأه  حملوقعون  يصرح 

ببنهم  ازعت  قد  ححلحصص  هذه 

بألنسب حملبينة أعاله.

بند عقم 7. مسأه أت : حلذي ينص 

على مأيلي: دفر حلشركأء للشركة مبلغ 

ألف  خ س أئة  أا  دعهم   500.000

حملسأه أت  بهذه  يسعلق  فب أ  دعهم. 

حس أعبل  حمنون  حلسبد  حلنقدية: 

يسأهم ب بلغ 51.500ف دعهم. سأهم 

8.500ف  حلسبد حمنون حلبشي2 ب بلغ 

حملسأه أت  ج بر  سدحد  لم  دعهم. 

حلنقدية ، أي مبلغ 500.000 دعهم ، 

بألكأمل.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   22 بسأعيخ  بوجدة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 1159.

1224I

sofoget

TALBI DELICES
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc

TALBI DELICES شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 8ف 

شقة عقم 01 شأعع فأف االد ع ي2 

حكدحف حلريأط - 000ف1 حلريأط 

مغرب
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لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

63ف161

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   17

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 TALBI : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ 

.DELICES

مقهى   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

مطعم مخ8زة حلويأت.

8ف  عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

شأعع فأف االد ع ي2   01 شقة عقم 

حلريأط  000ف1   - حلريأط  حكدحف 

مغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 : حلطألبي  حلرحبم  عبد  حلسبد 

دعهم   100 بقب ة  حصة   1.000

للحصة.

 : حلطألبي  حلرحبم  حلسبدعبد 

1000 بقب ة 100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلطألبي  حلرحبم  عبد  حلسبد 

حلريأط  000ف1  حلريأط  عنوحنه)ح( 

مغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلطألبي  حلرحبم  عبد  حلسبد 

حلريأط  000ف1  حلريأط  عنوحنه)ح( 

مغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

يولبوز   05 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 5838.

1225I

KHM CONSULTING

DM RH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تعبين مسي2 جديد للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة حيت بأع رحن حمل ر ب حلطأبق 
حالاف حلرقم 106 لقأطر شأعع مح د 
حلخأمس احملقأامة ، 22252، حلدحع 

حلببضأء حملغرب
DM RH شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلدحع 
حلببضأءـ 67 زنقة عزيز بالف حلطأبق 

حلثأني عقم 3 حملعأعيف - 22372 
حلدحعحلببضأء حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.511767
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 25 يولبوز 2222 لم تعبين 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

سطبطو حسن ك سي2 احبد
لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 237225.

1226I

KALIMI TECH

KALIMI TECH
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

KALIMI TECH
 Imm 32 Appt 2 Rue Moulay

 Ahmed Loukili Hassan, Rabat ،
12222، RABAT MAROC

KALIMI TECH شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلع أعة 30 
حلشقة 8 زنقة موالي أح د لوكبلي 
حسأن، حلريأط - 12222 حلريأط 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

162621

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   09

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.KALIMI TECH

حلسجأعة   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

القديم حلخدمأت.

حلع أعة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

أح د  موالي  زنقة   8 حلشقة   30

 12222  - حلريأط  حسأن،  لوكبلي 

حلريأط حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 50.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي: 

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلزحهي  حلحكبم  عبد  حلسبد 

عنوحنه)ح( لجزئة بنأصر سكسوع2 عقم 

257، ل أعة 12222 ل أعة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلزحهي  حلحكبم  عبد  حلسبد 

عنوحنه)ح( لجزئة بنأصر سكسوع2 عقم 

257، ل أعة 12222 ل أعة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   12 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم -.

1227I

زمرحنبة مكسب حلدعحسأت حلحسأببة احملألبة

ناييكس
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

زمرحنبة مكسب حلدعحسأت حلحسأببة 
احملألبة

ف, زنقة حلوطني طأبق 1 شقة 1 ، 
22222، حلدحعحلببضأء حملغرب

نأيبكس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 131 شأعع 
عبد حملومن حلطأبق حلرحبر عقم 17 - 

22242 حلدحع حلببضأء حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.235269

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 يولبوز   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حيت  حسن  )ة(  حلسبد  لفويت 
حايحبأن 1.000 حصة حجس أعبة من 
أصل 1.000 حصة لفأئدة حلسبد )ة( 
ع�سى مح د حيت حايحبأن بسأعيخ 22 

يولبوز 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم ف83798.

1222I

SELECT CONSEIL

OGIWEB
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

SELECT CONSEIL
شأعع عبد حملومن ع أعة421 حلطأبق 
حلرحبر عقم16 ، 22362، حلببضأء 

حملغرب
OGIWEB شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 03 م ر 
DE PRESEE حقأمة مخأص حلطأبق 

3 حلشقة عقم 6 حلدحع حلببضأء - 
22222 حلدحع حلببضأء حملغرب.

حل شركة



18129 الجريدة الرسميةعدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222) 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.241227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 يولبوز   06 في  حملؤعخ 
حل شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
 10.000 عأس ألهأ  مبلغ   OGIWEB
 03 حإلجس أعي  دعهم اعنوحن مقرهأ 
مخأص  حقأمة   DE PRESEE م ر 
حلطأبق 3 حلشقة عقم 6 حلدحع حلببضأء 
- 22222 حلدحع حلببضأء حملغرب نتبجة 
ف : عدم قدعة حلشركة على حالسس رحع 

في هدح حملجأف.
م ر   03 ا حدد مقر حلسصفبة ب 
حلطأبق  حقأمة مخأص   DE PRESEE
 TANTONVILLE  6 عقم  حلشقة   3
حلدحع حلببضأء - 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب. 
ا عين:

بنح بد  حلعزيز  عبد  حلسبد)ة( 
 DE PRESEE م ر   03 اعنوحنه)ح( 
حلشقة عقم   3 حقأمة مخأص حلطأبق 
حلببضأء  حلدحع   TANTONVILLE  6
حملغرب  حلدحعحلببضأء   22222

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
 DE م ر   03  : بألسصفبة  حملسعلقة 
 3 حلطأبق  مخأص  حقأمة   PRESEE
حلشقة عقم TANTONVILLE 6 حلدحع 

حلببضأء 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 5ف8376.
1229I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE RIM TRAVAUX ET
FOURAGE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35122، جرسبف 

حملغرب
 STE RIM TRAVAUX ET

FOURAGE شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مكسب 
عقم 2 حلطأبق حالاف ملك حيف 2 
شأعع حملقأامة جرسبف - 35100 

جرسبف حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.2327

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   31 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
لفويت حلسبد )ة( ع ر زيأني 252 
 252 أصل  من  حجس أعبة  حصة 
بأبأ  ع را  )ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة 

بسأعيخ 31 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
حالبسدحئبة بجرسبف بسأعيخ ف1 شتن28 

2222 لحت عقم 1322/2222.

1030I

SELECT CONSEIL

EVOLVE EDUCATIVE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

SELECT CONSEIL
شأعع عبد حملومن ع أعة421 حلطأبق 
حلرحبر عقم16 ، 22362، حلببضأء 

حملغرب
EVOLVE EDUCATIVE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 5/1 م ر 

des treuilles عين حلسبر حلدحع 
حلببضأء - 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
555321

 06 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 شتن28 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.EVOLVE EDUCATIVE
حنشأء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

احدحعة اتشغبل دحع حلحضأنة.
 1/5  : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
م ر des treuilles عين حلسبر حلدحع 
حلدحعحلببضأء   22222  - حلببضأء 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1000  : برهأن  مديحة  حلسبدة 

بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة مديحة برهأن عنوحنه)ح( 
 22222 لجزئة حلنخألي حملح دية   37

حلدحعحلببضأء حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة مديحة برهأن عنوحنه)ح( 
 22222 لجزئة حلنخألي حملح دية   37

حلدحعحلببضأء حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837507.

1031I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE ERRAJI CHAHID AUTO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،
32222، FES MAROC

 STE ERRAJI CHAHID AUTO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : عقم 6ف 
شأعع حمل ألك بن دبأب فأس 30000 

فأس حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.52717

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 22 يولبوز 2222 لقرع حل 
STE ERRAJI CHAHID AUTO شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
حلوحبد مبلغ عأس ألهأ 80.000 دعهم 
6ف  عقم  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 
شأعع حمل ألك بن دبأب فأس 30000 

فأس حملغرب نتبجة لنهأية حلنشأط.
ا عين:

شهبد  حلرحجي  عأدف  حلسبد)ة( 
لجزئة  ك2  06ف  عقم  اعنوحنه)ح( 
30000 فأس حملغرب  حلحديقة ثغأت 

ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
6ف  يولبوز 2222 افي عقم  بسأعيخ 22 
شأعع حمل ألك بن دبأب فأس 30000 

فأس حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
غشت   12 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3323/2222.
1232I

STE L K B T SARL AU

STE L K B T SARL AU
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

STE L K B T SARL AU
 HAY AL QODS N° 25 G B TIFLET

، 15422، TIFLET MAROC
STE L K B T SARL AU شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلقدس 
عقم 24 م B لبفلت - 00ف15 لبفلت 

حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
1353
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في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   12
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 STE L  : ب خسصر تس بتهأ  حإلقسضأء 

.K B T SARL AU
غرض حلشركة بإيجأز : مقأالة في 

مخسلف حتع أف حإلنشأئبة.
حي   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلقدس عقم 24 م B لبفلت - 00ف15 

لبفلت حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : ببجأن  حلسبدة خديجة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 1000  : حلسبدة خديجة ببجأن   

بقب ة 100 دعهم.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة خديجة ببجأن عنوحنه)ح( 
00ف15  لبفلت   2 حي حالقسصأد عقم 

لبفلت حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبدة خديجة ببجأن عنوحنه)ح( 
00ف15  لبفلت   2 حي حالقسصأد عقم 

لبفلت حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   07 بسأعيخ  بتبفلت  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 80ف.
1033I

zagora consulting sarl

PETRA VERTS
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

zagora consulting sarl
عقم119 شأعع مح د 

حلخأمس ، 7900ف، زحكوعة 
حملغرب--------------------

PETRA VERTS شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حلزعلو 

حيت االف زحكوعة - 47723 زحكوعة 
حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
3951

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   08
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 PETRA : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.VERTS
حلبنأء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 
اليهئ حملسأحأت  احالشغأف حملخسلفة، 

حلخضرحء.
داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 47723  - زحكوعة  االف  حيت  حلزعلو 

زحكوعة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 1.000  : حلسبد مسأعد حلحسين 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبد مسأعد حلحسين عنوحنه)ح( 
داحع حلزعلو حيت االف زحكوعة 47723 

زحكوعة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد مسأعد حلحسين عنوحنه)ح( 
داحع حلزعلو حيت االف زحكوعة 47723 

زحكوعة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 حالبسدحئبة بزحكوعة بسأعيخ 

2222 لحت عقم 242.

Iف103

FINANCE CENTER

GM-WHOLESALE
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 592

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
42222، MARRAKECH MAROC
GM-WHOLESALE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حقأمة 
جوهرة حلطأبق حلسأني شقة عقم 
17 شأعع عالف حلفأ�سي - 0000ف 

مرحكش حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
122227

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   03
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
GM-  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.WHOLESALE
ببر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حملالبس حلجأهزة 
حلسقلبدية  حملنسوجأت  تسويق 

حملغريبة 
حالسسي2حد احلسصدير.

حقأمة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 17 جوهرة حلطأبق حلسأني شقة عقم 
شأعع عالف حلفأ�سي - 0000ف مرحكش 

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 
حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلكرجي  مراحن  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  حلكرجي  مراحن  حلسبد 
حلراض   36 عقم  حلقبأضة  طريق 

حلقديم 0000ف مرحكش حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  حلكرجي  مراحن  حلسبد 
حلراض   36 عقم  حلقبأضة  طريق 

حلقديم 0000ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 139224.
1035I

Indec Power Multi Services

 INDEC POWER MULTI
SERVICES

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
حل شركة

Indec Power Multi Services
مج وعة حلسكنبة 7 مدخل 6 عقم 8 
منتزه حلبأس ين لأمنصوعت مرحكش، 

0000ف، مرحكش حملغرب
 Indec Power Multi Services

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في 
طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي مج وعة 
حلسكنبة 7 مدخل 6 عقم 8 منتزه 
حلبأس ين لأمنصوعت - 0000ف 

مرحكش حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.95757

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
06 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 
حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 
Indec Power Multi Services مبلغ 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
مقرهأ حإلجس أعي مج وعة حلسكنبة 
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حلبأس ين  منتزه   8 عقم   6 مدخل   7
لأمنصوعت - 0000ف مرحكش حملغرب 

نتبجة ف : حلحل حملسبق.
ا حدد مقر حلسصفبة ب مج وعة 
منتزه   8 عقم   6 مدخل   7 حلسكنبة 
0000ف   - لأمنصوعت  حلبأس ين 

مرحكش حملغرب. 
ا عين:

حامغأع  نيت  مح د  حلسبد)ة( 
نجوم  حمرشيش  حي  اعنوحنه)ح( 
0000ف   /1 عقم  شقة  ف  ع أعة   2
مرحكش حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
نيت  مح د   : بألسصفبة  حملسعلقة 
حامغأع حي حمرشيش نجوم 2 ع أعة ف 
شقة عقم 1 / 0000ف مرحكش حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9657.
1036I

BENIDER ZINEB CONSULTING

 CASADORA OCEAN
VILLAGE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
تعبين مسي2 جديد للشركة

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR
 GAUTHIER 6EME ETG APT 17،
22222، CASABLANCA MAROC
 CASADORA OCEAN VILLAGE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي فضأء بأب 
حنفأ 3، شأعع بأب حملنصوع حلطأبق 
حالاف، -22252 حلدحع حلببضأء - 
22252 حلدحع حلببضأء حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.226229
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم تعبين   2222 يونبو   10 حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

عحموس بوف أنطوحن ك سي2 آخر

لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837585.
1037I

COMPTAMEK

FAMITAJ
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 52522،

MEKNES MAROC
FAMITAJ شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 
حملهدي 1 شأعع محد حلخأمس 

حلحأجب - 51000 حلحأجب حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
3ف19ف.

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 غشت   18 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
حلسأج  حدعيس  )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة حجس أعبة من أصل   35.000
)ة(  حلسبد  لفأئدة  حصة   35.000
غشت   18 بسأعيخ  لأمسنأ  مح د 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   15 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3333.
1038I

FCF

AZ WOOD
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

إنشأء فرع لأبر للشركة

FCF
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 22322، حلدحع حلببضأء 
حملغرب

AZ WOOD شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي فف 

حبن مجأط حلطأبق حالاف شقة 1 
حملعأعيف - 22222 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.
إنشأء فرع لأبر للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
19359ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع   2222 يولبوز  ف0  في  حملؤعخ 
لحت  للشركة  لأبر  فرع  إنشأء 
 130 بألعنوحن  احلكأئن   - حلتس بة 
فندق حلخشب عقم 22\29\30\31 - 
22222 حلدحعحلببضأء حملغرب احملسي2 

من طرف حلسبد)ة( بنيس لبلى.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 07 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 6ف8369.
1039I

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

NASSI MOTO SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة
حي حلنجأة زنقة بني مالف عقم ف3 ، 

23552، سوق حلسبت حملغرب
NASSI MOTO SARL شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حي حلفسا 

شأعع حم حلريبر حاالد عبأد سوق 
حلسبت حاالد حلن ة 23552 سوق 

حلسبت حاالد حلن ة حملغرب 
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

15ف
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 ف28حير   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 NASSI : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.MOTO SARL
ببر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

احصالح حلدعحجأت.

عنوحن حملقر حالجس أعي : حي حلفسا 
سوق  عبأد  حاالد  حلريبر  حم  شأعع 
سوق   23552 حلن ة  حاالد  حلسبت 

حلسبت حاالد حلن ة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : نأ�سي  مصطفى  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
حلسبد بوعببد نأ�سي : 500 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
نأ�سي عنوحنه)ح(  حلسبد مصطفى 
حي حلقدس حاالد عبأد 23552 سوق 

حلسبت حاالد حلن ة حملغرب.
عنوحنه)ح(  نأ�سي  بوعببد  حلسبد 
حي حلقدس حاالد عبأد 23552 سوق 

حلسبت حاالد حلن ة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
نأ�سي عنوحنه)ح(  حلسبد مصطفى 
حي حلقدس حاالد عبأد 23552 سوق 

حلسبت حاالد حلن ة حملغرب 
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بسوق حلسبت حاالد حلن ة 
عقم  لحت   2222 يولبوز   27 بسأعيخ 

.294
0Iف10

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

SHEMS ERRABIAA CAR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة
حي حلنجأة زنقة بني مالف عقم ف3 ، 

23552، سوق حلسبت حملغرب
SHEMS ERRABIAA CAR شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 
حالاف عقم 10 شأعع حلحسن حلسأني 
حي حلسقدم - 23552 سوق حلسبت 

حاالد حلن ة حملغرب
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لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

19ف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 يونبو   21

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SHEMS ERRABIAA CAR

كرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلسبأعحت بدان سأئق.

حلطأبق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حالاف عقم 10 شأعع حلحسن حلسأني حي 

حلسقدم - 23552 سوق حلسبت حاالد 

حلن ة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حلسبد عبد حلصديق كريم : 5.000 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

كريم  حلصديق  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( حاالد بوعزة حاالد بوعح ون 
حلن ة  حاالد  حلسبت  سوق   23552

حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

كريم  حلصديق  عبد  حلسبد 
عنوحنه)ح( حاالد بوعزة حاالد بوعح ون 
حلن ة  حاالد  حلسبت  سوق   23552

حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بسوق حلسبت حاالد حلن ة 

عقم  لحت   2222 غشت   11 بسأعيخ 

.300

1Iف10

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

AZAM TRAV
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

مسسأمنة حلرجأء لل حأسبة

حي حلنجأة زنقة بني مالف عقم ف3 ، 

23552، سوق حلسبت حملغرب

AZAM TRAV شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع حاالد 

سلب أن ج أعة دحع الد زيداح - 

23552 سوق حلسبت حاالد حلن ة 

حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

17ف

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   18

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 AZAM : حإلقسضأء ب خسصر تس بتهأ

.TRAV

حالشغأف   : غرض حلشركة بإيجأز 

حلعأمة.

داحع   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

حاالد سلب أن ج أعة دحع الد زيداح 

حلن ة  سوق حلسبت حاالد   23552  -

حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

0ف3 حصة   : حلسبد مح د عزحم 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

 330  : لخ يس  سفبأن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   330  : حلسبد س ي2 دعكأف 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد مح د عزحم عنوحنه)ح( داحع 
حاالد عبد حلنبي دحع الد زيداح 23552 

سوق حلسبت حاالد حلن ة حملغرب.
حلسبد سفبأن لخ يس عنوحنه)ح( 
حلهبأبزة دحع الد زيداح 23552 سوق 

حلسبت حاالد حلن ة حملغرب.
حلسبد س ي2 دعكأف عنوحنه)ح( داحع 
حاالد حسلب أن دحع الد زيداح 23552 

سوق حلسبت حاالد حلن ة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
حلسبد مح د عزحم عنوحنه)ح( داحع 
حاالد عبد حلنبي دحع الد زيداح 23552 

سوق حلسبت حاالد حلن ة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
حالبسدحئبة بسوق حلسبت حاالد حلن ة 
عقم  لحت   2222 غشت   09 بسأعيخ 

.299

1242I

AR EXPERTISE

ART TRAVAUX DIVERS
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

AR EXPERTISE
219، لقأطر شأعع حلزعقطوني 

اشأعع إبرحهبم حلرادحني ، 22222، 
MAROC حلدحع حلببضأء

ART TRAVAUX DIVERS شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 332شأعع 
حبرحهبم حلرادحني حلطأبق 5 عقم 
21 إقأمة عيحأن حي حملعأعيف 
حلدحعحلببضأء - 22222 حلدحع 

حلببضأء حملغرب
لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

17ف555
في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   22
حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 ART  : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TRAVAUX DIVERS
غرض حلشركة بإيجأز : لوتسوع.

 : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
حلطأبق  حلرادحني  حبرحهبم  332شأعع 
5 عقم 21 إقأمة عيحأن حي حملعأعيف 
حلدحعحلببضأء - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:
 500  : دعايش  عضوحن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
 500  : شرقأاي  ك أف  حلسبدة 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :
حلسبدة ك أف شرقأاي عنوحنه)ح( 
حلدعاة  زيأن  أاالد  داحعحلرحأحوة 

26122 برشبد حملغرب.
حلسبد عضوحن دعايش عنوحنه)ح( 
705 لجزئة حلوفأء حني حلدعاة برشبد 

26122 برشبد حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  شرقأاي  ك أف  حلسبد 
حلدعاة  زيأن  أاالد  داحعحلرحأحوة 

26122 برشبد حملغرب
حلسبد عضوحن دعايش عنوحنه)ح( 
705 لجزئة حلوفأء حني حلدعاة برشبد 

26122 برشبد حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837533.
3Iف10

SOBEGEST

SOCIETE DARNABELLA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لوسبر نشأط حلشركة 

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°123 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

42222، MARRAKECH MAROC



18133 الجريدة الرسميةعدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222) 

SOCIETE DARNABELLA شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي إقأمة 

حسن 2-1ف ، حلطأبق حلرحبر ، مكسب 

عقم 29 ، 6 أ 22 شأعع حلحسن 

حلثأني. حلقنبطرة - 000ف1 حلقنبطرة 

حملغرب.

لوسبر نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.59991

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

ل ت   2222 يونبو   03 في  حملؤعخ 

نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :

اعي أ  اإدحعة  اتشغبل  حقسنأء 

إعأدة ببر ج بر حمل سلكأت احلحقوق 

حملنقولة أا غي2 حملنقولة.

أا ببر أا لأجي2 أا حستئجأع   شرحء 

أي مبنى مشبد أا غي2 مبني..

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   

 12 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 3533.

Iفف10

SOBEGEST

SOCIETE DARNABELLA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

SOBEGEST

 LOT YASMINE1 N°123 APPT

 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

42222، MARRAKECH MAROC

SOCIETE DARNABELLA شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي إقأمة 

حسن 2-1ف ، حلطأبق حلرحبر ، مكسب 

عقم 29 ، 6 أ 22 شأعع حلحسن 

حلثأني. حلقنبطرة - 000ف1 حلقنبطرة 

حملغرب.

عفر عأس أف حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.59991

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لم   2222 شتن28   03 في  حملؤعخ 
قدعه  ب بلغ  حلشركة  عأس أف  عفر 
من  أي  دعهم»   2.222.222»
 2.212.222» إلى  دعهم»   10.000»
لقديم حصص   : عن طريق  دعهم» 

نقدية أا عبنبة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 3533.
5Iف10

boss management accounting

YOUSFI ONE
فسخ عقد تسبي2 حر تصل لجأعي 

)حتشخأص حملعنويون(
فسخ عقد تسبي2 حر تصل لجأعي

YOUSFI ONE
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 
لشركة YOUSFI ONE حلكأئن مقرهأ 
حالجس أعي ب : شأعع يعقوب حملنصوع 
عقم 1 - 93000 لطوحن حملغرب حملؤعخ 

في 22 غشت 2222 لقرع مأيلي:
فسخ عقد حلتسبي2 حلحر لألصل   
يعقوب  شأعع   : ب  حلكأئن  حلسجأعي 
 93000  - مكرع   1 عقم  حملنصوع 
طرف  من  حملوقر   ، حملغرب  لطوحن 
بصفتهأ   :  YOUSFI ONE شركة 
 HNIA مألكة لألصل حلسجأعي اشركة

NEGOCES بصفتهأ مسي2ة حرة.
6Iف10

إئس أنبة حلوفأء

CHANGE BOUBKER
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
افأة شريك

إئس أنبة حلوفأء
شأعع عالف حلفأ�سي حلرقم 79 

سطأت ، 26222، سطأت حملغرب
CHANGE BOUBKER شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلرقم 89 
شأعع عبد حلرح أن سكي2ج سطأت - 

26222 سطأت حملغرب.

افأة شريك
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.2147
ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ينأير 2221 لم حإلعالم  حملؤعخ في 22 
بوفأة حلشريك بويكر فرسأن الوزير 
لرسم   

ً
لبعأ حلوعثة  على  حصصه 

 2222 نون28   23 في  حملؤعخ  حإلعحثة 
بألشكل حتتي :

 ، فرسأن  مح د  حلسبد)ة( 
3ف38.0 حصة.

 ، فرسأن  حلدين  نوع  حلسبد)ة( 
3ف38.0 حصة.

حلسبد)ة( عشبد فرسأن ، 3ف38.0 
حصة.

 ، حلوع�سي  خداج  حلسبد)ة( 
22.234 حصة.

حلسبد)ة( حنأن فرسأن ، 19.222 
حصة.

حلسبد)ة( أمبنة فرسأن ، 19.222 
حصة.

حلسبد)ة( سعأد فرسأن ، 19.222 
حصة.

 ، فرسأن  فأط ة  حلسبد)ة( 
19.222 حصة.

حلسبد)ة( زاهرة طويل ، 22.234 
حصة.

 ، فرسأن  يوسف  حلسبد)ة( 
3ف38.0 حصة.

حلسبد)ة( مريم فرسأن ، 19.222 
حصة.

 ، بحري  خديجة  حلسبد)ة( 
22.234 حصة.

 ، فرسأن  اصأف  حلسبد)ة( 
19.222 حصة.

حلسبد)ة( أمأف فرسأن ، 19.222 
حصة.

 ، فرسأن  نسرين  حلسبد)ة( 
19.222 حصة.

3ف38.0   ، زهي2 فرسأن  حلسبد)ة( 
حصة.

حلسبد)ة( هأجر فرسأن ، 19.222 
حصة.

3ف38.0   ، عيأن فرسأن  حلسبد)ة( 
حصة.

حلسبد)ة( هبثم فرسأن ، 3ف38.0 
حصة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف28حير   15 حالبسدحئبة بسطأت بسأعيخ 

2221 لحت عقم 77/2221.

7Iف10

SOUHAL CONSULTING

STE AIT EL GAROUR
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 22-A

 APPT 14 GUELIZ، 42222،
MARRAKECH MAROC

STE AIT EL GAROUR شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 26 حي 
حلسوع حلجديد حمزميز مرحكش 

0000ف مرحكش حملغرب.
حل شركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.32257

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
لقرع حل   2222 يونبو   03 حملؤعخ في 
 STE شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
عأس ألهأ  مبلغ   AIT EL GAROUR
مقرهأ  اعنوحن  دعهم   12.222,22
حلجديد  حلسوع  حي   26 حإلجس أعي 
مرحكش  0000ف  مرحكش  حمزميز 
حملغرب نتبجة ف : حتزمة حالقسصأدية 

حلعأمة.
 26 ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
مرحكش  حمزميز  حلجديد  حلسوع  حي 

0000ف مرحكش حملغرب. 
ا عين:

حلكراع  حملصطفى  حلسبد)ة( 
اعنوحنه)ح( حي حلسوع حلجديد حمزميز 
حملغرب  مرحكش  0000ف  حلحوز 

ك صفي )ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   29 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 132292.

8Iف10

SOUHAL CONSULTING

STE LAHOUANI MPR
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
حل شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 22-A

 APPT 14 GUELIZ، 42222،

MARRAKECH MAROC

STE LAHOUANI MPR شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 1 داحع 

بن يعقوب حلسعأدة مرحكش 0000ف 

مرحكش حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

83ف51.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع حل   2222 مأي   11 في  حملؤعخ 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

 STE LAHOUANI حلوحبد  حلشريك 

 12.222,22 عأس ألهأ  مبلغ   MPR

دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 

داحع بن يعقوب حلسعأدة مرحكش   1

ف  نتبجة  حملغرب  مرحكش  0000ف 

حلسخلبص  لكألبف  حعلفأع  بعد   :

حلج ركي اصعويأت قطر حلغبأع.

ا حدد مقر حلسصفبة ب عقم 1 داحع 

0000ف  بن يعقوب حلسعأدة مرحكش 

مرحكش حملغرب. 

ا عين:

حالهوحني  حلفسأح  عبد  حلسبد)ة( 

حيطألبأ  851ف  حيطألبأ  اعنوحنه)ح( 

حيطألبأ ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   29 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 138893.

9Iف10

إئس أنبة حلوفأء

MADEVA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

إئس أنبة حلوفأء

شأعع عالف حلفأ�سي حلرقم 79 

سطأت ، 26222، سطأت حملغرب

MADEVA شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة)في طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 

حتع�سي لجزئة مج ر حلخي2 حلشطر 

حلثأني حلرقم 1950 سطأت - 26222 

سطأت حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

13ف5.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع حل   2222 مأي   31 في  حملؤعخ 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

 100.000 مبلغ عأس ألهأ   MADEVA

حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 

حلخي2  لجزئة مج ر  حتع�سي  حلطأبق 

 - 1950 سطأت  حلشطر حلثأني حلرقم 

26222 سطأت حملغرب نتبجة ف : -1 

أزمة  حلشركة بسبب كوفبد)  لوقف 

مألبة(.

ا حدد مقر حلسصفبة ب حلطأبق 

حلشطر  حلخي2  مج ر  لجزئة  حتع�سي 

حلثأني حلرقم 1950 سطأت - 26222 

سطأت حملغرب. 

ا عين:

حلكبي2 عزيز اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 
7ف0 زنقة جبل حاالد نأيل حي مب ونة 

حملغرب  سطأت   26222 سطأت 

ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
يونبو   22 حالبسدحئبة بسطأت بسأعيخ 

2222 لحت عقم 322/2222.

1050I

fiduciaire al hayat

CAFETERIA NIDARI
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

fiduciaire al hayat
 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er
 étage numéro 2 Tanger ،

92222، tanger maroc
CAFETERIA NIDARI شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 5 شأعع 
يوسف حبن لأشفين حلطأبق 2 عقم 

3 - 92222 طنجة حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
130389

 22 في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2222 شتن28 
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.CAFETERIA NIDARI
لقديم   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حملشرايأت.
شأعع   5  : عنوحن حملقر حالجس أعي 
يوسف حبن لأشفين حلطأبق 2 عقم 3 

- 92222 طنجة حملغرب.
أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : دحعي  مصطفى  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 1000  : دحعي  حلسبدمصطفى 
بقب ة 100 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  دحعي  حلسبد مصطفى 
مج ر ح زة بلوك 37 أ حلطأبق 5 عقم 

ف67 0ف900 طنجة حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  دحعي  حلسبد مصطفى 
مج ر ح زة بلوك 37 أ حلطأبق 5 عقم 

ف67 0ف900 طنجة حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   13 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 130389.

1051I

 حتسسأذ مح د حلصحرحاي حلدكألي موثق

 GROUPE SCOLAIRE NOUR
ALQODS

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

حتسسأذ مح د حلصحرحاي حلدكألي 
موثق

159، شأعع يعقوب حملنصوع )زحاية 
شأعع غأندي( حلطأبق حلرحبر ، 
22322، حلدحعحلببضأء حملغرب

 GROUPE SCOLAIRE NOUR
ALQODS شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
ا عنوحن مقرهأ حالجس أعي لجزئة 

حلعلم 6، عقم 557، حلبسألين. لجزئة 
حلعلم 6، عقم 557، حلبسألين. 

50000 مكنأس.
لحويل حلشكل حلقأنوني للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.22559

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 26 يولبوز 2222 لم لحويل 
حلشكل حلقأنوني للشركة من «شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة» إلى «شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد».
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بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   01 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف315.

1252I

MARFID

SO BAZ
إعالن مسعدد حلقرحعحت

MARFID

 IMM23 APPT 3 SKIKINA AV

 HASSAN II ، 12222، TEMARA

MAROC

SO BAZ «شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: زنقة 

حبرحهبم حلرادحني ع أعة 56 شقة 
عقم 2 حملحبط حلريأط - - حلريأط 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.159621

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 24 غشت 2222

لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

 500 حلسبدة خريوش زهوعع  فولت 

حلحأمل  لحسن  زحهي  للسبد  حصة 

عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 

X 196224 احلسأكن بزحبلبكة مركز 

حلجديد  حلسقسبم  أصبا  حلرمأني. 

للحصص كألسألي: حلسبد زحهي لحسن 

500 حصة.ا حلسبدة محفوظ عح ة 

500 حصة.

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

حسسقألة حملشأعكة في تسبي2 حلشركة 

حلسبدة خريوش زهوعا تعبين شريك 

جديد في إدحعة حلشركة حلسبد زحهي 

لحسن..

قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

حالسأ�سي  حلنشأط  مجأف  لوسبر 

لهأ  حخري  حنشطة  بأضأفة  للشركة 

حلسأبقة.اتعديل  بأالهدحف  عالقة 

حلفصل عقم 2 من حلقأنون حالسأ�سي 

للشركة.

قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

حتسأ�سي  حلقأنون  صبأغة  حعأدة 

للشركة.

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

تشكبل حالعضأء.

بند عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

حالنشطة حملزحالة بألشركة.

بند عقم 6: حلذي ينص على مأيلي: 

حملسأه أت في حلرحس أف.

بند عقم 7: حلذي ينص على مأيلي: 

لوزير حلحصص حالجس أعبة.

على  ينص  حلذي   :13 عقم  بند 

مأيلي: تسبي2 حلشركة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28  ف1  بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122711.

1053I

 حتسسأذ مح د حلصحرحاي حلدكألي موثق

 GROUPE SCOLAIRE NOUR
ALQODS

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
تعبين مسي2 جديد للشركة

حتسسأذ مح د حلصحرحاي حلدكألي 

موثق

159، شأعع يعقوب حملنصوع )زحاية 

شأعع غأندي( حلطأبق حلرحبر ، 

22322، حلدحعحلببضأء حملغرب

 GROUPE SCOLAIRE NOUR

ALQODS شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي لجزئة 

حلعلم 6، عقم 557، حلبسألين. لجزئة 

حلعلم 6، عقم 557، حلبسألين. 

50000 مكنأس حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22559

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 26 يولبوز 2222 لم تعبين 

حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 

حلكوش حسن ك سي2 احبد.

لبعأ إلقألة مسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   01 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف315.

Iف105

KHM CONSULTING

TOUT EST LEÇON
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

KHM CONSULTING

1 زنقة حيت بأع رحن حمل ر ب حلطأبق 

حالاف حلرقم 106 لقأطر شأعع مح د 

حلخأمس احملقأامة ، 22252، حلدحع 

حلببضأء حملغرب

TOUT EST LEÇON شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 

حلدحعحلببضأءـ227 شأعع حلزعقطوني 

عقم ف - 22212 حلدحعحلببضأء 

حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

99853ف.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

لقرع حل   2222 يونبو   06 حملؤعخ في 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

مبلغ عأس ألهأ   TOUT EST LEÇON

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

حلدحعحلببضأءـ227  حإلجس أعي 

 22212  - ف  عقم  حلزعقطوني  شأعع 

 : ف  نتبجة  حملغرب  حلدحعحلببضأء 

إنعدحم حلنشأط.

ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 

حلزعقطوني  شأعع  حلدحعحلببضأءـ227 

عقم ف - 22212 حلدحعحلببضأء حملغرب. 

ا عين:

حلسبد)ة( جأد مهدي بن حح بدة 

حلبحرية  م رحت  حقأمة  اعنوحنه)ح( 

حلذئأب  عين   10 ش  ف  ط  ع أعة 

حلدحعحلببضأء   22122 حلدحعحلببضأء 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : -
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837689.

1055I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE AMRANI LE
MAITRE DE L›AROME

SARL AU 
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد حلكريم بن جلون 

مكألب أشرف، مكسب ف1 حلطأبق 2 
FES MAROC ،30000 ، فأس

 SOCIETE AMRANI LE MAITRE
DE L›AROME SARL AU شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 
11 دعب حلح أم عين علو حملدينة 

حلقدي ة فأس - 30000 فأس حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
73769

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   07
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 
 SOCIETE AMRANI LE MAITRE

.DE L’AROME SARL AU
بأئر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلعطوع.
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أا  حتسأسبة  حلزيوت  لقطي2 

حلعطرية أا حلطببة.

 11 عقم   : عنوحن حملقر حالجس أعي 

دعب حلح أم عين علو حملدينة حلقدي ة 

فأس - 30000 فأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : مح د  حلع رحني  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد حلع رحني مح د عنوحنه)ح( 

 1 حلطأبق   3 فضبلة  لجزئة   168

زنقة حلصخي2حت طريق عين حلشقف 

30000 فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد حلع رحني مح د عنوحنه)ح( 

 1 حلطأبق   3 فضبلة  لجزئة   168

زنقة حلصخي2حت طريق عين حلشقف 

30000 فأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 6ف37.

1056I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE SMAZZO SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد حلكريم بن جلون 

مكألب أشرف، مكسب ف1 حلطأبق 2 

FES MAROC ،30000 ، فأس

SOCIETE SMAZZO SARL شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 96 دعب 

بنسألم دعب حلحنشة حلطألعة 

حلكبي2ة فأس - 30000 فأس حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

73775

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 شتن28   05

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.SOCIETE SMAZZO SARL

كرحء   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

حلشقق احلغرف حملفراشة.

دعب   96  : عنوحن حملقر حالجس أعي 

بنسألم دعب حلحنشة حلطألعة حلكبي2ة 

فأس - 30000 فأس حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : حلعزازي  مح د  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : حإلله  حلسبد س اللي عبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد مح د حلعزازي عنوحنه)ح( 
عقم ف مكرع زنقة 6 حي صحرحاة فأس 

30000 فأس حملغرب.

حإلله  عبد  س اللي  حلسبد 

دعب بنسألم حلطألعة   27 عنوحنه)ح( 

حلكبي2ة فأس 30000 فأس حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد مح د حلعزازي عنوحنه)ح( 
عقم ف مكرع زنقة 6 حي صحرحاة فأس 

30000 فأس حملغرب

حإلله  عبد  س اللي  حلسبد 

دعب بنسألم حلطألعة   27 عنوحنه)ح( 

حلكبي2ة فأس 30000 فأس حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3750.

1057I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE MARRUECOS
TRANSPORTE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد
لفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°627 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC
 STE MARRUECOS

TRANSPORTE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 

حأ�سي حلببض مكسب عقم 2 ص.ب 
122 مرزاكة حلطأااس - 52452 

حلريصأني حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.16131

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 شتن28   22 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
نوغو  ح بد  )ة(  حلسبد  لفويت 
أصل  من  حجس أعبة  حصة   1.000
لال  )ة(  حصة لفأئدة حلسبد   1.000
مريم حيت بن حملدني بسأعيخ 22 شتن28 

.2222
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 13 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 803.
1058I

حتسسأذة هدى أمنبوف، موثقة

LES ENTREPÔTS ELKHEIR
إعالن مسعدد حلقرحعحت

حتسسأذة هدى أمنبوف، موثقة
شأعع احد زيز حقأمة لفأاين، بلوك 
E2، حلطأبق حلثأني،عقم ف، حلحي 

حلصنأعي، أكأدير ، 80000، حكأدير 
حملغرب

 LES ENTREPÔTS ELKHEIR
«شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة»
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: أكأدير، 
شأعع حلجيش حمللكي، حملنزه، ع أعة 

الغڴأنيي، حلطأبق حلخأمس، عقم ف3، 
مكسب عقم 1 - - أكأدير حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.52221
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 27 يولبوز 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

على  ينص  حلذي   :1 عقم  قرحع 
حلشركة  عأس أف  -زيأدة  مأيلي: 
دعهـــــــــــم  حلف  خ سون  مبلغ  من 
عشران  ٳلى  )52.222٬22دعهم( 
اتسعون  ال أنبة  اسبع أئة  ملبون 
ألف دعهم ) 22.792.222٬22 دعهم(.
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
-حملصأدقة على زيأدة عأس أف  مأيلي: 

حلشركة.
قرحع عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 
7 ا8 من  حلسغبي2 حملت2حبط للفصوف   -

حلقأنون حتسأ�سي.
قرحع عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 
حتسأ�سي  حلقأنون  صبأغة  -حعأدة 

للشركة.
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
ينص على  حلذي  ا8:   7 عقم  بند 
 7 للفصوف  حملت2حبط  حلسغبي2  مأيلي: 
للشركة،  حتسأ�سي  حلقأنون  من  ا8 
اعأس أف  بأملسأه ة  حملسعلقة 

حلشركة.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   12 بسأعيخ  بأكأدير  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 118366.

1059I

FLASH ECONOMIE

RAMOIMAK
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 22 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

 RAMOIMAK
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
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اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف3 زنقة 

حلصويرة حي حملسي2ة - 73000 

حلدحخلة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

22365

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   24

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.RAMOIMAK

غرض حلشركة بإيجأز : إدحعة منتزه 

حملسعة 

- إدحعة حلسبأحة حلصبفبة

 - تشغبل محطة 

- خدمة.

ف3   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 
 73000  - زنقة حلصويرة حي حملسي2ة 

حلدحخلة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

حصة   800  : ع�سى  نبة  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   50  : عث أن  نبة  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   50  : عدنأن  نبة  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حصة   50  : نجبب  نبة  حلسبد 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

حلسبد بنزعيأن فأط ة : 50 حصة 

بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  ع�سى  نبة  حلسبد 

 225YOAKUM PKWAY APT

 1425 VA 22324 ALEXANDRIA

.ETATS UNIS D’AMERIQUE

 07 نبة عث أن عنوحنه)ح(  حلسبد 
أكدحف   7 زنقة هأعان حلرشبد شقة 

10000 حلريأط حملغرب.
 07 نبة عدنأن عنوحنه)ح(  حلسبد 
أكدحف   7 زنقة هأعان حلرشبد شقة 

10000 حلريأط حملغرب.
حي  عنوحنه)ح(  نجبب  نبة  حلسبد 
حملنزه عقم 522 ح ي م 10000 حلريأط 

حملغرب.
حلسبدة بنزعيأن فأط ة عنوحنه)ح( 
 12 عقم  برغ وت  زنقة   17 قطأع 
شقة 11 حي حلريأض 10000 حلريأط 

حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  ع�سى  نبة  حلسبد 
 225YOAKUM PKWAY APT
 1425 VA 22324 ALEXANDRIA

ETATS UNIS D’AMERIQUE
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 30 بسأعيخ  حلدهب  بوحدي  حالبسدحئبة 
غشت 2222 لحت عقم 1424/2222.

1060I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE MARRUECOS
TRANSPORTE

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

تعبين مسي2 جديد للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°627 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC
 STE MARRUECOS

TRANSPORTE شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي قصر 

حأ�سي حلببض مكسب عقم 2 ص.ب 
122 مرزاكة حلطأاس - 52452 

حلريصأني حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.16131

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
حملؤعخ في 22 شتن28 2222 لم تعبين 
حيت  حلسبد)ة(  للشركة  مسي2 جديد 

بن حملدني لال مريم ك سي2 احبد
لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 13 بسأعيخ  بألرشبدية  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 803.

1061I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

TERROIRS DU SUD EST
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°212 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45222،
OUARZAZATE MAROC

TERROIRS DU SUD EST شركة 
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي طريق 
موالي عشبد اعزحزت - 5000ف 

اعزحزحت حملغرب
لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
5ف116

في  مؤعخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حلقأنون  إعدحد  لم   2221 مأي   22
مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 
حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 
حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.
عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 
 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.TERROIRS DU SUD EST
ببر   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

منسجأت لي2اير
ببر حلسوحبل.

طريق   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

5000ف   - اعزحزت  عشبد  موالي 

اعزحزحت حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 1.000  : حلسبد حس أعبل غرينك 

دعهم   100.000 بقب ة  حصة 

للحصة.

 1000  : غرينك  حلسبدحس أعبل 

بقب ة 100.000 دعهم.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

غرينك  حس أعبل  حلسبد 

 558 عقم  حلوحدى  حي  عنوحنه)ح( 

5000ف اعزحزحت حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

غرينك  حس أعبل  حلسبد 

 558 عقم  حلوحدى  حي  عنوحنه)ح( 

5000ف اعزحزحت حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

حالبسدحئبة بوعزحزحت بسأعيخ 16 شتن28 

2221 لحت عقم 877.

1262I

JR CONSULTANTS SNC

GRAPHIC›S

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لوسبر نشأط حلشركة 

JR CONSULTANTS SNC

 Rue El Khatib Laraki - Ex ,19

 Mont Pilat 19, Rue El Khatib

 Laraki - Ex Mont Pilat، 22122،

CASABLANCA MAROC

GRAPHIC›S شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي 10 شأعع 

سسوكهولم - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
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لوسبر نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي -.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 يونبو  ف1  في  حملؤعخ 
نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :
حملوحد  الوزير  الصدير  حسسي2حد   -

احملستهلكأت في حملجأف حلطبي
الصدير  احسسي2حد  إنسأج   -
حلسج بل  مسسحضرحت  الوزير 
حلشخصبة  حلنظأفة  امسسحضرحت 
احملك الت حلغذحئبة احتجهزة حلطببة 
حلببوكب بأئبة  حلسحلبل  اأجهزة 
احلسعبئة  حملعأمل  معدحت  اج بر 

بج بر أشكألهأ.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 11 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

غشت 2222 لحت عقم 234324.
1063I

comptafine

AGENCE 121
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

comptafine
ف6 شأعع العمبطأج حلدحع حلببضأء 
ف6 شأعع العمبطأج حلدحع حلببضأء، 

maroc 22232، حلدحع حلببضأء
AGENCE 121 شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي ف6 شأعع 
العمبطأج حلدحع حلببضأء ف6 شأعع 
العمبطأج حلدحع حلببضأء 22232 

حلدحع حلببضأء حملغرب.
تعبين مسي2 جديد للشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.173979

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
01 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 
حلسبد)ة(  للشركة  جديد  مسي2 
حلخبأزي نوفل ك سي2 آخر لبعأ لقبوف 

حسسقألة حملسي2.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم ف83779.
Iف106

KEN.BOUI SERVICES

MORTIMUS-DIAG

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

KEN.BOUI SERVICES

حلشقة 8 حلطأبق ف ع أعة حلنجوم 

شأعع حلبكأي لهببل ، 63300، بركأن 

حملغرب

MORTIMUS-DIAG شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : عقم 17 

احدي دععة حي حالنبعأت شأعع دععة 

- 63300 بركأن حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.5655

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

30 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

ذحت  شركة   MORTIMUS-DIAG

عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة  حملسؤالبة 

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   90.000

حي  دععة  احدي   17 عقم  حإلجس أعي 

حالنبعأت شأعع دععة - 63300 بركأن 

حملغرب نتبجة لعدم نجأح حملشراع.

ا عين:

حلسبد)ة( يوسف قدحع اعنوحنه)ح( 

حملح دي  حي  صفأقص  شأعع  ف1 

)ة(  ك صفي  حملغرب  بركأن   63300

للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

 17 افي عقم  30 غشت 2222  بسأعيخ 

احدي دععة حي حالنبعأت شأعع دععة 

- 63300 بركأن حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  ب28كأن  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 494/2222.

1065I

SODIGECO

 SOCIETE TRANS ET

CHANGE
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

SODIGECO

شأعع حلدحخلة حلع أعة 11 شقة 8 

مكنأس ، 50000، مكنأس حملغرب

 SOCIETE TRANS ET CHANGE

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة)في 

طوع حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي حلطأبق 

حلسفلي إبن خلدان حلع أعة 12 - 

50000 مكنأس حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

1ف390.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

03 غشت 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

 SOCIETE TRANS ET CHANGE

دعهم   100.000 عأس ألهأ  مبلغ 

حلطأبق  حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن 

 -  12 حلع أعة  خلدان  إبن  حلسفلي 

 : ف  نتبجة  حملغرب  مكنأس   50000

 DISSOLUTION ANTICIPEE DE

.LA SOCIETE

ا حدد مقر حلسصفبة ب حلع أعة 

حملركب حلسكني موالي   23 حلشقة   8

مكنأس   50000  - ج  م  حس أعبل 

حملغرب. 

ا عين:

ح28كو  حلرزحق  عبد  حلسبد)ة( 

 23 حلشقة   8 حلع أعة  اعنوحنه)ح( 

حملركب حلسكني موالي حس أعبل م ج 

)ة(  50000 مكنأس حملغرب ك صفي 

للشركة.

اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 

محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 

حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 

حملسعلقة بألسصفبة : حلع أعة 8 حلشقة 

حملركب حلسكني موالي حس أعبل   23

م ج مكنأس.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 811.

1066I

ST2C

MEDFIX
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لأسيس شركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 92222، TANGER MAROC

MEDFIX شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 12 شأعع 

خألد بن حلولبد حلداع حلثألث عقم 

8 - 90000 طنجة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

05ف130

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   16

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.MEDFIX

حالسسي2حد   : غرض حلشركة بإيجأز 

احلسجأعة في حلعقأقي2 احالجهزة..

عنوحن حملقر حالجس أعي : 12 شأعع 

خألد بن حلولبد حلداع حلثألث عقم 8 - 

90000 طنجة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 

دعهم، مقسم كألسألي:

 600  : حلدغ ومي  عشبد  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

00ف   : حلدغ ومي  ع ر  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.
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احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد عشبد حلدغ ومي عنوحنه)ح( 

يعقوب  موالي  زنقة   3 حلجرحعي  حي 

عقم 10 90000 طنجة حملغرب.

حلسبد ع ر حلدغ ومي عنوحنه)ح( 

يعقوب  موالي  زنقة   3 حلجرحعي  حي 

عقم 10 90000 طنجة حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبد عشبد حلدغ ومي عنوحنه)ح( 

يعقوب  موالي  زنقة   3 حلجرحعي  حي 

عقم 10 90000 طنجة حملغرب

حلسبد ع ر حلدغ ومي عنوحنه)ح( 

يعقوب  موالي  زنقة   3 حلجرحعي  حي 

عقم 10 90000 طنجة حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   13 بسأعيخ  بطنجة  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 9803.

1067I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

NOGETM SARL
إعالن مسعدد حلقرحعحت

 CABINET COMPTAJUR

CONSEIL

 IMM 144 APPT 14 ZONE 22M

 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH MAROC

NOGETM SARL «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: حدحئق 

حلبأس ين مج وعة 2 مدخل 13 

شقة ف حريبل لأمنصوعت مرحكش 

- 0000ف لأمنصوعت - مرحكش 

حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

9ف677.

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

لم حلخأذ  01 شتن28 2221  حملؤعخ في 

حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 

من  عضوحن  أزحعي  حلسبد  إسسقألة 

بألسبد  احإلحسفأظ  حلشركة  تسبي2 

حلجلبل ك سي2 احبد  عبد  سالي�سي 

للشركة ملدة غي2 محددة

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

إلى  للشركة  حإلجس أعي  حملقر  لحويل 

حملرحدسة  بداحع  حلكأئن  حلجديد  حملقر 

عقم 19 حريبل حلبوع مرحكش

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

حلكأئن  للشركة  حإلجس أعي  حملقر 

19 حريبل حلبوع  بداحع حملرحدسة عقم 

مرحكش

على  ينص  حلذي  ف1:  عقم  بند 

حلجلبل  عبد  حلسبد سالي�سي  مأيلي: 

حلوحبد للشركة ملدة غي2  هو حملسي2 

محددة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

مأي   10 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 5217/2222.

1068I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

S.T GLOBAL
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

قفل حلسصفبة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

حلرقم 1 حلع أعة 91 حلحي حلحسني 

منطقة حتنشطة حالقسصأدية ، 

6300ف، حلبوسفبة حملغرب

S.T GLOBAL شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : عقم 

17 حلسويقة حلقدي ة مركز سبدي 

حح د حلكنسوع 6300ف حلبوسفبة 

حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.2777

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 29 غشت 2222 لقرع حل 

S.T GLOBAL شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد مبلغ 
اعنوحن  دعهم   100.000 عأس ألهأ 

حلسويقة   17 عقم  حإلجس أعي  مقرهأ 

حلقدي ة مركز سبدي حح د حلكنسوع 

نتبجة  حملغرب  حلبوسفبة  6300ف 

لسوقف أنشطة حلشركة.

ا عين:

بن2تي  حلدين  صالح  حلسبد)ة( 

حي حلشأف حمبأعك زنقة  اعنوحنه)ح( 

حلش أعبة  6053ف   19 عقم  حلنجأح 

حملغرب ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

 17 افي عقم  بسأعيخ 29 غشت 2222 

حلسويقة حلقدي ة مركز سبدي حح د 

حلكنسوع 6300ف حلبوسفبة حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ بألبوسفبة   حالبسدحئبة 

 ف1 شتن28 2222 لحت عقم 242.

1069I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE D’EXPLOITATION

AGRICOLE DUROC
إعالن مسعدد حلقرحعحت

MA GLOBAL CONSULTING

10 زحاية شأعع لندن ازنقة حجأج 

حبن عرطة ، 22222، حلدحع حلببضأء 

حملغرب

 SOCIETE D’EXPLOITATION

AGRICOLE DUROC «شركة 

حملسأه ة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: 9، شأعع 

خألد حبن حلولبد عين حلسبر - - 

حلدحعحلببضأء حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.55855

ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حلخأذ  لم   2222 مأي   10 في  حملؤعخ 

حلقرحعحت حلسألبة : 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي:

9 محج  لحويل حملقر حلسجأعي من 

 ،30 خألد حبن حلولبد عين حلسبر إلى 

حلوحزيز،  شأعع عبد حلرحبم بوعببد، 

حلدحع حلببضأء 

قرحع عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

لحبين حلنظأم حتسأ�سي للشركة

البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 

بند عقم ف: حلذي ينص على مأيلي: 

حملقر حإلجس أعي للشركة

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837671.

1070I

CABINET CRCOM

TERRAIN VERT
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

حل شركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،32222 ، حمل لكة حملغريبة

TERRAIN VERT شركة ذحت 
حملسؤالبة حملحدادة)في طوع 

حلسصفبة(

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي فأس، 

محل عقم ف ع أعة 21 حي لبدا شأعع 

حلقأدسبة ضهر حملهرحز - 30100 فأس 

حملغرب.

حل شركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.22227

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

05 شتن28 2222 لقرع حل  حملؤعخ في 

حملحدادة  حملسؤالبة  ذحت  شركة 

عأس ألهأ  مبلغ   TERRAIN VERT

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

ع أعة  ف  حإلجس أعي فأس، محل عقم 

ضهر  حلقأدسبة  شأعع  لبدا  حي   21

30100 فأس حملغرب نتبجة   - حملهرحز 

ف : قرحع طوعي ج أعي للشركأء.
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فأس،  ب  حلسصفبة  مقر  حدد  ا 
محل عقم ف ع أعة 21 حي لبدا شأعع 
حلقأدسبة ضهر حملهرحز - 30100 فأس 

حملغرب. 
ا عين:

طه سالاي اعنوحنه)ح(  حلسبد)ة( 
شأعع حالادحية طريق إي وزحع   7 عقم 
فأس حملغرب ك صفي   30100 فأس 

)ة( للشركة.
اعند حإلقسضأء حلحداد حملفراضة 
محل  لهم  حملخولة  حلصالحبأت  على 
حملخأبرة امحل لبلبغ حلعقود احلوثأئق 
حملسعلقة بألسصفبة : فأس، محل عقم 
ف ع أعة 21 حي لبدا شأعع حلقأدسبة 

ضهر حملهرحز
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28  ف1  بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3773/222.
1071I

CABINET CRCOM

QUOTIDIEN AL FASSIA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،32222 ، حمل لكة حملغريبة
QUOTIDIEN AL FASSIA شركة 

ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : حلقطعة 
6ف أ مسجر 6ف لجزئة بأب حلسالم 

طريق عين حلشقف فأس - 30100 
فأس حملغرب.
قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 
.61655

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
حملؤعخ في 12 شتن28 2222 لقرع حل 
شركة   QUOTIDIEN AL FASSIA
ذحت مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 
 100.000 عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد 
حإلجس أعي  مقرهأ  اعنوحن  دعهم 

لجزئة بأب  6ف  أ مسجر  6ف  حلقطعة 
 - فأس  حلشقف  عين  حلسالم طريق 
لقرحع  نتبجة  حملغرب  فأس   30100
حلوحبد  حلشريك  طرف  من  طوعي 

للشركة.
ا عين:

حح أمو�سي  نببه  حلسبد)ة( 
براكسبل   1000 بلجبكأ  اعنوحنه)ح( 

بلجبكأ ك صفي )ة( للشركة.
ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 
افي حلقطعة  بسأعيخ 12 شتن28 2222 
حلسالم  بأب  لجزئة  6ف  مسجر  أ  6ف 
 30100  - طريق عين حلشقف فأس 

فأس حملغرب.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   15 بسأعيخ  بفأس  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 3222/222.
1272I

JURISMAG SARL

GLOBAL ENGINES SARL-AU
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لفويت حصص

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 22222،
Casablanca Maroc

 GLOBAL ENGINES SARL-AU
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي إقأمة عيو 
، شأعع سبدي عبد حلرح أن، عين 
حلذئأب - 22222 حلدحع حلببضأء 

حملغرب.
لفويت حصص

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
.122229

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 
ل ت   2222 غشت   08 في  حملؤعخ 

حملصأدقة على :
 BUGSHAN )ة(  حلسبد  لفويت 
حصة   MAROC SARL 122.222
حجس أعبة من أصل 122.222 حصة 
 BUGSHAN )ة(  حلسبد  لفأئدة 
AUTOMOTIVE GROUP SARL-

AU بسأعيخ 08 غشت 2222.
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
 15 بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 837836.

1073I

SOFIDACE

VITAL ELEVATION
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
تغبي2 تس بة حلشركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 12122،
RABAT MAROC

VITAL ELEVATION شركة ذحت 
مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي شأعع 

حبن سينأ حلع أعة 79 حلطأبق 2 عقم 
حلشقة 6 حكدحف حلريأط - 10080 

حلريأط حملغرب.
تغبي2 تس بة حلشركة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 
 126527

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
لم   2222 يولبوز   26 في  حملؤعخ 
 VITAL» من  حلشركة  تس بة  تغبي2 
 VERSA» إلى   »  ELEVATION

.» ATLANTIS MAROC
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   15 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122255.

Iف107

SOFIDACE

HYGIENE SANTE SARL
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 12122،
RABAT MAROC

HYGIENE SANTE SARL شركة 
ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي 5ف1 حاالد 

دلبم مطأع شقة عقم 1 ل أعة - 

12222 ل أعة حملغرب.

لحويل حملقر حالجس أعي للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.162623

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 29 يولبوز 2222 لم لحويل 

من  للشركة  حلحألي  حالجس أعي  حملقر 

عقم  شقة  مطأع  دلبم  حاالد  «5ف1 

إلى   » ل أعة حملغرب   12222 - ل أعة   1

حلعلويين  سأحة  قيس  حقأمة   107»

حلريأط   10090  - حلريأط  حكدحف 

حملغرب».

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   09 بسأعيخ  بألريأط  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 122527.

1075I

FLASH ECONOMIE

FABRIANO PROTEC
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
لأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 22 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

FABRIANO PROTEC شركة ذحت 

مسؤالبة محدادة ذحت حلشريك 

حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي إقأمة 

سكني 2 بلوك س ع أعة س 1 

حلشقة 112 لعبأيدة طريق حلقنبطرة 

- 11000 سال حملغرب

لأسيس شركة ذحت مسؤالبة 

محدادة ذحت حلشريك حلوحبد 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

36555

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 غشت   22

مسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حلوحبد  حلشريك  ذحت  محدادة 

بأمل يزحت حلسألبة:
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ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حلشريك  ذحت  محدادة  مسؤالبة 

حلوحبد.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

.FABRIANO PROTEC

نشأط   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

أمني.

إقأمة   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

سكني 2 بلوك س ع أعة س 1 حلشقة 

 - حلقنبطرة  طريق  لعبأيدة   112

11000 سال حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.

 10.000 حلشركة:  عأس أف  مبلغ 

دعهم، مقسم كألسألي:

 100  : حلطألبي  سفبأن  حلسبد 

حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اصفأت اموحطن حلشركأء :

حلسبد سفبأن حلطألبي عنوحنه)ح( 

مركب فضأءحت حلسعأدة 1 مج وعة 
 11 عقم   12 شقة   3 ط   3 ع أعة   11

93150 مرلبل حملغرب.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:

حلسبدة حبأة حلكويلمي عنوحنه)ح( 

ف3ف1 طريق  لجزئة سعبد حجي عقم 

حلقنبطرة 11000 سال حملغرب

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

غشت   22 بسأعيخ  بسال  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 36555.

1076I

STE FIDUCAT

WATENERGY
إعالن مسعدد حلقرحعحت

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 42222،

Marrakech MAROC

WATENERGY «شركة ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة»

اعنوحن مقرهأ حالجس أعي: زنقة 
مسلم لجزئة بوكأع حلطأبق 3 شقة 

عقم ف1 بأب دكألة - 0000ف مرحكش 
حملغرب.

«إعالن مسعدد حلقرحعحت»
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي: 

.121239
ب قس�سى حلج ر حلعأم حالسسثنأئي 

حملؤعخ في 07 يونبو 2222
لم حلخأذ حلقرحعحت حلسألبة: 

قرحع عقم 1: حلذي ينص على مأيلي: 
لحويل حملقر حالجس أعي حلحألي للشركة 
من «زنقة مسلم لجزئة بوكأع حلطأبق 
0000ف   - ف1 بأب دكألة  3 شقة عقم 
 131 «عقم  إلى  حملغرب»  مرحكش 
0000ف   - 2 ب  حلطأبق حتاف حملسي2ة 

مرحكش حملغرب».
على  ينص  حلذي   :2 عقم  قرحع 
من  حلشركة  تس بة  تغبي2  مأيلي: 

«OMGS» .» إلى» WATENERGY»
البعأ لذلك لم تعديل مقسضبأت 

حلنظأم حتسأ�سي حلسألبة: 
بند عقم 2: حلذي ينص على مأيلي: 

تس بة حلشركة
بند عقم 3: حلذي ينص على مأيلي: 

مقر حلشركة
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
شتن28   16 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف9ف139.

1077I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

G.C DIHOU
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

قفل حلسصفبة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°362 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR TINGHIR، 45222،

TINGHIR MAROC
G.C DIHOU شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة
اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : داحع 

لزعات قلعة مكونة - 5800ف لنغي2 
حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.933

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

حملؤعخ في 22 غشت 2222 لقرع حل 

G.C DIHOU شركة ذحت حملسؤالبة 

 22.222 عأس ألهأ  مبلغ  حملحدادة 

دعهم اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي داحع 

لنغي2  5800ف   - لزعات قلعة مكونة 

غرض  لحقبق  لعدم  نتبجة  حملغرب 

اأهدحف حلشركة.

ا عين:

عحو  حيت  هللا  عبد  حلسبد)ة( 

داحع لزعات قلعة مكونة  اعنوحنه)ح( 

لنغي2 حملغرب ك صفي  5800ف  لنغي2 

)ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

داحع  افي   2222 غشت   22 بسأعيخ 

لنغي2  5800ف   - لزعات قلعة مكونة 

حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  بتنغي2  حالبسدحئبة 

2222 لحت عقم 349/2222.

1078I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TRANSPORT BENGARA
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

تعبين مسي2 جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

حلرقم 1 حلع أعة 91 حلحي حلحسني 

منطقة حتنشطة حالقسصأدية ، 

6300ف، حلبوسفبة حملغرب

TRANSPORT BENGARA شركة 

ذحت حملسؤالبة حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي عقم 13 

حلحي حالدحعي مركز سبدي حح د 

حلكنسوع - 6300ف حلبوسفبة حملغرب.

تعبين مسي2 جديد للشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.867

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

10 شتن28 2222 لم تعبين  حملؤعخ في 

مسي2 جديد للشركة حلسبد)ة( بنقأعة 

حسلب أن ك سي2 احبد.

لبعأ لقبوف حسسقألة حملسي2.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

بسأعيخ بألبوسفبة   حالبسدحئبة 

 ف1 شتن28 2222 لحت عقم 243.

1079I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 UNITED COMPANY FOR
FUELS AND OILS

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة
لأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

حلرقم 1 حلع أعة 91 حلحي حلحسني 

منطقة حتنشطة حالقسصأدية ، 

6300ف، حلبوسفبة حملغرب

 UNITED COMPANY FOR FUELS

AND OILS شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي أاالد 

حعيش حلشوحكر سبدي شبكر - 

6076ف حلبوسفبة حملغرب

لأسيس شركة ذحت حملسؤالبة 

حملحدادة 
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

69ف3

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
لم إعدحد حلقأنون   2222 يولبوز   26

حملسؤالبة  ذحت  لشركة  حتسأ�سي 

حملحدادة بأمل يزحت حلسألبة:

ذحت  شركة   : حلشركة  شكل 

حملسؤالبة حملحدادة.

عند  مسبوعة  حلشركة  تس بة 

 : تس بتهأ  ب خسصر  حإلقسضأء 

 UNITED COMPANY FOR FUELS

.AND OILS

تشغبل   : بإيجأز  حلشركة  غرض 

اإدحعة محطة حلخدمة

ببر حلوقود ازيوت حلتشحبم

إدحعة اتشغبل حملقأهي احملطأعم.

أاالد   : حالجس أعي  حملقر  عنوحن 

 - شبكر  سبدي  حلشوحكر  حعيش 

6076ف حلبوسفبة حملغرب.

أجلهأ  من  لأسست  حلتي  حملدة 

حلشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ عأس أف حلشركة: 
دعهم، مقسم كألسألي:

 500  : جعوحقي  مح د  حلسبد 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

 500  : حلحبأن  فسبحة  حلسبدة 
حصة بقب ة 100 دعهم للحصة.

احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 
اصفأت اموحطن حلشركأء :

عنوحنه)ح(  جعوحقي  مح د  حلسبد 
شأعع   12 عقم   2 دعب مرحكش بلوك 
حملح دية   22212 حلسأزي  حلقأ�سي 

حملغرب.
حلسبدة فسبحة حلحبأن عنوحنه)ح( 
 22212  11 عقم   19 زنقة  حلقصبة 

حملح دية حملغرب.
احلعأئلبة  حلشخصبة  حتس أء 

اموحطن مسي2ي حلشركة:
عنوحنه)ح(  جعوحقي  مح د  حلسبد 
شأعع   12 عقم   2 دعب مرحكش بلوك 
حملح دية   22212 حلسأزي  حلقأ�سي 

حملغرب
حلسبد حبرحهبم حلحبأن عنوحنه)ح( 
 22212  11 عقم   19 زنقة  حلقصبة 

حملح دية حملغرب
بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 
 12 بسأعيخ  بألبوسفبة  حالبسدحئبة 

شتن28 2222 لحت عقم 237.

1080I

CABINET BADREDDINE

OCCASION EL AZZOUZIA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
قفل حلسصفبة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسي2ة 1 حقأمة هني حلشقة 

عقم 1 ، 0، مرحكش حملغرب

 OCCASION EL AZZOUZIA

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد

اعنوحن مقرهأ حإلجس أعي : 513 حلحي 

حلصنأعي سبدي غأنم - 0000ف 

مرحكش حملغرب.

قفل حلسصفبة

عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي : 

.12621

حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 

لقرع   2222 شتن28   05 في  حملؤعخ 

 OCCASION EL AZZOUZIA حل 

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

عأس ألهأ  مبلغ  حلوحبد  حلشريك 

مقرهأ  اعنوحن  دعهم   100.000

حإلجس أعي 513 حلحي حلصنأعي سبدي 

غأنم - 0000ف مرحكش حملغرب نتبجة 

حلنظأم  من  ا30  للبندين29  لطبقأ 

حالسأ�سي للشركة..

ا عين:

حسني  بلغبتي  علي  حلسبد)ة( 

حلصنأعي  حلحي   513 اعنوحنه)ح( 

0000ف مرحكش حملغرب  سبدي غأنم 

ك صفي )ة( للشركة.

ا قد لم حنعقأد حلج عبة حلخسأمبة 

 513 افي   2222 شتن28   05 بسأعيخ 

حلحي حلصنأعي سبدي غأنم - 0000ف 

مرحكش حملغرب.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

شتن28   15 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم ف5ف139.

1081I

CABINET BADREDDINE

 BRIQUETERIE LA
KOUTOUBIA

شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 
حلشريك حلوحبد

لوسبر نشأط حلشركة 

CABINET BADREDDINE
279 أ مسي2ة 1 حقأمة هني حلشقة 

عقم 1 ، 0، مرحكش حملغرب
 BRIQUETERIE LA KOUTOUBIA
شركة ذحت مسؤالبة محدادة ذحت 

حلشريك حلوحبد
اعنوحن مقرهأ حالجس أعي قطأعة 

ج أعة اقبأدة حملنأبهة 36 كلم طريق 
آسفي - 0000ف مرحكش حملغرب.

لوسبر نشأط حلشركة
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

.23575
حلوحبد  حلشريك  قرحع  ب قس�سى 
ل ت   2222 أبريل  ف0  في  حملؤعخ 
نشأط  إلى  حلسألبة  حتنشطة  إضأفة 

حلشركة حلحألي :
حالعح�سي  تسبي2  في  مقأاف   -

حلفالحبة.
- حالسسي2حد احلسصدير..

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم   
شتن28   15 بسأعيخ  ب رحكش  حلسجأعية 

2222 لحت عقم 53ف139.
1222I

FLASH ECONOMIE

RE’ZO
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة

عفر عأس أف حلشركة

RE’ZO
شركة ذحت مسؤالبة محدادة
عأس ألهأ:2.322.222 دعهم

 مقرهأ حإلجس أعي: ع أعة لبأ عقم 23 

لجزئة حلسأحأت زنقة عقم 2 حلطأبق 

2 مكسب عقم 7 - حلدحعحلبيبضأء
عقم حلسقببد في حلسجل حلسجأعي 

252127

عفر عأس أف حلشركة

ب قس�سى حلج ر حلعأم حإلسسثنأئي 

قرع   2222 غشت   15 في  حملؤعخ 

حلشركأء

ب قدحع  حملأف  عأس  عفر 

يصبا  حتى  دعهم   1،222،222.22

من 1،122،222.22 دعهم إلى

2،322،222.22 دعهم عن طريق 

اإنشأء  جأعي  حسأب  في  حالشت2حك 

دعهم عدد حتسهم حلجديدة   12222

؛   23222 إلى   11001 من  مرق ة 

لالشت2حك احلدفر 

ب وحزنة  حالكسسأب  حتى  بألكأمل 

حلديون حلسأئلة احملسسحقة احملحددة.

بأملحك ة  حلقأنوني  حإليدحع  لم 

ف1  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع  حلسجأعية 

شتن28 2222 لحت عقم 32222

1083I

حسسدعحك خطإ اقر بألجريدة 

 حلرس بة عدد ف573

 بسأعيخ 21 سبس 28 2222،

421P حلصفحة 17342، إعالن عقم

شركة بلخضي2 كأع ش.م.م ش.ا

بدال من :

إسم حلشركة : شركة بلحضي2 كأع 

ش.م.م ش.ا.

يقرأ :

إسم حلشركة : شركة بلخضي2 كأع 

ش.م.م ش.ا.

)حلبأقي بدان تغبي2.(
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املحكمة التجارية بطنجة
ملف لفويت حظ في أصل لجأعي

عن طريق حلسنأزف
ملف عقم : 2222/33

كسأبة  مصلحة  عئيس  يعلن 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
مصحح  عرفي  عقد  ب قس�سى  أنه 
 ،2222 يولبو   8 بسأعيخ  حإلمضأء 
بسأعيخ  حإلمضأء  مصحح  له   املحق 
2 سبس 28 2222، لنأزلت حلسبدة كوثر 
حلشنسوف حلحأملة لبطأقة حلسعريف 
احملسجلة   KB117669 حلوطنبة عقم 
بألسجل حلسجأعي بطنجة لحت عقم 
حلذي  عن مج وع حظهأ   ،105380
حلسجأعي  حتصل  في  حلنصف  يسأاي 
بنديبأن  بوشتى  حي  بطنجة  حلكأئن 
زنقة 17 عقم 5، لفأئدة حلسبد أح د 
حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  حلشنسوف 
احددت   K112572 عقم  حلوطنبة 
حلسجأعي  حتصل  في  حظهأ  قب ة 
موضوع حلسنأزف في مبلغ إج ألي قدعه 

5.000 دعهم.
حلسعرضأت  ج بر  فإن  اعلبه 
لقدم بكسأبة حلضبط بهذه حملحك ة 
من  حبسدحء  يومأ   15 أجل  دحخل 
ف8   لأعيخ حلنشر حلثأني طبقأ للفصل 

امأ يلبه من مدانة حلسجأعة.
حلنشرة حتالى

عن عئيس كسأبة حلضبط

ك أف معطأكة

49 مكرر

حملحك ة حلسجأعية بطنجة
ملف لقديم أصل كحصة في شركة 

طوع حلسأسيس
ملف عقم : ف2222/3

كسأبة  مصلحة  عئيس  يعلن 
حلضبط بأملحك ة حلسجأعية بطنجة، 
مصحح  عرفي  عقد  ب قس�سى  أنه 
 ،2222 ينأير   24 بسأعيخ  حإلمضأء 
حلكريم  عبد  بوعحس  حلسبد  قدم 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 
بألسجل  احملسجل   K129323 عقم 
76ف30،  حلسجأعي بطنجة لحت عقم 
أصله حلسجأعي حلكأئن بطنجة شأعع 
مألبطأ عقم 56 كحصة في شركة طوع 
 MCKOOL SARL حلسأسيس مس أة 

.AU

اينأء على لقرير مرحقب حلحصص 
حملؤعخ في 9 أغسطس 2222، فقد لم 
لقببم حتصل حلسجأعي حملذكوع بقب ة 

000.000.ف دعهم.
حلسعرضأت  ج بر  فإن  اعلبه 
لقدم بكسأبة حلضبط بهذه حملحك ة 
15 يومأ حبسدحء من لأعيخ  دحخل أجل 
امأ  ف8  للفصل  طبقأ  حلثأني  حلنشر 

يلبه من مدانة حلسجأعة.
حلنشرة حتالى

عن عئيس كسأبة حلضبط

ك أف معطأكة

50 مكرر

حملحك ة حلسجأعية بطنجة
ملف لفويت أصل لجأعي

عن طريق حلببر

ملف عدد : 2222/31

كسأبة  مصلحة  عئيس  يعلن 
بطنجة  حلسجأعية  بأملحك ة  حلضبط 
بسأعيخ موثق  عقد  ب قس�سى   أنه 
حلسبد  بأع   ،2222 أغسطس   3  
لبطأقة  حلحأمل  حلعاللي  مح د 
 B223212 عقم  حلوطنبة  حلسعريف 
لحت  حلسجأعي  بألسجل  احملسجل 
عقم 698ف9، مج وع حتصل حلسجأعي 
حلسكني  حملج ر   7 حلعرفأن  حلكأئن 
 ،93 مسجر عقم   222 ع أعة عقم   18
حلسكوعي  فبصل  حلسبد  لفأئدة 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 
قب ة  احددت   ،R225215 عقم 
حتصل حلسجأعي موضوع حلببر في مبلغ 
50.000.00ف )أعبع أئة  إج ألي قدعه 

اخ سون ألف( دعهم.
حلسعرضأت  ج بر  فإن  اعلبه 
لقدم بكسأبة حلضبط بهذه حملحك ة 
15 يومأ حبسدحء من لأعيخ  دحخل أجل 
ف8 للفصل  طبقأ  حلثأنبة   حلنشرة 

 امأ يلبه من مدانة حلسجأعة.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس كسأبة حلضبط

ك أف معطأكة

103 مكرر

حملحك ة حلسجأعية بطنجة
ملف عدد : 2222/32

ملف لفويت أصل لجأعي
كسأبة  مصلحة  عئيس  يعلن 
حلضبط بأملحك ة حلسجأعية بطنجة، 
بسأعيخ موثق  عقد  ب قس�سى   أنه 
بأع حلسبد أسأمة  أكسوير 2221،   8 
حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  يأسين 
احملسجل   K356224 عقم   حلوطنبة 
بألسجل حلسجأعي بطنجة لحت عقم 
حلسجأعي  حتصل  مج وع   ،52662
حلكأئن بطنجة بكل من 77 شأعع فأس 
شأعع   77 ا  حملركز حلسجأعي م28اكة، 
فأس حملركز حلسجأعي م28اكة عقم ف3، 
لفأئدة كل من حلسبدة منأع حلسبأف 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة 
عيم  احلسبدة   ،KB59664 عقم 
حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة  حلسبأف 
احددت   ،K 563222 عقم  حلوطنبة 
قب ة حتصل حلسجأعي موضوع حلببر 
80.000 دعهم. في مبلغ إج ألي قدعه 
حلسعرضأت  ج بر  فإن  اعلبه 
لقدم بكسأبة حلضبط بأملحك ة دحخل 
أجل )15( يومأ حبسدحء من لأعيخ حلنشر 
ف8 امأ يلبه من  حلثأني طبقأ للفصل 

مدانة حلسجأعة.
حلنشرة حلثأنبة

حإلمضأء

عن عئيس كسأبة حلضبط

ك أف معطأكة

9 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف عقم : 2222/23

عقد ببر أصل لجأعي

بسأعيخ  عدلي  عقد  ب قس�سى 
بأعت حلسبدة حنأن   2222 8 ف28حير 
حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة  حملشراح 
967فA67، احلسأكنة  حلوطنبة عقم  
 ،2 مرجأن   3 حلطأبق   1422 برقم 

مكنأس.
حلحأملة  حمي  سعأد  حلسبدة 
حلوطنبة   حلسعريف  لبطأقة 
 223 برقم  احلسأكنة   ،D395ف1ف

لجزئة حملنصوع مكنأس.

لل حل  حلسجأعي  حتصل  مج وع 
لجزئة   3 عقم  نوع  بإقأمة  حلكأئن 
حلسأدس  مح د  شأعع  حلفأضلبة 
حلسجأعي  بألسجل  احملسجل  مكنأس 

لحت عقم 22222.
احدد ث ن حلببر بـ 5ف ألف دعهم.

لذلك فإن ج بر حلسعرضأت يجب 
بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة  أن لوضر 
حلسجأعية ب كنأس دحخل أجل خ سة 
صداع  لأعيخ  من  يومأ   )15( عشر 

حلنشرة حلثأنبة.
حلنشرة حلثأنبة

حإلمضأء

عن عئيس كسأبة حلضبط

10 مكرر

حملحك ة حلسجأعية ب كنأس

ملف عدد : 2222/22

لحويل شخص طببعي إلى شخص 
معنوي

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

حلشخص  لحويل  لم   2222 8 يونبو 

حلذحتي أسأمة حأجي حلحأمل لبطأقة 

 D251723 عقم   حلوطنبة  حلسعريف 

احملسجل بألسجل حلسجأعي لحت عقم 

لحت  معنوي  شخص  إلى    77680

 ENTREPRISE MC AUTO حسم 

في طوع حلسأسيس   HAJJI SARL  AU

بس زنقة   10 ا   10 حلكأئن مقرهأ ب 

حتصل  لقببم  لم  اقد  مكنأس  لكأع 

حملأدية  حلعنأصر  لج بر  حلسجأعي 

احملعنوية من أصوف اخصوم للببأن 

بقب ة  لشركة  كحصص  حملحأسبي 

2.622.222 دعهم.

لذلك فإن ج بر حلسعرضأت يجب 

بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة  أن لوضر 

حلسجأعية ب كنأس دحخل أجل خ سة 

صداع  لأعيخ  من  يومأ   )15( عشر 

حلنشرة حلثأنبة.

حلنشرة حلثأنبة

11 مكرر

 II. - إعالنات قضائية
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حملحك ة حلسجأعية ب كنأس
ملف عقم : 2222/26

حسأب عقم : 2713

إعالن إشهأع عقد ببر أصل لجأعي
ب قس�سى عقد عدلي مؤعخ بسأعيخ 
حتسسأذحن  للعدالن   2222 يونبو   8
عبد حلرح أن حلقرشأف اعبد حلعألي 
بدحئرة  لإلشهأد  حملنسصبأن  بوحوحع 
حملحك ة  حإلسسئنأف  محك ة  نفوذ 
حإلبسدحئبة قسم قضأء حتسرة شعبة 
عبد  حلسبد  بأع  ب كنأس  حلسوثبقة 
هللا بومألك بن موالي حبرحهبم حملزدحد 
عقم  اطنيسه   1938 أكسوير  فألا  في 
 3 زنقة  سكنأه عقم83  دحف،   11325
ب كنأس كأفة حتصل    3 حي حتطلس 
حلسجأعي لل حل حلكأئن برقم 19 زنقة 
منون سبدي ع را مكنأس مسأحسه 
مت2 مربر حملشس ل على مرحأض  3ف 
حلسجل   1222 حلت2لببي عقم  حلسجل 
حملسجل   26226 عقم  حإليضأحي 
بسأعيخ  ب كنأس  حلسجأعية  بأملحك ة 
23 ديس 28 1988 حلسعريف حلضريبي 
حملهنبة  حلضريبة   23625762 عقم 
حملشت2يأن  لفأئدة   17922231 عقم 
حلشقبقأن ح بد مخسأعي بن عي�سى 
حملزدحد في 5 مأعس 1976، اطنيسه عقم 
دعب   86 دحف سكنأه برقم  ف950ف3 
سبدي لحسن حع ر مكنأس اج أف 
ينأير   31 مخسأعي حلنسب حملزدحد في 
دحف،   338533 اطنيسه عقم   ،1972
اذلك  ببنه أ  سوية  بأملحل  سكنأه 
دعهم.  160.000 قدعه  مألي  ب بلغ 
لذلك فإن ج بر حلسعرضأت يجب أن 
لوضر بكسأبة حلضبط بأملحك ة حلسجأعية 
ب كنأس دحخل أجل خ سة عشر يومأ 

من لأعيخ صداع حلنشرة حلثأنبة.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس كسأبة حلضبط 

12 مكرر

حملحك ة حلسجأعية ب كنأس
لحويل شخص ذحتي

 إلى شخص معنوي

ملف عقم 2222/27

في مؤعخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
 3 ف28حير 2222 لم لحويل حلشخص 
حلذحتي سعبد حكو زحف حلحأمل لبطأقة 
 D13913ف عقم  حلوطنبة  حلسعريف 
احملسجل بألسجل حلسجأعي لحت عقم 
حلفسا  بسجزئة  مقره  حلكأئن   97110

ايسالن مكنأس إلى شخص معنوي 
 GALOTI SARL شركة  إسم  لحت 
في طوع حلسأسيس اقد لم لقببم   AU
حلعنأصر  لج بر  حلسجأعي  حتصل 
حملأدية احملعنوية من أصوف اخصوم 
لشركة  كحصص  حملحأسبي  للببأن 

بقب ة 00.000.00ف دعهم.
لذلك فإن ج بر حلسعرضأت يجب 
بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة  أن لوضر 
حلسجأعية ب كنأس دحخل أجل خ سة 
صداع  لأعيخ  من   )15( يومأ  عشر 

حلنشرة حلثأنبة.
حلنشرة حلثأنبة

13 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ببر أصل لجأعي

ملف عقم : 2222/95
حسأب عقم : 5061

في  مؤعخ  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 
ب رحكش  مسجل   2222 27 يولبو 
2222، شجل عدد  يولبو   22 بسأعيخ 
أمر   ،2222-2252973-11271  :

بأسسخالص : 81ف38ف :
بأع حلسبد سعد حلدين عطفأي، 
عقم  حلوطنبة  للبطأقة  حلح أف 
ح زة  حلسبد  لفأئدة   J245265
حعقبب، حلحأمل للبطأقة حلوطنبة عقم 
حلسجأعي  حتصل  ج بر   BB127542
حسم  لحت  للصبدلة  يسسغل  حلذي 
احملسسغل  حلكأئن  حزعيقتن  صبدلبة 
حزعقتن  حاعير  حيت  حزعيقتن  بج أعة 
احملسجل بألسجل حلسجأعي بأملحك ة 
حلسجل  من  ب رحكش  حلسجأعية 
من   9678 من ا   131306 حلسحلبلي 
عنأصره  بج بر  حلت2لببي،  حلسجل 
إج ألي  بث ن  قوم  احملعنوية  حملأدية 

حعبع أئة ألف دعهم 00.000ف.
أعاله  حملذكوع  حلبأئر  دحئني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 
ب رحكش  دحخل أجل يبسدئ من لأعيخ 
حلبوم  في  ينسهي  حتاف  حالعالن  نشر  
حلخأمس عشر من نشر حإلعالن حلثأني.

حلنشرة حتالى
عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

30 مكرر

حملحك ة حلسجأعية ب رحكش
ببر أصل لجأعي

ملف عقم : 2222/96

حسأب عقم : 5070

مؤعخ  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 

امسجل   2222 أغسطس   30 في 

 2222 ب رحكش بسأعيخ فألا سبس 28 

 STE RIAD EL WIAM بأعت شركة
بشرى  حلسبدة  لفأئدة   SARL AU 
حلسجأعي  حتصل  ج بر  حلدنأ  بن 

حلكأئن ب رحكش حملدينة حي بن صألح، 

دعب كنأاة عقم 24 ا25 احملعد لدحع 

حلضبأفة من حلدعجة حتالى احملسجل 

بألسجل حلسجأعي لحت عقم 25255 

احملعنوية  حملأدية  عنأصره  بج بر 

ب بلغ 300.000 دعهم.

فعلى دحئني حلبأئر حملذكوع أعاله أن 

يسقدموح بسعرضأتهم إلى قسم حلسجل 

حلسجأعي بأملحك ة حلسجأعية ب رحكش 

نشر  لأعيخ  من  يبسدي  أجل  دحخل 

حإلعالن حتاف اينسهي في حلبوم حلخأمس 

عشر )15( من نشر حإلعالن حلثأني.

حلنشرة حتالى

عن عئيس كسأبة حلضبط

44 مكرر

حملحك ة حلسجأعية ب رحكش
ببر أصل لجأعي

ملف عقم 2222/97

حسأب عقم : 5076

مؤعخ  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 

مسجل   2222 يونبو   17 بسأعيخ 

حملرحجر  لحت   2222 يونبو   22 في 

2222-  : حملدحخبل  كنأش   : حلسألبة 

بأسسخالص  أمر   2249242-11271

حتدحء  لوصبل   ،42322/2222

22221323911249، بأعت حلشركة 

 «AUGGY MARRAKECH» حملس أة 

شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 
 100.000 عأس ألهأ  احبد،  شريك 

دعهم، حلكأئن مقرهأ ب رحكش، 1091 

لجزئة حملسأع، طريق حسفي، احملقبدة 

بألسجل حلسجأعي عقم 7فف13.

 «CHABIBI» حملس أة  للشركة 
عأس ألهأ  حملسؤالبة،  ذحت  شركة 
مقرهأ  حلكأئن  دعهم،   10.000
زينيت بيزنيس سونت2 زنقة  ب رحكش، 
حلثألث،  حلطأبق  بكأع،  بقعة  مسلم، 
احملقبدة  بأب دكألة،  ف1،  شقة عقم 

بألسجل حلسجأعي عقم 126153.
مج وع حتصل حلسجأعي حملسسغل 
سأبقأ  حلكأئن  للضبأفة،  كدحع 
حملوحسين،  حلسنأن  دعب  ب رحكش، 
 1091 ب رحكش،  احألبأ   129 عقم 
لجزئة حملسأع، طريق حسفي، احملقبدة 
من  7فف13  عقم  حلسجأعي  بألسجل 
 1050 حلسحلبلي الحت عقم  حلسجل 

من حلسجل حلت2لببي.
 315.722  : قدعه  إج ألي  بث ن 

دعهم لم حإلبرحء منه في حلعقد.
على دحئني حلبأئعة حملذكوعة أعاله 
قسم  حلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 
من  يبسدئ  أجل  دحخل  ب رحكش 
لأعيخ حإلعالن حتاف اينسهي في حلبوم 
حلخأمس عشر من نشر حالعالن حلثأني.

حلنشرة حتالى
عن عئيس كسأبة حلضبط

45 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ببر أصل لجأعي

ملف عقم : 2222/23

حسأب 5222

ب قن�سى عقد موثق للقأه حتسسأذ 
بسأعيخ  ب رحكش  موثق  بوملأن  ع�سى 
بسأعيخ  حملسجل   ،2222 يولبو   22
حملدحخبل  سجل   ،2222 يولبو   22
أمر   ،2222-2252242-11271
لوصبل  8331ف،  بأسسخالص 
حلسبد  بأع   ،22221627211249
لريأندحفبلو  بوف  جأن  دامبنبك 
عقم13003  حلسفر  لجوحز  حلحأمل 
لفأئدة حلسبدة دافبنبك مأعي كلود 
حلسفر  لجوحز  حلحأملة  مأكسونس 
مسي2  بصفسه   ،21DF27462 عقم 
شركة  لوعينسأف»  «عيأض  شركة  في 
احملسجلة محدادة،  مسؤالبة  ذحت 
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بألسجل حلسجأعي ب رحكش لحت عقم 
دافبنبك  حلسبدة  لفأئدة   13003
مأعي كلود مأكسونس حلحأملةلجوحز 
بصفتهأ   ،15CI5561ف عقم  حلسفر 
شركة  «جي2مبنس»  مسي2ة في شركة 
احملسجلة  محدادة،  مسؤالبة  ذحت 
بألسجل حلسجأعي ب رحكش لحت عقم 
حلسجأعي  حتصل  ج بر   ،126393
حسنأن،  دعب  ف5،  ب رحكش،  حلكأئن 
بألسجل  احملقبد  حملدينة،  حملوحسين 
 13003 حلسجأعي ملرحكش لحت عدد 
من حلسجل حلسحلبلي الحت عقم 600 
من حلسجل حلت2لببي، بج بر عنأصره 
بث ن  اذلك  احملعنوية،  حملأدية 
اتسعون  اخ سة  أعبع أئة  قدعه 
دعه أ  اخ سون  اث أن أئة  ألفأ 

)95.850.00ف دعهم(.
أعاله  حملذكوع  حلبأئر  دحئني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 
ب رحكش دحخل أجل يبسدئ من لأعيخ 
حلبوم  في  اينسهي  حتاف  حإلعالن  نشر 
حلخأمس عشر من نشر حإلعالن حلثأني.

حلنشرة حلثأنبة
14 مكرر

حملحك ة حلسجأعية ب رحكش
لقديم أصل لجأعي حصة في شركة

ملف عقم : ف2222/8
حسأب 5227

في  مؤعخ  عرفي  عقد  ب قن�سى 
ب رحكش  امسجل   2222 يولبو  ف 
حلسبد  قدم   ،2222 يولبو  ف  بسأعيخ 
حلحأمل للبطأقة  عبد حلعزيز عكوبي، 
حلسأكن   HA24372 عقم  حلوطنبة 
حل28  دحع   3 حلسجزئة   17 بألرقم 
شركة  لفأئدة  مرحكش،  احإلحسأن 
 ،STE TAJA TRANSFERT SARL AU
مقر حالجس أعي في لجزئة حملسأع حلرقم 
مرحكش ج بر حتصل حلسجأعي   613
دحع   3 حملج وعة   17 بألرقم  حلكأئن 
حل28 احإلحسأن مرحكش حملعد ك حل 
احملسجل  احلسقسبط  حلج لة  لجأعة 
بألسجل حلسجأعي عقم 99622 بج بر 
كحصة  احملعنوية  حملأدية  عنأصره 
 122.222.22 ب بلغ  قوم  في شركة، 

دعهم.

فعلى دحئني مقدم حلحصة حملذكوعة 

إلى  بسصريحأتهم  يسقدموح  أن  أعاله 

بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل  قسم 

حلسجأعية ب رحكش دحخل أجل يبسدئ 

من لأعيخ نشر حإلعالن حتاف اينسهي في 

حلبوم حلخأمس عشر من نشر حإلعالن 

حلثأني.

حلنشرة حلثأنبة

15 مكرر

حملحك ة حلسجأعية ب رحكش

لقديم أصل لجأعي حصة في شركة

ملف عقم : 2222/85

حسأب 3ف50

في مؤعخ  عرفي  عقد   ب قن�سى 

امسجل   2222 يولبو  فألا 

 2222 أغسطس   6 بسأعيخ  ب رحكش 

حلزكوعيوي  سعبدة  حلسبدة  قدمت 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة 

بسجزئة  حلقأطنة   E222662 عقم 

لفأئدة  مرحكش   37 عقم  حلرايضأت 

شركة «سعبدة بأشأ )ش.م.م.ش.ا.(، 

ج بر  حلسأسيس،  طوع  في  شركة 

إقأمة  ب  حلكأئن  حلسجأعي  حتصأ 

حكبدع لحت أع�سي ع أعة شأعع عالف 

حلضريبي  حلرقم  مرحكش،  حلفأ�سي 

بألسجل  احملسجل   69135783 عقم 

احملعد   137244 حلسجأعي لحت عقم 

بج بر  حتفرشة  لصنأعة  ك حل 

ب بلغ  احملعنوية  حملأدية  عنأصره 

 1.000 مقأبل  دعهم   100.000.00

حصة حجس أعبة في حلشركة.

أعاله  حملذكوع  حلبأئر  دحئني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن 

حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 

ب رحكش دحخل أجل يبسدئ من لأعيخ 

حلبوم  في  اينسهي  حتاف  حإلعالن  نشر 

حلخأمس عشر من نشر حإلعالن حلثأني.

حلنشرة حلثأنبة

16 مكرر

حملحك ة حلسجأعية ب رحكش
قس ة أصلين لجأعيين
ملف عقم : 2222/26
حسأب عقم 5242

للقأه  لوثبقي  عقد  ب قن�سى 
موثق  حلعسري  مراحن  حتسسأذ 
21  ،17  ،16 في  احملؤعخ   ب رحكش 
 ا 15 يونبو 2222 احملسجل ب رحكش 
حلفق حلسأدة  يونبو 2222  بسأعيخ 25 

احلسبدحت :
حلسبد موالي عبد هللا حبو حأزم، 
حأزم،  حبو  حملصطفى  موالي  حلسبد 
حلسبد موالي عبد حلعزيز حبو حأزم، 
حأزم،  حبو  حدعيس  موالي  حلسبدة 
حأزم،  حبو  حلحسن  موالي  حلسبد 
حأزم،  حبو  حح د  موالي  حلسبد 
حآلنسة  حأزم،  حبو  حفصة  حلسبدة 
عيبعة  حلسبدة  حأزم،  أبو  حس أء 
بنونة على قس ة حتصلين حلسجأعيين :
1 - حتصل حلسجأعي حلكأئن بألرحبة 
احملعد   79 حلقدي ة دعب حلنخل عقم 
حلسجأعي  بألسجل  احملقبد  كفرن 
لحت  ب رحكش  حلسجأعية  بأملحك ة 
 ،135266 ،135262 ،130166 عقم 
 ،135272  ،132154  ،135264

135262، ف13016، 135262.
 2 - لفأئدة :

حلسبدة حفصة حبو حأزم، بنسبة 
.1/10

بنسبة  حبو حأزم،  حلسبدة حس أء 
.1/10

حأزم،  حبو  حح د  موالي  حلسبد 
بنسبة 2/12.

حلسبد موالي حلحسن حبو حأزم، 
بنسبة 2/12.

حلسبد موالي حملصطفى حبو حأزم، 
بنسبة 2/12.

حلسبد موالي عبد هللا أبو حأزم، 
بنسبة 2/12.

دعهم  حلف  سبع أئة  ب بلغ  قوم 
.700.000.00DHS

بحي  حلكأئن  حلسجأعي  حتصل   -  3
عقم  عجأف  سبعة  دعب  حملوقف 
بألسجل  احملقبد  كفرن  احملعد   133
حلسجأعي بأملحك ة حلسجأعية ب رحكش 
لحت عدد : عقم 130166، 135262، 
 ،132154  ،135264  ،135266
ف13016،   ،135262  ،135272
موالي  حلسبد  لفأئدة   135262

حدعيس حبو حأزم.

ألف  اخ سون  مأئة  ب بلغ  قوم 
.150.000.00DHS دعهم

حلسجأعيين  حتصلين  دحئني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 
ب رحكش دحخل أجل يبسدئ من لأعيخ 
حلبوم  في  اينسهي  حتاف  حإلعالن  نشر 

حلخأمس عشر من نشر حإلعالن حلثأني.

حلنشرة حلثأنبة
عن عئيس كسأبة حلضبط

17 مكرر

حملحك ة حلسجأعية  ب رحكش

ببر أصل لجأعي

ملف  عدد 2222/87
حسأب عقم  فف50

بسأعيخ موثق  عقد   ب قس�سى 

  7 يولبو 2222 امسجل ب رحكش بسأعيخ

بن  بأعت حلسبدة   2222 يولبو    7  

حأدة مريم حلحأملة لبطأقة حلسعريف 

حلسأكنة   ،E7933016 حلوطنبة عقم 
بألصوير، عقم 2  زنقة حلب ن، لفأئدة 

حلحأملة  بوشرة  حلجوهري  حلسبدة  

عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 

.N222192

حلكأئن  حلسجأعي  حتصل  ج بر 

ضبأ�سي  دعب  حي  حملدينة  ب رحكش 

احملعد   ،76 عقم  حلقأدع  عبد  موالي 

حسم  لحت  حلضبأفة  دحع  السسغالف 

دحع مريم، احملسجل بألسجل حلسجأعي 

عدد 103998 بج بر عنأصره حملأدية 

دعهم  ألف  مأئسين  ب بلغ  احملعنوية، 

)222222  دعهم(.

على دحئني حلشركة حلبأئر حملذكوع 

إلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن  أعاله 

بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل  قسم 

حلسجأعية ب رحكش دحخل أجل يبسدئ 

من لأعيخ نشر حإلعالن حتاف اينسهي في 

من نشر   )15( حلبوم حلخأمس عشرح 

حإلعالن حلثأني.

حلنشرة حلثأنبة
عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

18 مكرر
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حملحك ة حلسجأعية  ب رحكش
ببر أصل لجأعي

ملف  عدد 2222/90
حسأب عقم  9ف50

بسأعيخ موثق  عقد   ب قس�سى 
 3 أغسطس 2222 امسجل ب رحكش 
بأعت   2222 أغسطس    12 بسأعيخ 
 ،RIAD DEDAM SARL شركة 
حلسأكن  حلح أع  طه  حلسبد  لفأئدة 
 ،175 عقم  لجزئة حملسأع   ب رحكش، 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

.EE3103380
حلكأئن  حلسجأعي  حتصل  ج بر 
عيأض  حلعرصة  دعب   23 ب رحكش، 
للعالمة  حلحأمل  حلجديد،   حلزيسون 
احملسجل   DEDAM SARL حلسجأعية 
 29959 عدد  حلسجأعي  بألسجل 
احملعنوية،  حملأدية  عنأصره  بج بر 
ب بلغ ملبوني دعهم )22222  دعهم(.

على دحئني حلشركة حلبأئر حملذكوع 
إلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن  أعاله 
بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل  قسم 
حلسجأعية ب رحكش دحخل أجل يبسدئ 
من لأعيخ نشر حإلعالن حتاف اينسهي في 
من نشر   )15( حلبوم حلخأمس عشرح 

حإلعالن حلثأني.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

19 مكرر

حملحك ة حلسجأعية  ب رحكش
ببر أصل لجأعي

ملف  عدد 2222/91
حسأب عقم ف505

في مؤعخ  موثق  عقد   ب قس�سى 
 8 أغسطس 2222 ا 29  يولبو 2222 
امسجل ب رحكش بسأعيخ 8 أغسطس 
بشأعة   مريم  حلسبدة  بأعت   ،2222
حلسأكنة ب رحكش، طريق أمزميز بأعك 
حلحأملة لبطأقة  ف،  أكدحف فبال عقم 
 ،E900ف3ف عقم  حلوطنبة  حلسعريف 

حلصألحة لغأية 9  أبريل 2225.
 ANOUAL شركة  لفأئدة 
 ICE حإلنشأء  في طوع   OFFICINALE

000039ف0031183.

حلكأئن  حلسجأعي  حتصل  ج بر 
حلكريم  عبد  شأعع   122 ب رحكش، 
للعالمة  حلحأمل  جليز  حلخطأبي، 
احملسجل   PHARMACIE ANOUAL
 23452 عدد  حلسجأعي  بألسجل 
احملعنوية،  حملأدية  عنأصره  بج بر 

ب بلغ )2322222  دعهم(.
على دحئني حلشركة حلبأئر حملذكوع 
إلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن  أعاله 
بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل  قسم 
حلسجأعية ب رحكش دحخل أجل يبسدئ 
من لأعيخ نشر حإلعالن حتاف اينسهي في 
من نشر   )15( حلبوم حلخأمس عشرح 

حإلعالن حلثأني.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

20 مكرر

حملحك ة حلسجأعية  ب رحكش
ببر أصل لجأعي

ملف  عدد 2222/92
حسأب عقم 5057

مؤعخ  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 
في امسجل   2222 يولبو  ف1   بسأعيخ 
حملرحجر  لحت   2222 يولبو    27  

حلسألبة:
أمر   2222-2257792-11271
 ،2222/42251 بأالسسخالص 

لوصبل حآلدحء 22221527111249.
 RIAD حملس أة  حلشركة  بأعت 
مسؤالبة  ذحت  شركة   DES ARTS
محدادة ذحت شريك احبد عأس ألهأ 
مقرهأ  حلكأئن  دعهم  00.000ف 
116 دعب موالي عبد  ب رحكش، عقم 
بألسجل  احملقبدة  ضبأ�سي،  حلقأدع 

حلسجأعي عدد 16151.
 MULTON حلس أة   للشركة 
حملسؤالبة  ذحت  شركة    EVASION
دعهم   100.000 عأس ألهأ  حملحدادة 
/  27 عقم  ب رحكش،  مقرهأ  حلكأئن 

زنقة موعيسأنبأ صنداق حل28يد 2629 
احملقبدة  جليز،  حلرئيسبة،  مرحكش 

بألسجل حلسجأعي عدد 126453.
مج وع حتصل حلسجأعي حملسسغل 
ب رحكش عقم  حلكأئن  للضبأفة  كدحع 
116 دعب موالي عبد حلقأدع ضبأ�سي، 

عدد  حلسجأعي  بألسجل  احملقبدة 
من حلسجل حلسحلبلي الحت   16151

عدد 1081 من حلسجل حلت2لببي.
بث ن إج ألي قدعه ثالث أئة ألف 
منه  لم حإلبرحء  دهــ(   300.000( دعهم 

في حلعقد.
حلبأئعة  حلشركة  دحئني  على 
يسقدموح  أن  أعاله  حملذكوعة 
بسعرضأتهم إلى قسم حلسجل حلسجأعي 
دحخل  ب رحكش  حلسجأعية  بأملحك ة 
حإلعالن  نشر  لأعيخ  من  يبسدئ  أجل 
حتاف اينسهي في حلبوم حلخأمس عشرح 

)15( من نشر حإلعالن حلثأني.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

21 مكرر

حملحك ة حلسجأعية  ب رحكش
ببر أصل لجأعي

ملف  عدد 2222/93
حسأب عقم 5056

مؤعخ  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 
في  امسجل   2222 يونبو   13 بسأعيخ 
22  يونبو 2222 لحت حملرحجر حلسألبة :
أمر   2222-2249247-11271
 ،2222/42396 بأالسسخالص 
لوصبل حآلدحء 222213224211249.
حملس أة  حلشركة  بأعت 
EUPHORBE شركة ذحت حملسؤالبة 
حملحدادة ذحت شريك احبد عأس ألهأ 
مقرهأ  حلكأئن  دعهم   10.000
بن  حلحدحدة  دعب   22 ب رحكش، 
حلسجأعي  بألسجل  احملقبدة  صألح، 

عدد 124297.
 MANCHE» حملس أة  للشركة 
50»  شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة 
فف  دعهم حلكأئن   100.000 عأس ألهأ 
طريق    5 حلبسسأن  إقأمة  ع أعة ف، 
حلسجأعي  بألسجل  احملقبدة  آسفي،، 

عدد 126453.
مج وع حتصل حلسجأعي حملسسغل 
 22 ب رحكش  حلكأئن  للضبأفة  كدحع 
احملقبدة  صألح،  بن  حلحدحدة  دعب 
من  7803ف  عدد  حلسجأعي  بألسجل 
 3211 حلسجل حلسحلبلي الحت عدد 

من حلسجل حلت2لببي.
مأئسأن  قدعه  إج ألي  بث ن 
اث أنبة ألف اثالث أئة اسسون دعهم 
)222.362 دهــ( لم حإلبرحء منه في حلعقد.

حلبأئعة  حلشركة  دحئني  على 
يسقدموح  أن  أعاله  حملذكوعة 
بسعرضأتهم إلى قسم حلسجل حلسجأعي 
دحخل  ب رحكش  حلسجأعية  بأملحك ة 
حإلعالن  نشر  لأعيخ  من  يبسدئ  أجل 
حتاف اينسهي في حلبوم حلخأمس عشرح 

)15( من نشر حإلعالن حلثأني.

حلنشرة حلثأنبة
عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

22 مكرر

حملحك ة حلسجأعية  ب رحكش
ببر أصل لجأعي

ملف  عدد 2222/89
حملؤعخ  حلسوثبقي  عقد  ب قس�سى 
في 30 يولبو 2222 امسجل ب رحكش 
بسأعيخ 8  أغسطس 2222 بأع حلسبد 
لبطأقة  حلحأمل  جبقجي  مح د 
احملقبد   ،E008588C عقم  حالقأمة 
لدى  حمل سوك   حلسجأعي   بألسجل 
عدد   ملرحكش  حلسجأعية  حملحك ة 
8فف73 لفأئدة شركة أجنحت حلشأم 
شركة ذحت حملسؤالبة حملحدادة ذحت 
شريك اححد في طوع حلسأسيس، احلتي  
بعنوحن  حالجس أعي  مقرهأ  سبحدد 
حتع�سي  بألطأبق  يوجد  حلذي  حملسجر 
حملس أة ع أعة سفبأن  حلع أعة   من 
يعقوب  شأعع  ب رحكش  حلكأئنة 
حملوحد  حلسعريف  عقم  حملنصوع، 
 223125951222292  : لل قأالة 
على  حملنصب  حلكرحء  حق  ج بر 
حتع�سي  بألطأبق  يوجد  حلذي  حملسجر 
سفبأن  ع أعة  حملس أة  حلع أعة  من 
يعقوب  شأعع  ب رحكش  حلكأئنة 
قدعهأ  حلسقريببة  مسأحسه  حملنصوع 
مأئة اثالثون مت2 مربر 130 م2، اذلك 
دعهم  ألف  سبع أئة   : قدعه  ب بلغ 

)000 700 دعهم(.
فعلى دحئني حلشركة حلبأئر حملذكوع 
إلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن  أعاله 
بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل  قسم 
حلسجأعية ب رحكش دحخل أجل يبسدئ 
من لأعيخ نشر حإلعالن حتاف اينسهي في 
من نشر   )15( حلبوم حلخأمس عشرح 

حإلعالن حلثأني.

حلنشرة حلثأنبة
عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

23 مكرر
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حملحك ة حلسجأعية بألريأط

ملف  عقم : 2222/36

حسأب عقم : 5221

حلطرف حالاف : فأطنة عجوي.
 : عقم حلبطأقة حلسعريف حلوطبنة 

.A142226
مغريبة حلجنسبة.

حلطرف حلثأني : نوع حلدين حلحرمي.
 : عقم حلبطأقة حلسعريف حلوطبنة 

.A724619
مغربي حلجنسبة.

حالصل حلسجأعي : مخدع هألفي.
فندق حلزيدي   12 عقم   : حلعنوحن 

حلريأط.
حلسجل حلسجأعي عقم : 122412.

ب صلحة  حلسعرضأت  اسسقبل 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 
15 يومأ من صداع  بألريأط حلى غأية 

حالعالن حلثأني.
حلنشرة حتالى

عئيس مصلحة حلسجل حلسجأعي

29 مكرر

حملحك ة حلسجأعية بألريأط
ملف عقم : 63/2222
حسأب عقم : ف7ف5

عبد حلفسأح بلقأ�سي   : حلطرف حتاف 
 : حلوطنبة  حلسعريف  بطأقة  عقم 
حلطرف  حلجنسبة،  مغربي   ،A541221
عقم  بلخضر  حلعلمي  حنأن   : حلثأني 
 AB211722 : حلبطأقة حلسعريف حلوطنبة

مغريبة حلجنسبة.
حتصل حلسجأعي : ببر حلديكوعحت.

 ،99 عقم  اقأصة  حلرحبط   : حلعنوحن 
عقم حلسجل حلسجأعي : 22244.

ب صلحة  حلسعرضأت  اسسقبل 
حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 
يومأ   15 بألريأط إلى غأية خ سة عشر 

من صداع حإلعالن حلثأني.
حلنشرة حتالى

عئيس مصلحة حلسجل حلسجأعي

4 مكرر

حملحك ة حلسجأعية بألريأط
ملف عقم : 2222/58
حسأب عقم : 5399

حلطرف حتاف :
بطأقة  عقم  هودحية،  بوشعبب 
حلسعريف حلوطنبة A459942، مغربي 

حلجنسبة.

حلطرف حلثأني :

بأهأجي،  حالدعسيس  عالء  مح د 
حلوطنبة  حلسعريف  بطأقة  عقم 

فA79981، مغربي حلجنسبة.

حتصل حلسجأعي : صبدلبة.
عقم حلسجل حلسجأعي : 77452.

حرلبة،  لجزئة  ل أعة،   : حلعنوحن 
عقم ف5.

ب صلحة  حلسعرضأت  اسسقبل 

حلسجأعية  بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل 

 (15( بألريأط إلى غأية خ سة عشر 

يومأ من صداع حإلعالن حلثأني.

حلنشرة حتالى
عئيس مصلحة حلسجل حلسجأعي

3 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف عقم : 2222/26

حسأب خصو�سي : ف6ف2222/3
لفويت أصل لجأعي

حملحرع  حلسوثبقي  حلعقد  ب قس�سى 

داحمزيل  مصطفى  حتسسأذ  ب كسب 

بإنزكأن احملؤعخ يوم 21 يونبو 2222.

بأع حلسبد ع ر حلحأجمي حلحأمل 

عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 
احملسجل بألسجل حلسجأعي   H818ف

بأملحك ة حلسجأعية بأكأدير لحت عقم 

51112 للسبد يوسف حملدني حلحأمل 

عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 
حلسجأعي  حتصل  ج بر   ،J522233
11 حي حلزيسون  D عقم  حلكأئن ببلوك 

قدعه  إج ألي  بث ن  اذلك  لبكوين 

00.000ف دعهم.

ايذلك فإن عئيس مصحلة كسأبة 

يعلن لكل ذي مصلحة أن  حلضبط، 

ضبط  ب كسب  تسجل  حلسعرضأت 

دحخل  بأكأدير  حلسجأعية  حملحك ة 

أجل  حلخ سة عشرة يومأ )15( يومأ 

لل أدة   حلثأنبة طبقأ  للنشرة  حملوحلبة 

ف8 من مدانة حلسجأعة.

حلنشرة حتالى

لحت ج بر حلسحفظأت
عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

51 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف عدد : 11/2222

حسأب خصوص 12257
إعالن عن إشهأع هبة أصل لجأعي

كسأبة  مصلحة  عئيس  يعلن 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 
بأملح دية أنه ب قس�سى حلعقد حلعدلي 
ديس 28    7 بسأعيخ  احملسجل  حمل28م 
قبد  حملسمى  حلسبد  حشهد   ،2222
حبأله مرحبطي حح د بطأقسه حلوطنبة 
للسبدة   اهب  اأنه   T4222 عقم 
نج ة خالددي بطأقتهأ حلوطنبة عقم  
 2 حلقأطنة بشأعع حلحسن   T95667
حي حلراس حلرقم 24 حملح دية، كأفة 
حملسوحجد   142 حلسجأعي عدد  حتصل 
 22 عقم  حملسجد  سأحة  بألقصبة 
حملح دية حملعد حألبأ لببر حملشرايأت.
حلسعرضأت  ج بر  فإن  اعلبه 
يجب أن لقدم إلى كسأبة ضبط هذه 
يومأ من   )15( بأملحك ة دحخل أجل 

لأعيخ حلنشرة حلثأنبة.
حلنشرة حلثأنبة

حإلمضأء

عن عئيس كسأبة حلضبط

24 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
ملف عدد : 2222/29
حسأب عقم : 1ف368

إعالن عن ببر أصل لجأعي
في  مؤعخ  موثق  عقد  ب قس�سى 
بسأعيخ  امسجل   2222 ف28حير   11
حلعقد  اي قس�سى   2222 ف28حير   24
عبد  حملصطفى  حلسبد  بأع  حمللحق 
حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  حلعظبم 
شركة  إلى    B32292 عدد  حلوطنبة 
مقرهأ  حلكأئن   GREEN AG.SARL
حتصل  فرع  ملج وع  بألدحعحلببضأء 
نوعة  لجزئة  بأملنزه  حلكأئن  حلسجأعي 
بألجديدة احملسجل بألسجل حلسجأعي 
إسم  لحت   12232 عدد  لحت 
 OUCHE AL MALAIKA 2 PRIVE
احلكبفبة  حلشراط  حسب  ادلك 

حملذكوعة في حلعقد.
لقبل  حلسعرضأت  فإن  اعلبه 
حإلبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة 
من  يومأ   15 أجل  دحخل  بألجديدة 

لأعيخ حلنشرة حلثأنبة .
حلنشرة حلثأنبة

حملشرف على مصلحة حلسجل حلسجأعي

25 مكرر

املحكمة  االبتدائية

 بالقصر الكبير
ملف عدد :  2222/23

حسأب عقم : 3390

لنأزف عن أصل لجأعي
حملؤعخ  حلعرفي  حلعقد  ب قس�سى   
احملسجل بإدحعة  يونبو 2217،   30 في 
لنأزف   2756 عقم  لحت  حلتسجبل 
حلحأمل  حلح ومي  مح د  حلسبد 
عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 
مو�سى  حلسبد  لفأئدة   SH22631
حلسعريف   لبطأقة  حلحأمل  حلطويل 
ج بر  عن   L222394 عقم  حلوطنبة 
حلوحقر  للدكأن  حلسجأعي  حتصل 
سأبقأ   119 عقم  حلريأط  بطريق 
حلكبي2  بألقصر   157 عقم  احألبأ 
احلرفوف  حلكهريأء  بعدحد  مجهز 
احلعقأقي2  احلسنطرية  حلخشببة 
احملسجل بألسجل حلسجأعي بأملحك ة 
عقم  لحت  حلكبي2  بألقصر  حالبسدحئبة 
مبلغ  في  حلببر  ث ن  احدد   ،3242

130.000 دعهم.
لقدم  حلسعرضأت  فإن  اعلبه 
دحخل  حملحك ة  هذه  ضبط  بكسأبة 
حلنشرة  من  يومأ   15 أقصأه  أجل 

حلثأنبة.
حلنشرة حلثأنبة

عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

 26 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح
شعبة حلسجل حلسجأعي

ببر أصل لجأعي

ملف عقم : 2222/05

محرع  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 

موثقة  عيأض،  حنأن  ذة.  طرف  من 

يونبو   6 بسأعيخ  صألح  بن  بألفقبه 

حلحر�سي،  حح د  حلسبد  أن   ،2222

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

عقم فW9835 حلسأكن شأعع حملسي2ة 

احلسبد مح د   ،391 عقم  حلخضرحء، 

حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  حلحر�سي، 

حلسأكن  C322173 عقم  حلوطنبة 
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 ،391 عقم  حلخضرحء،  حملسي2ة  شأعع 
حلحأمل  سدحد،  حلشرقي  للسبد  بأع 
عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 
IB57574 حلسأكن بألفقبه بن صألح، 
بألفقبه  حلسجأعي  حتصل  عقبة،  داحع 
حلخضرحء،  حملسي2ة  شأعع  بن صألح، 
حملس أة  مقهى  عن  عبأعة   391 عقم 
ب «مقهى بي2 لسينأ» احملقبد بألسجل 
حلسجأعي بأملحك ة حالبسدحئبة بألفقبه 
بن صألح لحت عقم 16668 ا16670 
احملعنوية  حملأدية  عنأصره  بج بر 

بث ن قدعه 222.222 دعهم.
فعلى دحئني حلبأئر حملذكوع أعاله أن 
يسقدموح بسعرضأتهم إلى قسم حلسجل 
حلسجأعي بأملحك ة حالبسدحئبة بألفقبه 
بن صألح دحخل أجل يبسدئ من لأعيخ 
حلبوم  في  اينسهي  حتاف  حإلعالن  نشر 
حلخأمس عشر )15( من نشر حإلعالن 

حلثأني.
حلنشرة حلثأنبة

27 مكرر

 حملحك ة حالبسدحئبة بألفقبه
 بن صألح

شعبة حلسجل حلسجأعي

لقديم أصل لجأعي كحصة في شركة
ملف عقم : 2222/06

مصحح  عرفي  عقد  ب قس�سى 
حإلمضأء بسأعيخ فألا أغسطس 2222 
احملسجل بسأعيخ 22 أغسطس 2222  
بإدحعة حلتسجبل بألفقبه بن صألح، 
حلحأمل  خلبل،  لجأني  حلسبد  قدم 
 ES225217 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 
نبأبة عن حلسأدة:  حلسأكن بإسبأنبأ، 
للبطأقة  حلحأمل  هللا،  عبد  لجأني 
حلسأكن   ،IB52127عقم حلوطنبة 
حلحأمل  مح د  لجأني  بأسبأنبأ، 
 EV800090 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 
عضوحن،  لجأني  بإسبأنبأ،  حلسأكن 
عقم  حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل 
حلبأس ين  بحي  حلسأكن   ،IB55229
حلسجأعي  حتصل   ،55 حلرقم  د  بلوك 
حملشسغل كفندق، احملسجل بأملحك ة 
حلفقبه بن صألح على  في  حالبسدحئبة 
 12112  -  18110 حلسوحلي لحت عقم 
بج بر عنأصره   18116  - ف1811   -

شركة  في  كحصة  احملعنوية  حملأدية 
قومت  احلتي  حلسأسيس  طوع  في 
دعهم.  1.330.000 قدعه  بث ن 
حتصوف  مقدم  دحئني  فعلى 
حلسجأعية حملذكوعة أعاله أن يسقدموح 
بسعرضأتهم إلى قسم حلسجل حلسجأعي 
 بأملحك ة حالبسدحئبة بألفقبه بن صألح 
نشر  لأعيخ  من  يبسدئ  أجل  دحخل 
حإلعالن حتاف اينسهي في حلبوم حلخأمس 

عشر )15( من نشر حإلعالن حلثأني.
حلنشرة حلثأنبة

28 مكرر

 حملحك ة حالبسدحئبة بألفقبه
 بن صألح

شعبة حلسجل حلسجأعي

ببر أصل لجأعي
ملف عقم : 2221/17

مصحح  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 2221 نوف 28   26 بسأعيخ  حإلمضأء 
 2221 نوف 28   26 بسأعيخ  امسجل 
حلسبت،  بسوق  حلتسجبل  بإدحعة 
بن  حلسجبدي  حملصطفى  حلسبد  بأع 
حلوطنبة  للبطأقة  حلحأمل  ح أدي، 
حلرجأء  حي  حلسأكن   Q59555 عقم 
حلسجبدي  طه  للسبد  حلسبت  سوق 
للبطأقة  حلحأمل  حملصطفى،  بن 
احلسأكن   ID90801 عقم  حلوطنبة  
حلرقم  حنزعحن  بئ2  شأعع  حلنجأة  حي 
لل حل  حلسجأعي  حتصل  نصف   ،77
بئ2  شأعع   107 حلكأئن  حلسجأعي 
سوق حلسبت حلذي يسسغل  حنزعحن، 
بألسقسبط  حلغذحئبة  حملوحد  ببر  في 
بأملحك ة  حلسجأعي  بألسجل  احملقبد 
لحت  صألح  بن  بألفقبه  حالبسدحئبة 
عقم  حملهنبة  احلضريبة   12126 عقم 
حملأدية  بج بر عنأصره   41123256
دعهم.  50.000 احملعنوية بث ن قدعه 
فعلى دحئني حلبأئر حملذكوع أعاله أن 
يسقدموح بسعرضأتهم إلى قسم حلسجل 
حلسجأعي بأملحك ة حالبسدحئبة بألفقبه 
بن صألح دحخل أجل يبسدئ من لأعيخ 
حلبوم  في  اينسهي  حتاف  حإلعالن  نشر 
حلخأمس عشر )15( من نشر حإلعالن 

حلثأني.
حلنشرة حلثأنبة

29 مكرر

حملحك ة  حالبسدحئبة بألحسب ة
ملف عدد :  2222/22

حسأب عقم : 2522

لقديم أصل  لجأعي حصة في شركة
مصحح  عرفي  عقد  ب قس�سى   
لدى   2222 يولبو  ف  بسأعيخ  حإلمضأء 
حملقأطعة حتالى بألحسب ة لحت عقم 
22 احملسجل بإدحعة حلتسجبل احلسن28 

بألحسب ة يوم 5 يولبو 2222.
حللطبف  عبد  حلسبد  قدم 
بألحسب ة  حلسأكن  حلبوعزحاي، 
حملر�سى  حي  منصوع،  سبدي  زنقة 
احلحأمل للبطأقة حلوطنبة   ،50 عقم 
حتصل   ،R18737 عقم  للسعريف 
حلسجأعي حملسجل في حلسجل حلسجأعي 
بأملحك ة حالبسدحئبة بألحسب ة لحت 
حلجزحئر  احلكأئن بشأعع  ف516،  عقم 
بج بر  حلحسب ة،   32-36 عقم 
عنأصره حملأدية احملعنوية كحصة في 
شركة بث ن إج ألي قدعه 2.222.222 
 EL BOUAZZAOUI لشركة  دعهم 
ABDELLATIF شركة ذحت مسؤالبة 
محدادة ذحت حلشريك حلوحبد حلكأئن 
سبدي  بزنقة  حالجس أعي  مقرهأ 
حلحسب ة احملسجلة  6ف  منصوع عقم 

بألسجل حلسجأعي لحت عقم 3773.
فعلى دحئني مقدم حتصل حلسجأعي 
حملذكوع أعاله لقديم تعرضأتهم لدى 
بأملحك ة  حلسجأعي  حلسجل  مكسب 
أجل  دحخل  بألحسب ة  حالبسدحئبة 
أقصأه خ سة عشرة )15( يومأ بعد 

حلنشر حلثأني.
حلنشرة حلثأنبة

عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

 30 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
إشهأع لفويت أصل لجأعي

عقد هبة
شعبة حلسجل حلسجأعي
ملف عقم : 2222/17
حسأب عقم : 8081

ب قس�سى عقد هبة حلحق احتصل 
حلعدالن  طرف  من  حملنجز  حلسجأعي 
مح د  اذ/  أحريبل  حلعزيز  ذ/عبد 
 2221 أبريل   21 في  حملؤعخ  قأ�سي 
احملودع بكسأبة ضبط هذه حملحك ة 
حلسبد  اهب   2222 مأعس   3 بسأعيخ 

لبطأقة  حلحأمل  مسلك،  حلحسن 

 J211262 عقم  حلوطنبة  حلسعريف 

للسبد عشبد مسلك، حلحأمل لبطأقة 

 .JB292332 عقم  حلوطنبة  حلسعريف 

حلكأئن  حلسجأعي  حتصل  مج وع 

لحم  بيت  زنقة  لرحست،   بإنزكأن 

حلسجأعي  بألسجل  احملقبد   55 عقم 

بهذه حملحك ة لحت عقم 29292.

اقومت حلهبة حملذكوعة بث ن قدعه 

180.000 دعهم.

عئيس  حلسبد  يعلن  علبه  اينأء 

ذي  لكل  حلضبط  كسأبة  مصلحة 

حلهبة  على  حلسعرضأت  أن  مصلحة 

هذه  ضبط  بكسأبة  لودع  حملذكوعة 

أقصأه خ سة  أجل  دحخل  حملحك ة 

عشر )15( يومأ حملوحلبة للنشرة حلثأنبة 

طبقأ لل أدة ف8 من مدانة حلسجأعة.

حلنشرة حتالى
عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

42 مكرر

حملحك ة حالبسدحئبة بإنزكأن

إشهأع ببر أصل لجأعي

شعبة حلسجل حلسجأعي

ملف عقم : 2222/09

حسأب عقم : 11956

في  مؤعخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

7 يونبو 2222 احملودع بكسأبة حلضبط 

بسأعيخ 8 سبس 28 2222 بنأء على أمر 

 2222/1129/3167 عدد  قضأئي 

8 أغسطس 2222 بأع حلسبد  بسأعيخ 

حلحأمل لبطأقة  عبد حلكبي2 حلقراي، 

حلسعريف حلوطنبة H137395 للسبد 

لبطأقة  حلحأمل  حلفرج،  أبو  مح د 

حلسعريف حلوطنبة JB354953 حتصل 

حلسجأعي حملنصب على حملحل حملسسغل 

في حلحالقة حلكأئن ب ركز خ يس حيت 

احملسجل  بأهأ  حيت  حشسوكة  ع ي2ة، 

حملحك ة  بهذه  حلسجأعي  بألسجل 

لحت عقم 8ف15ف بث ن إج ألي قدعه 

0.000ف دعهم.
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عئيس  حلسبد  يعلن  علبه  اينأء 

ذي  لكل  حلضبط  كسأبة  مصلحة 

حلببر  على  حلسعرضأت  أن  مصلحة 

هذه  ضبط  بكسأبة  لودع  حملذكوع 

أقصأه خ سة  أجل  دحخل  حملحك ة 

عشر )15( يومأ حملوحلبة للنشرة حلثأنبة 

طبقأ لل أدة ف8 من مدانة حلسجأعة.

حلنشرة حتالى
عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

43 مكرر

حملحك ة حالبسدحئبة بأنزكأن
شعبة حلسجل حلسجأعي

ملف عقم : 2222/08

حسأب عقم : 2427

إشهأع لقديم أصل لجأعي حصة في 
شركة

ب قس�سى عقد مسأه ة في شركة 

مؤعخ في 15 أغسطس 2222 القرير 

فألا  في  حملؤعخ  حلحسأبأت  مرحقب 

مودع  ايطلب   2222 أغسطس 

سبس 28   5 بسأعيخ  حلضبط  بكسأبة 

2222 قدم حلسبد حأفظ أبو حلنعأئم 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 
عقم J327221 حتصل حلسجأعي حلكأئن 

حلدشي2ة  7ف1  عقم  حملرس  بسجزئة 

بألسجل  احملسجل  حنزكأن  حلجهأدية 

بألسجل  حلسجأعي لحت عقم 51222 

في  كحصة  حملحك ة  بهذه  حلسحلبلي 

 SIGNATURE BY حملدعوة  حلشركة 

حملسؤالبة  محدادة  شركة   NAIM

ذحت حلشريك حلوحبد حلكأئن مقرهأ 
106ف  زنقة   25 بع أعة  حالجس أعي 

حلجهأدية  حلدشي2ة  حملرس  لجزئة 

حنزكأن.

علبه يعلن حلسبد مصلحة  اينأء 

كسأبة حلضبط لكل ذي مصلحة أن 
حملذكوع  حلسقديم  على  حلسعرضأت 

حملحك ة  هذه  ضبط  بكسأبة  لودع 

يومأ حملوحلبة   15 دحخل أجل أقصأه 

من  ف8  حلثأنبة طبقأ لل أدة  للنشرة 

مدانة حلسجأعة.

حلنشرة حتالى

55 مكرر

حملحك ة حالبسدحئبة بإنزكأن
إشهأع ببر أصل لجأعي
شعبة حلسجل حلسجأعي
ملف عقم : 2222/07
حسأب عقم : 11833

في  مؤعخ  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 
طرف  من  احملنجز   2222 مأي   23 
ذ/عشبد هزيل، موثق بأكأدير احملودع 
أغسطس  ف  بسأعيخ  حلضبط  بكسأبة 

.2222
ل28يمي،  عأئشة  حلسبدة  بأعت 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة 
حدجأمر،  بس ة  للسبدة   MA2262
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة 

.J522757
حتصل حلسجأعي «صبدلبة حسأيس 
حسأيس،  بحي  حلكأئن  ملوف»  حيت 
حيت   8 عقم   2 بلوك  سأحة حملسجد، 
حلسجأعي  بألسجل  احملسجل  ملوف، 
لحت  بإنزكأن  حالبسدحئبة  بأملحك ة 

عقم 3232 بألسجل حلسحلبلي.
 700.000 قدعه  إج ألي  بث ن 

دعهم.
عئيس  حلسبد  يعلن  علبه  اينأء 
ذي  لكل  حلضبط  كسأبة  مصلحة 
حلببر  على  حلسعرضأت  أن  مصلحة 
هذه  ضبط  بكسأبة  لودع  حملذكوع 
حملحك ة دحخل أجل أقصأه خ سة 
للنشرة  حملوحلبة  يومأ   )15( عشر 
مدانة  من  ف8  لل أدة  طبقأ  حلثأنبة 

حلسجأعة.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

31 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة حلسجل حلسجأعي
ملف عقم : ف2222/1

حسأب عقم 5731
لفويت أصل لجأعي 

حلعرفي  حلعقد  ب وجب 
في  حملؤعخ  لجأعي  أصل   لهبة 

29 يونبو 2216 :
حغراش،  حح د  حلسبدحن  اهب 
اعلي   JE 46229 عقم  اطنيسه 
 J 122546 عقم  اطنيسه  حغراش، 
حغراش،  عبد هللا  حلسبدحن  لفأئدة 

امصطفى   JE 322372 اطنيسه عقم 
 JE 326752 عقم  اطنيسه  حغراش، 
منأصفة ببنه أ ج بر حتصل حلسجأعي 
للفندق حلقديم حلكأئن برقم 39 زنقة 
حملسجل  احلغي2  بسيزنيت  حملستشفى 
بألسجل حلسجأعي، موضوع حلضريبة 
حملهنبة عقم 49524222 بث ن إج ألي 

قدعه 100.000 دعهم.
تسجل  حلسعرضأت  فإن  ايذلك 
حالبسدحئبة  حملحك ة  ضبط  ب كسب 
عشر  حلخ سة  أجل  دحخل  بسيزنيت 
حلثأنبة  للنشرة  حملوحلبة   )15( يومأ 
حلسجأعة  من مدانة  ف8  لل أدة  طبقأ 

لحت ج بر حلسحفظأت.

حلنشرة حلثأنبة
عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

إمضأء : سعبد أقشوش

32 مكرر

حملحك ة حالبسدحئبة بسيزنيت
شعبة حلسجل حلسجأعي
ملف عقم : 2222/15

حسأب عقم 5780
لفويت أصل لجأعي 

حلعرفي  حلعقد  ب وجب 
في  حملؤعخ  لجأعي  أصل   لتسلبم 

3 أكسوير 1985 :
سلم حلسبد بخسأي حلحسين بن 
بخسأي  حلسبد  حبنه  لفأئدة  ببهي، 
عقم  اطنيسه  حلحسين،  بن  حلحسن 
لل حل  حلسجأعي  حلحق   J 47652
حملحك ة  زنقة   12 برقم  حلكأئن 

بألسجل  حملسجل  احلغي2  بسيزنيت 

حلسجأعي، بث ن إج ألي قدعه 10.000 

دعهم.

تسجل  حلسعرضأت  فإن  ايذلك 

حالبسدحئبة  حملحك ة  ضبط  ب كسب 

عشر  حلخ سة  أجل  دحخل  بسيزنيت 

حلثأنبة  للنشرة  حملوحلبة   )15( يومأ 

حلسجأعة  من مدانة  ف8  لل أدة  طبقأ 

لحت ج بر حلسحفظأت.

حلنشرة حلثأنبة
عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

إمضأء : سعبد أقشوش

33 مكرر

حملحك ة حالبسدحئبة بسيزنيت
شعبة حلسجل حلسجأعي
ملف عقم : 2222/17

حسأب عقم 5815
لفويت أصل لجأعي 

حلعرفي  حلعقد  ب وجب 
في  حملؤعخ  لجأعي  حق  عن   بتنأزف 

فألا ف28حير 2222 :
حلبنأع،  إس أعبل  حلسبد  لنأزف 
لفأئدة   JE 262225 عقم  اطنيسه 
اطنيسه  حلسبد عبد حلرحبم حمصأا، 
عن حلحق حلسجأعي   JE 222744 عقم 
67 زنقة ليزيكي،  لل حل حلكأئن برقم 
حي حيت مح د احملخصص لصنأعة 
حلخأص  لحسأبه  حملجوهرحت 
احملسجل بألسجل حلسجأعي لحت عقم 
22242 بأملحك ة حالبسدحئبة بسيزنيت، 

مقأبل مبلغ قدعه 10.000 دعهم.
تسجل  حلسعرضأت  فإن  ايذلك 
حالبسدحئبة  حملحك ة  ضبط  ب كسب 
عشر  حلخ سة  أجل  دحخل  بسيزنيت 
حلثأنبة  للنشرة  حملوحلبة   )15( يومأ 
حلسجأعة  من مدانة  ف8  لل أدة  طبقأ 

لحت ج بر حلسحفظأت.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط
إمضأء : سعبد أقشوش

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
ببر أصل لجأعي

ملف عقم : 2222/6392

للقأه  لوثبقي  عقد  ب قن�سى 
في موثق  بألرجألي،  حسن   حتسسأذ 
بألرشبدية  مسجل   ،2222 يولبو   6
أمر   ،2222 يولبو   8 بسأعيخ 
سجل   2222/594 بأسسخالص: 
لوصبل:   ،2222/6425  : حإليدحع 
لكبي2ة  حلسبدة  بأعت   ،3229
حلحأملة لبطأقة حلسعريف  حفب�سي، 
سكنأهأ   ،U87579 عقم  حلوطنبة 
بألرشبدية، عقم 0ف1 لجزئة بولالمين.
حوسبني،  حلعزيز  عبد   : للسبد 
حلسأكن بتنجدحد، قصر حيت عأصم، 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

.UA76083 عقم
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مج وع حتصل حلسجأعي حملسسغل 
به صبدلبة «صبدلبة حلشفأء» حملقبد 
بألسجل حلسجأعي بأملحك ة حالبسدحئبة 
عقم  حلسحلبلي  حلسجل  بألرشبدية، 
 ،155 عقم  حلت2لببي  حلسجل   6390
احملعنوية  حملأدية   عنأصره  بج بر 
بث ن قدعه أعبر مأئة اخ سون ألف 

دعهم )50.000.00ف دعهم(.
أعاله  حملذكوع  حلبأئر  دحئني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن 
حلسجل حلسجأعي بأملحك ة حالبسدحئبة 
من  يبسدئ  أجل  دحخل  بألرشبدية 
في  اينسهي  حتاف  حإلعالن  نشر  لأعيخ 
حلبوم حلخأمس عشر من نشر حإلعالن 

حلثأني.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

99 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
هبة أصل لجأعي

ملف عقم : 750ف/1993

للقأه  لوثبقي  عقد  ب قن�سى 
مؤعخ بألرجألي،  حسن   حتسسأذ 
مسجل   ،2222 يولبو  ف1  في   
 ،2222 يولبو   22 بسأعيخ  بألرشبدية 
 2222/6219 بأسسخالص:   أمر 
،2222/6632  : حإليدحع  سجل 
حلسبد  اهب   ،3324 لوصبل:   
لبطأقة  حلحأمل  حفب�سي،  حلصأدق 
U19، سكنأه  حلسعريف حلوطنبة عقم 
بألرشبدية، عقم 322 لجزئة بولالمين.
للسبدة : لكبي2ة حفب�سي،حلحأملة 
عقم  حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة 
عقم  سكنأهأ بألرشبدية،   ،U87579

0ف1 لجزئة بولالمين.
مج وع حتصل حلسجأعي حملسسغل 
حملستشفى»  «صبدلبة  صبدلبة  به 
بأملحك ة  حلسجأعي  بألسجل  حملقبد 
حلسجل  بألرشبدية،  حالبسدحئبة 
حلسجل حلت2لببي  750ف  حلسحلبلي عقم 
حملأدية   عنأصره  بج بر  9ف1،  عقم 
احملعنوية بث ن قدعه مئسأن اخ سون 

ألف دعهم )252.222.22 دعهم(.
فعلى دحئني حلوحهب حملذكوع أعاله 
قسم  إلى  بسعرضأتهم  يسقدموح  أن 
حلسجل حلسجأعي بأملحك ة حالبسدحئبة 

من  يبسدئ  أجل  دحخل  بألرشبدية 
في  اينسهي  حتاف  حإلعالن  نشر  لأعيخ 
حلبوم حلخأمس عشر من نشر حإلعالن 

حلثأني.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

100 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم حلسجل حلسجأعي

ببر أصل لجأعي

يعلن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط 
بأملحك ة حالبسدحئبة بسطأت أنه اقر 
ببر أصل لجأعي عقم 5912 حملسسغل 
كصبدلبة حملس أة «صبدلبة عيأض» 
حلكأئنة طريق بن حح د شأعع حلعرييي 
بألت2ح�سي  91 بسطأت.  حلوحدي حلرقم 
من طرف حلبأئر حلسبد ج أف عيأض 
مسخأاي  فداى  حلسبدة  احملشت2ية 
احلذي حنسقل ب وجب عقد عسمي عقم 
احملحرع   2222 أبريل  ف  الأعيخ   123
من طرف حتسسأذ نأجي حيوب موثق 
ملقسضبأت  طبقأ  اذلك  بسطأت، 
حلقأنون حملنظم لببر حتصل حلسجأعي.

لقبل  حلسعرضأت  فإن  اعلبه 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة 
حلسجأعي(  حلسجل  )قسم  بسطأت 
اذلك دحخل أجل 15 يومأ حبسدحء من 

لأعيخ حلنشرة حلثأنبة.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم حلسجل حلسجأعي

ببر أصل لجأعي

كسأبة  مصلحة  عئيس  يعلن 
حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة بسطأت 
تصل  حلرقبة  لحق  صدقة  اقر  أنه 
حملسسغل ك حل  90ف11  لجأعي عقم 
اللة  حتمي2ة  بشأعع  حلكأئن  لجأعي 

عأئشة حلرقم 167 سطأت.
فأط ة  حلسبدة  طرف  من 
معضبض حلسأكنة بسطأت حي حلخي2 
 685 حلرقم  حلحريزي  حدعيس  زنقة 

لفأئدة حلسبدة لبلى لشكر حلسأكنة

سطأت  بأملغرب  احملقب ة  بفرنسأ 
حلحريزي  حدعيس  زنقة  حلخي2  حي 
لشكر  بشرى  احلسبدة   685 حلرقم 
احلسبدة  أعاله  حلعنوحن  بنفس 
أعاله  حلعنوحن  بنفس  لشكر  حنأن 
احلذي حنسقل ب قس�سى عقد صدقة 
لجأعي  تصل  حلرقبة  لحق  عسمي 
احملحرع   2222 ف28حير   25 في  مؤعخ 
من طرف حتسسأذ نأجي حيوب موثق 
ملقسضبأت  طبقأ  اذلك  بسطأت، 
حلقأنون حملنظم لببر حتصل حلسجأعي.
لقبل  حلسعرضأت  فإن  اعلبه 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة 
حلسجأعي(  حلسجل  )قسم  بسطأت 
اذلك دحخل أجل 15 يومأ حبسدحء من 

لأعيخ حلنشرة حلثأنبة.
حلنشرة حلثأنبة

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ببر حتصل حلسجأعي

ملف عقم : 09/2222
حسأب عقم : 25762/2222

طرف  من  موثق  عقد  ب قس�سى 
حمحجوب  مح د  حتسسأذ  حملوثق 
امسجل   2222 يولبو  ف1  في  مؤعخ 
بسأعيخ 22 يولبو 2222 بأعت حلشركة  
عأس ألهأ   AZUR CAFE SARL AU
10.000.000 دعهم مقرهأ حالجس أعي 
حلرقم   2 مطأع سكسوع  أاالد  عيأض 
م ثلهأ  ل أعة  حتع�سي  حلطأبق  13ف 
عقم  قبصوم  حلقأدع  عبد  حلقأنوني 
حتصل  مج وع   A0958ف ب.ت.ا 
لحت  حملسجل  لهأ  حمل لوك  حلسجأعي 
اهو عبأعة عن مقهى   124215 عقم 
 LOS VERDES SARL AU لشركة 
طوع  في  دعهم   100.000 عأس ألهأ 
لخضر  حلقأنوني   م ثلهأ  حلسأسيس 
 ،A744223 ب.ت.ا  عقم  محسن 
تسجل  حلسعرضأت  فإن  ايذلك 
ب كسب حلضبط بأملحك ة حالبسدحئبة 
بس أعة مكسب حلسجل حلسجأعي دحخل 
حتالى  للنشرة  حملوحلي  يومأ   15 أجل 

احلثأنبة.
حلنشرة حتالى

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

2 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
لقديم أصل لجأعي حصة في شركة

ملف عقم : 2222/18 
حسأب عقم : 13069

من طرف  عسمي  لقرير  ب قس�سى 
شأاي  حبرحهبم  حلحيسوبي  حلخبي2 
يونبو  فألا  بسأعيخ  حلببضأء  بألدحع 

.2222
قدم حلسبد بوه عبد هللا حلحأمل 
 I197122 عقم  حلوطنبة  للبطأقة 
احملسجلة بألسجل حلسجأعي بأملحك ة 
عقم  لحت  مالف  ببني  حالبسدحئبة 
608ف1 ج بر حتصل حلسجأعي حلذي 
هو عبأعة عن مخ8زة احلويأت احلكأئن 
بشأعع 9 ديس 28 لجزئة حلع أعية عقم 
5 بني مالف كحصة في حلشركة حملدعوة 
 BOULANGERIE PATISSERIE
م ثلهأ  شخص  في   FAJAE SARL
حلسجأعي  بألسجل  مقبدة  حلقأنوني 
بأملحك ة حالبسدحئبة ببني مالف لحت 
 100.000 عأس ألهأ   12695 عقم 
حلسجأعي  حتصل  قوم  اقد  دعهم 

حملذكوع في مبلغ 232199.42 دعهم
أعاله  حلحصة  دحئني مقدم  فعلى 
حلسجل  ب كسب  تعرضأتهم  اضر 
ببني  حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلسجأعي 
مالف دحخل أجل ال يسجأاز حلخ سة 

عشرة يومأ حملوحلبة للنشرة حلثأنبة.
حلنشرة حتالى

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

حلهأدي عبد حملجبد

31 مكرر

حملحك ة حالبسدحئبة  ببني مالف
ملف عدد : 2222/19

حسأب عدد : 13222

إعالن عن تسبي2 حر تصل لجأعي
تصل  حر  تسبي2  عقد  ب قس�سى 
لجأعي مؤعخ في 21 يونبو 2222 ببني 
مالف مسجل بسأعيخ 7 يولبو 2222 لم 

حإللفأق على مأ يلي :
 STE. BUSINESS PARA شركة 
حملسجلة بألسجل حلسجأعي ببني مالف 
حلتسبي2  منحت   12795 عقم  لحت 
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كرحج  حلكأئن  حلسجأعي  لألصل  حلحر 

 1 لجزئة مونجبد حي حللب ون حلرقم 

بني مالف اهو عبأعة عن شركة لببر 

اإصالح آالت حلسطبيب ايأعحفأعمأ�سي 

لفأئدة شركة PARA PRODECT اهي 

شركة في طوع حلسأسيس.

مدة حلعقد 5 سنوحت.

لم حإللفأق على مبلغ حلتسبي2 حلحر 

اهو 2522.22 دعهم شهريأ.

لقديم  حتخي2ة  هذه  دحئني  فعلى 

تعرضأتهم إلى مكسب حلسجل حلسجأعي 

بأملحك ة حإلبسدحئبة بني مالف دحخل 

حملوحلبة  يومأ   15 يسعدى  ال  أجل 

للنشرة حلثأنبة.

حلنشرة حتالى

 عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط 

32 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
ببر أصل لجأعي

ملف عقم : ف2222/1

حسأب عقم : 17322

بسأعيخ  لوثبقي  عقد  ب قس�سى 

حلسبدة  بأعت   2222 ف28حير   3

ف  حلحأملة  احشت2ي،  حلدعيسبة 

عث أن  للسبد   X122552 ب.ت.ا 

 X362912 مسوكل، حلحأمل ف ب.ت.ا

ف1ف،  عقم  حلكأئن  حلسجأعي  حتصل 

حي حتمل،  شأعع مح د حلزعقطوني، 

 122.222 قدعه  بث ن  حلخ يسأت 

حملأدية  عنأصره  بج بر  دعهم 

حلكرحئبة  حلسومة  اأن  احملعنوية 

دعهم على   1000 حملؤدحة لل كري هي 

عأس كل شهر.

لذلك فإن ج بر حلسعرضأت يجب 

بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة  أن لوضر 

أجل  دحخل  بألخ يسأت  حالبسدحئبة 

لأعيخ  من  يومأ   )15( عشر  خ سة 

صداع حلنشرة حلثأنبة.

حلنشرة حتالى
عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

33 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بوادي 
الذهب

إعالن عن لفويت أصل لجأعي
كسأبة  مصلحة  عئيس  يعلن 
بوحدي  حإلبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط 
لوثبقي  عقد  ب قس�سى  أنه  حلذهب، 
مؤعخ في 22 مأي 2222، فوت حلسبد 
حلحأمل لبطأقة  عبد حلغني حلسبحي، 
 ،BE664432 حلسعريف حلوطنبة عقم 
هند  حلزهرحء  فأط ة  حآلنسة  لفأئدة 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة 
حتصل  مج وع   D855615 عقم 
حلسجأعي  بألسجل  حملسجل  حلسجأعي 
لحت  بألدحخلة  حالبسدحئبة  بأملحك ة 
لدى  معراف  اهو  50فف1،  عقم 
حلع وم ب «صبدلبة حلحي حلحسني»، 
 3 عقم  حلحسني  حلحي  بشأعع  حلكأئن 
حلشراط  حسب  اذلك  بألدحخلة، 

احلكبفبة حملذكوعة في حلعقد.
لقبل  حلسعرضأت  فإن  اعلبه 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة 
من  يومأ   15 أجل  دحخل  بألدحخلة 

لأعيخ حلنشرة حلثأنبة.
حلنشرة حتالى

عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف عقم : ف2222/1

حسأب خصو�سي عقم :  22312
 ببر أصل لجأعي

ب كسب  أبرم  عقد  ب قس�سى 
حملوثق  حلصغي2  بنأصر  حتسسأذ 
 2222 مأي   23 بسأعيخ  بألقنبطرة 
عرحش،  خديجة  حلسبدة    بأعت 
حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة 
عقم 376ففZ حتصل حلسجأعي حلكأئن 
 789 لجزئة قصبة مهدية عقم   : ب 
حلسجأعي  بألسجل  احملقبد  حلقنبطرة 
بألقنبطرة  حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى 
احلذي لم لقديره   72222 لحت عقم 
ب 222.222 دعه أ احملسسغل ك قهى 
لفأئدة   «DU MAS» حملعراف بأسم 
شركة «CAFE FAMILLE HITI» ذحت 

حملسؤالبة حملحدادة.

فعلى دحئني حلبأئعة حملذكوعة أعاله 
أن يسقدموح بسعرضهم لدى حملحك ة 
حالبسدحئبة بألقنبطرة دحخل أجل  15 
من لأعيخ حلنشرة حلثأنبة  يومأ حبسدحء 
طبقأ للفصل ف8 من مدانة حلسجأعة.

حلنشرة حالالى
عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

كوثر حلشأاي
منسدبة قضأئبة من حلدعجة حلثأنبة

35 مكرر

حملحك ة حالبسدحئبة بألقنبطرة
طلب إشهأع ببر أصل لجأعي

ملف عقم : 2222/15
حسأب خصو�سي عقم : 22362

حرع  موثق  عقد  ب قس�سى 
صفأء  حتسسأذ  ب كسب  بألقنبطرة 
حملسعودي بسأعيخ 31 أغسطس 2222 
 G31226 بأع حلسبد حبرحهبم حملزين 
 12 عقم   : حتصل حلسجأعي حلكأئن ب 
 ،22 زنقة  5ف  عقم  حلنصر  قيسأعية 
حلسجأعي  بألسجل  احملقبد  حلقنبطرة 
بألقنبطرة  حالبسدحئبة  حملحك ة  لدى 
احلذي لم لقديره   24242 لحت عقم 

ب 00.000ف دعهم.
سعبد  حلسبد   : من  كل  لفأئدة 

.AB312626 بغبث
فعلى دحئني حلبأئعة حملذكوعة أعاله 
أن يسقدموح بسعرضهم لدى حملحك ة 
أجل  دحخل  بألقنبطرة  حالبسدحئبة 
من  حبسدحء  يومأ   )15( عشر  خ سة 
لأعيخ حلنشرة حلثأنبة طبقأ للفصل ف8 

من مدانة حلسجأعة.
حلنشرة حتالى

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

41 مكرر

املحكمة التجارية بالعرائش
إشهأع جعل  أصل لجأعي حصة في 

عأس أف شركة
ملف عقم ف2222/0
حسأب عقم 6386

حتسأ�سي  حلقأنون  على  بنأء 
 STE PHARMACIE» لشركة 
ذحت  شركة   «JAOUI LARACHE
احبد  بشريك  محدادة  مسؤالبة 
علبه  حملصأدق  حلسأسيس  طوع  في 

لم  احلذي   2222 أغسطس   3 في  
ب وجبه لقديم ج بر حتصل حلسجأعي 
حلكأئن  كصبدلبة،  يسسغل  حلذي 
حلطأبق  طألب،  أبي  بن  علي  بشأعع 
حلعرحئش،   A/11ف عقم  حلسفلي 
احملسجل بألسجل حلسجأعي بأملحك ة 
حالبسدحئبة بألعرحئش لحت عقم 9890 
من حلسجل حلسحلبلي بج بر عنأصره 
حملأدية احملعنوية، كحصة في عأس أف 

حلشركة حملذكوعة أعاله.
تسجل  حلسعرضأت  فإن  ايذلك 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة 
مكسب حلسجل حلسجأعي   - بألعرحئش 
للنشرة  حملوحلبة  يومأ   15 دحخل   -

حلثأنبة.
حلنشرة حتالى

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

46 مكرر

حملحك ة حالبسدحئبة بألعرحئش
إشهأع جعل  أصل لجأعي حصة

 في عأس أف شركة
ملف عقم 2222/05
حسأب عقم 6387

حتسأ�سي  حلقأنون  على  بنأء 
 STE PHARMACIE AL» لشركة 
شركة   «GHOFRANE LARACHE
بشريك  محدادة  مسؤالبة  ذحت 
حملصأدق  حلسأسيس  طوع  في  احبد 
علبه في 3 أغسطس 2222 احلذي لم 
ب وجبه لقديم ج بر حتصل حلسجأعي 
حلكأئن  كصبدلبة،  يسسغل  حلذي 
حلجديد  حملغرب  لجزئة   1225 برقم 
حلعرحئش، احملسجل بألسجل حلسجأعي 
بأملحك ة حالبسدحئبة بألعرحئش لحت 
حلسحلبلي  حلسجل  من   11222 عقم 
احملعنوية،  حملأدية  عنأصره  بج بر 
كحصة في عأس أف حلشركة حملذكوعة 

أعاله.
تسجل  حلسعرضأت  فإن  ايذلك 
حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة 
بألعرحئش - مكسب حلسجل حلسجأعي - 
دحخل 15 يومأ حملوحلبة للنشرة حلثأنبة.

حلنشرة حتالى
عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

47 مكرر
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حملحك ة حالبسدحئبة  بألعرحئش

إشهأع جعل  أصل لجأعي حصة في 
عأس أف شركة

ملف عقم 2222/06

حسأب عقم 6388

حتسأ�سي  حلقأنون  على  بنأء 

 STE PHARMACIE AL» لشركة 

ذحت  شركة   «AMAL LARACHE

مسؤالبة محدادة بشريك احبد في 

 3 في  علبه  حملصأدق  حلسأسيس  طوع 

لم ب وجبه  احلذي   2222 أغسطس 

حلذي  حلسجأعي  حتصل  ج بر  لقديم 

برقم  حلكأئن  كصبدلبة،  يسسغل 

حلعرحئش،   2 شعبأن  لجزئة   763

احملسجل بألسجل حلسجأعي بأملحك ة 

عقم  لحت  بألعرحئش  حالبسدحئبة 

10810 من حلسجل حلسحلبلي بج بر 

عنأصره حملأدية احملعنوية، كحصة في 
عأس أف حلشركة حملذكوعة أعاله.

تسجل  حلسعرضأت  فإن  ايذلك 

حالبسدحئبة  بأملحك ة  حلضبط  بكسأبة 

مكسب حلسجل حلسجأعي   - بألعرحئش 

للنشرة  حملوحلبة  يومأ   15 دحخل   -

حلثأنبة.

حلنشرة حتالى

عن عئيس مصلحة كسأبة حلضبط

48 مكرر
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

 اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28   8 بسأعيخ   2222/1432

حلعقأعين  على  حلذي سبجرى   2222
حملس بين دانبأ 1 ذي حلرسم حلعقأعي 

حلرسم  ذي   2 ادنبأ  ف16/1801 

حملسوحجدين   16/18015 حلعقأعي 

دحئرة  حلكنزعة،  حلت2حببة  بألج أعة 

حلخ يسأت،  إقلبم  حلخ يسأت، 

 2222 سبس 28   27 لأعيخ  من  حبسدحء 

إلى غأية  6 أكسوير 2222، بحث علني 

بإنجأز  حلت2خبص  مشراع  شأن  في 

ثقب اجلب حملأء منه، من أجل سقي 

لفأئدة  هكسأعح  0685.ف3  مسأحة 

حلسبدة حلعبأ�سي دنبأ حلحأملة لبطأقة 

.D425622 حلسعريف حلوطنبة

5

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

 اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

2222/1426 بسأعيخ 8 سبس 28 2222 

حملسمى  حلعقأع  على  سبجرى  حلذي 

ض  هبة  ذي  مسأع  حلح بدي  جنأن 

39 حملسوحجد بألج أعة  1ف ص  بعدد 

دحئرة  حلرزحق،  عبد  سبدي  حلت2حببة 

حبسدحء  حلخ يسأت،  إقلبم  لبفلت، 

من لأعيخ 27 سبس 28 2222 إلى غأية  

6 أكسوير 2222، بحث علني في شأن 

اجلب  بئ2  بإنجأز  حلت2خبص  مشراع 

مسأحة  سقي  أجل  من  منه،  حملأء 

هكسأعح لفأئدة حلسبدة حيت  6ف0ف.0 

صألح هبة حلحأملة لبطأقة حلسعريف 

.AA90591 حلوطنبة

6

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

 اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28   6 بسأعيخ   2222/1427

حلعقأعين  على  حلذي سبجرى   2222
حلعقأعي  حلرسم  ذي  حنو  حملس بين 

حلرسم  ذي   2 انأدية   16/72412

حملسوحجدين   16/18017 حلعقأعي 

دحئرة  حلكنزعة،  حلت2حببة  بألج أعة 

حلخ يسأت،  إقلبم  حلخ يسأت، 

 2222 سبس 28   26 لأعيخ  من  حبسدحء 

إلى غأية  5 أكسوير 2222، بحث علني 

بإنجأز  حلت2خبص  مشراع  شأن  في 

ثقب اجلب حملأء منه، من أجل سقي 

لفأئدة  هكسأعح   35.2225 مسأحة 

حلسبدة دنبأ حلعبأ�سي احلسبدة نأدية 

حلعبأ�سي حلحأملسين لبطأقة حلسعريف 

.D429219 ا D425622 حلوطنبة

7

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

 اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

2222/1429 بسأعيخ 6 سبس 28 2222 

حملسمى  حلعقأع  على  سبجرى  حلذي 

فدحن بوطويل ذي قس ة ض بعدد 

23 ص 33 حملسوحجد بألج أعة حلت2حببة 

حلخ يسأت،  دحئرة  سب28ن،  حيت 

حبسدحء حلخ يسأت،   إقلبم 

من لأعيخ 26 سبس 28 2222 إلى غأية  

5 أكسوير 2222، بحث علني في شأن 

مشراع حلت2خبص بإنجأز ثقب اجلب 

مسأحة  سقي  أجل  من  منه،  حملأء 

ج بلي  حلسبد  لفأئدة  هكسأعح   3.50

حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  خألد 

.D151حلوطنبة 71ف

8

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

 اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28   7 بسأعيخ   2222/1411

حلعقأع  على  سبجرى  حلذي   2222

شرحء  ذي  حالح ر  حلجرف  حملسمى 

حملسوحجد  5ف5  بعدد  ض ن 

حزيأير،  حاالد  حلت2حببة  بألج أعة 

حبسدحء إقلبم لأزة،   دحئرة احد حملبل، 

إلى   2222 سبس 28   26 لأعيخ  من 

بحث علني   ،2222 أكسوير   5 غأية  

بإنجأز  حلت2خبص  مشراع  شأن  في 

من أجل غسل  منه،  بئ2 اجلب حملأء 

حلسبأعحت لفأئدة حلسبد كوشو عالف 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

.Z381668

9

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

 اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

2222/1412 بسأعيخ 7 سبس 28 2222 

حملسمى  حلعقأع  على  سبجرى  حلذي 

حلسحفبظ  مطلب  ذي  ضأية  فدحن 

0385ف/16 حملسوحجد بألج أعة  عدد 

دحئرة  حلغنداع،  سبدي  حلت2حببة 

 حلخ يسأت، إقلبم حلخ يسأت، حبسدحء

من لأعيخ 26 سبس 28 2222 إلى غأية  

5 أكسوير 2222، بحث علني في شأن 

اجلب  بئ2  بإنجأز  حلت2خبص  مشراع 

 1 من أجل سقي مسأحة  منه،  حملأء 

هكسأع لفأئدة حلسبد مي2اش حبرحهبم 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

.A252212

10

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

عقم  لسبو  حملأئي  حلحوض  اكألة 

سبس 28   8 بسأعيخ  ح.ج2222/1421 

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   2222

موجب   ذي  حلحوحض  حملسمى 

حملسوحجدة    390 بعدد  حسسغالف ض 

لزكبت،قبأدة  حلت2حببة  بألج أعة 

لزكبت، إقلبم حفرحن، حبسدحء من لأعيخ 

أكسوير  ف1  إلى غأية  أكسوير2222  ف 

مشراع  شأن  في  علني  بحث   2222

حملأء   اجلب  ثقب  بإنجأز  حلت2خبص 

منه من أجل سقي مسأحة 1,9694 

هكسأعح  لفأئدة حلسبدة حلزحاي سعبدة 

حلوطنبة   حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة 

.D225295

 11

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

عقم  لسبو  حملأئي  حلحوض  اكألة 

سبس 28   8 بسأعيخ  ح.ج2222/1422 

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   2222

حلرسم  ذي  حازنأك  حزحغأع  حملسمى 

حملسوحجد   57/22625 عدد  حلعقأعي 

بألج أعة حلت2حببة  قبأدة عين حللوح، 

ف  لأعيخ  من  حبسدحء  حفرحن  ،إقلبم 

أكسوير  ف1  غأية  إلى   2222 أكسوير 

مشراع  شأن  في  علني  بحث   2222

حلت2خبص بإنجأز بئ2 اجلب حملأء  منه 

 2,6926 مسأحة  سقي  أجل  من 

علي  بوشلبا  حلسبد  لفأئدة  هكسأعح 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

.PU222492

 12 

 III. - إعالنات إدارية
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اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

2222/1412 بسأعيخ 8 سبس 28 2222 

حملسمى  حلعقأع  على  سبجري  حلذي 

بعدد  ض  شرحء  عقد  ذي  سرغين 

بألج أعة  حملسوحجد  ص232   425

حلت2حببة سبدي حملخفي، قبأدة سبدي 

عدي، إقلبم حفرحن،  حبسدحء من لأعيخ 

أكسوير  ف1  إلى غأية  أكسوير 2222  ف 

مشراع  شأن  في  علني  بحث   2222

حملأء   اجلب  ثقب  بإنجأز  حلت2خبص 

منه من أجل سقي مسأحة 2,2755 

هكسأعح لفأئدة حلسبد حمل28اكي حدعيس 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

. DA23224

13

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

عقم  لسبو  حملأئي  حلحوض  اكألة 

سبس 28   8 بسأعيخ  ح.ج2222/1422 

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   2222

شرحء  عقد  ذي  أعجأج  حملسمى 

حملسوحجد   312 ص  10ف  بعدد  ض 

دحئرة  حملرس،  حلت2حببة  بألج أعة 

بوملأن،   مرموشة،إقلبم  حي وزحع 

 2222 سبس 28   26 لأعيخ  من  حبسدحء 

أكسوير 2222 بحث علني   6 إلى غأية 

بإنجأز  حلت2خبص  مشراع  شأن  في 

ثقب اجلب حملأء  منه من أجل سقي 

لفأئدة  هكسأعحت   9,52 مسأحة 

حلسبد حاعحغ حلحسن حلحأمل لبطأقة 

.AB22256 حلسعريف حلوطنبة

14

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

عقم  لسبو  حملأئي  حلحوض  اكألة 

سبس 28   8 بسأعيخ   ح.ج2222/1419 

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   2222

حيت عي�سى موضوع  أعجأج  حملسمى 

ملحق  ذي   363 عدد  شرحء  عقد 

 23/2222 عدد  لحت  لصحبحي 

حملرس،  حلت2حببة  بألج أعة  حملسوحجد 

دحئرة حي وزحع مرموشة، إقلبم بوملأن، 

 2222 سبس 28   26 لأعيخ  من  حبسدحء 

أكسوير 2222 بحث علني   6 إلى غأية 

بإنجأز  حلت2خبص  مشراع  شأن  في 

ثقب اجلب حملأء  منه من أجل سقي 

لفأئدة  هكسأعحت   4,62 مسأحة 

اعلي  احلطألب  مح د  حلسبدين 

حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  احلطألب 

. CB51343ا CB6223 حلوطنبة

15 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

عقم  لسبو  حملأئي  حلحوض  اكألة 

ح.ج2222/1422 بسأعيخ     8 سبس 28 

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   2222

1 ذي حلرسم حلعقأعي  حملسمى مح د 

بألج أعة  حملسوحجد   67/5801 عدد 

بوعزاين،دحئرة  آيت  حلت2حببة 

حبسدحء  حلحأجب،  إقلبم  حلحأجب، 

من لأعيخ 26 سبس 28 2222 إلى غأية 

بحث علني في شأن   2222 أكسوير   6

مشراع حلت2خبص بإنجأز ثقب اجلب 

حملأء  منه من أجل سقي مسأحة 3,75 

حليزيدي  حلسبد  لفأئدة  هكسأعحت  

حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  بويكر 

.Dحلوطنبة ف8330ف

16

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28   8 بسأعيخ   2222/1427

حلعقأع   على  سبجرى  حلذي   2222

حلسحفبظ  مطلب  موضوع  حملسمى 

ض ن  شرحء  ذي  67/فف60  عدد 

بألج أعة  حملسوحجد   312 بعدد 

دحئرة  لأمشأشأط،  حلت2حببة 

من  حبسدحء  إقلبم حلحأجب،  أكوعحي، 

غأية إلى   2222 سبس 28   22  لأعيخ 

بحث علني في شأن   2222 أكسوير   7

ثقبين  بإنجأز  حلت2خبص  مشراع 

سقي  أجل  من  منه أ،  حملأء  اجلب 

حلسبد  لفأئدة  هكسأعح   22 مسأحة 

لبطأقة  حلحأمل  لحسن،  كأنولر 

.PB6273 حلسعريف حلوطنبة

17

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28   8 بسأعيخ   2222/1429

حلعقأعحت  حلذي سبجرى على   2222
حملس أة لغريب 2 ذي حلرسم حلعقأعي 

ذي   2 احلسدالاي  ف67/1787  عدد 

 67/19019 عدد  حلعقأعي  حلرسم 
حلعقأعي  حلرسم  ذي   1-1 امغداع 

حملسوحجدة  8ف67/188  عدد 

دحئرة  إقدحع،  حلت2حببة  بألج أعة 

حبسدحء  حلحأجب،  إقلبم  حلحأجب، 

إلى غأية  من لأعيخ 26 سبس 28 2222 

بحث علني في شأن   2222 أكسوير   6

مشراع حلت2خبص بإنجأز ثقب اجلب 

مسأحة  سقي  أجل  من  منه،  حملأء 

5ف.3 هكسأعح لفأئدة حلسبد زهي2 بحمي 

حلحأمل  حالسكأفي،  حبأة  احلسبدة 

 JD26126 لبطأقة حلسعريف حلوطنبة

.D712211 ا

18

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28   9 بسأعيخ   2222/1433

حلعقأع  على  سبجرى  حلذي   2222

حلرسم  ذي  حلسعدية  حملسمى 

حملسوحجد   67/1158 عدد  حلعقأعي 

بألج أعة حلت2حببة لقصي2، دحئرة عين 

حبسدحء  حلحأجب،  إقلبم  لأاجدحت، 

إلى غأية  من لأعيخ 22 سبس 28 2222 

بحث علني في شأن   2222 أكسوير   7

مشراع حلت2خبص بإنجأز ثقب اجلب 

 2 من أجل سقي مسأحة  منه،  حملأء 

بوعحس  منبة  حلسبد  لفأئدة  هكسأعح 

لبطأقة  حلحأمل  بوغأف،  امح د 

ا   AB17977 حلوطنبة  حلسعريف 

.D17101ف

19

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

2222/1414 بسأعيخ 8 سبس 28 2222 

حملسمى  حلعقأع  على  سبجرى  حلذي 

عدد  حلعقأعي  حلرسم  ذي  شريف 

بألج أعة  حملسوحجد   59/19313

دحئرة عين  حلت2حببة دحع حم حلسلطأن، 

من  حبسدحء  مكنأس،  إقلبم  عرمة، 

غأية إلى   2222 سبس 28   27  لأعيخ 

بحث علني في شأن   2222 أكسوير   6

اجلب  بئ2  بإنجأز  حلت2خبص  مشراع 

مسأحة  سقي  أجل  من  منه،  حملأء 

حلكبي2  حلسبد  لفأئدة  هكسأعح   3.50

حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  محرحب، 

.D76527 حلوطنبة

20
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اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28   8 بسأعيخ   2222/1415

حلعقأع  على  سبجرى  حلذي   2222

حلرسم  ذي  زعاحف  بالد  حملسمى 

حملسوحجد   25/72322 عدد  حلعقأعي 

دحئرة  بألج أعة حلت2حببة عين عرمة، 

حبسدحء  مكنأس،  إقلبم  عرمة،  عين 

إلى غأية  من لأعيخ 27 سبس 28 2222 

بحث علني في شأن   2222 أكسوير   6

مشراع حلت2خبص بإنجأز ثقب اجلب 

مسأحة  سقي  أجل  من  منه،  حملأء 

بكوش  حلسبد  لفأئدة  هكسأعح   3.27

حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  حح د، 

.Z17624 حلوطنبة

21

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28   8 بسأعيخ   2222/1416

حلعقأع  على  سبجرى  حلذي   2222

حلرسم  ذي  حلخي2  حفأق  حملسمى 

حملسوحجد   59/51576 عدد  حلعقأعي 

دحئرة  االف،  حيت  حلت2حببة  بألج أعة 

حبسدحء  مكنأس،  إقلبم  عرمة،  عين 

إلى غأية  من لأعيخ 27 سبس 28 2222 

بحث علني في شأن   2222 أكسوير   6

مشراع حلت2خبص بإنجأز ثقب اجلب 

مسأحة  سقي  أجل  من  منه،  حملأء 

حلسبدة حلب ة  لفأئدة  هكسأعح   2.42

حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل  عث أني، 

.D172926 حلوطنبة

22

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28    8 بسأعيخ   2222/1417

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   ،2222

حملسمى ملك سرتي بنأصر ذي حلرسم 

حملسوحجد  ف59/7396  عقم  حلعقأعي 

دحئرة  بألج أعة حلت2حببة عين عرمة، 

عين عرمة، حقلبم مكنأس، حبسدحء من 

 6 حلى غأية   2222 سبس 28   27 لأعيخ 

حكسوير 2222.

مشراع  شأن  في  علني  بحث 

حلت2خبص بأنجأز بئ2 اجلب حملأء منه، 

 3.6571 مسأحة  سقي  حجل  من 

هكسأعح لفأئدة حلسبد حمللوحني حلغأزي 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

.D107783

23

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28    8 بسأعيخ   2222/1424

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   ،2222

حلعقأعي  حلرسم  ذي  بوعيوع  حملسمى 

عقم 05/33576،  حملسوحجد بألج أعة 

عين  دحئرة  هللا،  حرز  حيت  حلت2حببة 

حبسدحء  حلحأجب،  حقلبم  لأاجدحت، 

حلى   2222 سبس 28   27 لأعيخ  من 

علني  بحث   .2222 حكسوير   6 غأية 

بأنجأز  حلت2خبص  مشراع  شأن  في 

ثقب  اجلب حملأء منه، من حجل سقي 

هكسأعح لفأئدة حلسبد    0.50 مسأحة 

بن28يك  حلعألي  اعبد  قشأ�سي  مريم 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

.C627425/P129421

24

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28    7 بسأعيخ   2222/1413

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   ،2222

مطلب  ذي  ف89   حلخلوة  حملسمى 

موضوع   ،59/5375 عقم  حلسحفبظ 

 232 برقم  ض ن  افريضة  حعحثة 

بألج أعة  حملسوحجد   ،249 صحبفة 

عين  دحئرة  حلج عة،  عين  حلت2حببة 

عرمة، حقلبم مكنأس، حبسدحء من لأعيخ 

5 حكسوير  26 سبس 28 2222 حلى غأية 

في شأن مشراع  بحث علني   .2222

حملأء  اجلب  ثقب   بأنجأز  حلت2خبص 

منه، من حجل سقي مسأحة 7ف1.87 

حلرحبم  عبد  حلسبد   لفأئدة  هكسأعح 

لبطأقة  حلحأمل  معه   امن  عدنأن 

.D412252 حلسعريف حلوطنبة

25

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني
مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28    5 بسأعيخ   2222/1426

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   ،2222

شهأدة  ذي  حلغأزي  جنأن  حملسمى  

حملسوحجد   ،21/63741 عقم  حمللكبة 

دحئرة  كلدمأن،  حلت2حببة  بألج أعة 

لأعيخ  من  حبسدحء  لأزة،   حقلبم  لأزة، 

5 حكسوير  26 سبس 28 2222 حلى غأية 

في شأن مشراع  بحث علني   .2222

حملأء  اجلب  ثقب   بأنجأز  حلت2خبص 

حملنزلي  حالسسع أف  حجل  من  منه، 

مسأحة  اسقي  حملأشبة  احعاحء 

حلسبد    لفأئدة  هكسأعح  175ف.0 

لبطأقة  حلحأمل  حبرحهبم  حلعنت2ي 

.Zحلسعريف حلوطنبة 01078ف

26

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني

مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28    6 بسأعيخ   2222/1412

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   ،2222

حملسمى بالد حلدهرة ذي نسخة شرحء 

عقم 211،  حملسوحجد بألج أعة حلت2حببة 

حلغوحزي، دحئرة قرية بأ مح د، حقلبم 

لأانأت،  حبسدحء من لأعيخ 26 سبس 28 

2222 حلى غأية 5 حكسوير 2222. بحث 

حلت2خبص  مشراع  شأن  في  علني 

من  منه،  حملأء  اجلب  ثقب   بأنجأز 

حجل حالسسع أف حملنزلي  لفأئدة حلسبد   

حلحأمل لبطأقة  حلكحالاي خديجة  

.AB616529 حلسعريف حلوطنبة

27

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني

مديرة   أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28    6 بسأعيخ   2222/1427

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   ،2222

حملسمى  حلعقبة ذي ملكبة ض ن برقم 

حلت2حببة  بألج أعة  حملسوحجد    ،294

بوهودة، دحئرة لأانأت، حقلبم لأانأت،  

حبسدحء من لأعيخ 26 سبس 28 2222 حلى 

بحث علني في  حكسوير 2222.   5 غأية 

بئ2    شأن مشراع حلت2خبص بأنجأز  

اجلب حملأء منه، من حجل حالسسع أف 

لفأئدة حلسبد    حملأشبة،  حملنزلي احعاحء 

لبطأقة  حلحأمل  مح د  حملسبلي 

.C612722 حلسعريف حلوطنبة

28



عدد 5735 -  فألا عيبر حتاف ففف1 )22 سبس 28 2222)الجريدة الرسمية   18156

اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني

مديرة  أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28   8 بسأعيخ   2222/1431

حلعقأع  على  سبجري  حلذي   2222

حملسمى حفرة حلكراش ذي عقد شرحء 

حملسوحجد  8فف  ص  13ف  بعدد  ض 

حمكودا،  حاالد  حلت2حببة  بألج أعة 

حبسدحء  صفرا،  إقلبم  حملنزف،  دحئرة 

من لأعيخ 26 سبس 28 2222 إلى غأية 

بحث علني في شأن   2222 أكسوير   6

مشراع حلت2خبص بإنجأز ثقب اجلب 

 8 من أجل سقي مسأحة  منه،  حملأء 

حلعلمي  عقبة  حلسبدة  لفأئدة  هكسأعح 

حلحأملة  سوني  نجوى  احلسبدة 

 ZT12522 لبطأقة حلسعريف حلوطنبة

.E274279 ا
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اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني

مديرة  أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

2222/1434 بسأعيخ 9 سبس 28 2222 

حملسمى  حلعقأع  على  سبجري  حلذي 

حلرسم  ذي  حلسفأح  بو  عحس  فدحن 

حملسوحجد  ف938ف/16  عقم  حلعقأعي 

دحئرة  يدين،  حيت  حلت2حببة  بألج أعة 

حلخ يسأت،  إقلبم  حلخ يسأت، 

 2222 سبس 28   30 لأعيخ  من  حبسدحء 

بحث   2222 أكسوير   10 غأية  إلى 

حلت2خبص  مشراع  شأن  في  علني 

من أجل  منه،  بإنجأز بئ2 اجلب حملأء 

لفأئدة  هكسأعحت   7 مسأحة  سقي 

معه  امن  حدعيس  حا عبو  حلسبد 

حلوطنبة  حلسعريف  لبطأقة  حلحأمل 

.X224252
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اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني

مديرة  أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

سبس 28   12 بسأعيخ   2222/1442

حلعقأعحت  حلذي سبجري على   2222

86 ص  حملس أة غرس حي ض بعدد 

ص  ف5  بعدد  ض  غرس  ايالد   89

ص   329 بعدد  ض  حي  اغرس   66

حلت2حببة  بألج أعة  حملسوحجدة  5ف3 

إقلبم  دحئرة صفرا،  حقوعحع،  حغبألو 

30 سبس 28  من لأعيخ  حبسدحء  صفرا، 

 2222 أكسوير   10 غأية  إلى   2222

بحث علني في شأن مشراع حلت2خبص 

بإنجأز ثقب اجلب حملأء منه، من أجل 

سقي مسأحة 2,4592 هكسأعح لفأئدة 

حلحأملة  فوزية  حلشرحط  حلسبدة 

.C2623 لبطأقة حلسعريف حلوطنبة
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اكألة حلحوض حملأئي لسبو

ملخص قرحع

حفسسأح حلبحث حلعلني

مديرة  أصدعله  قرحع  ب وجب 

اكألة حلحوض حملأئي لسبو عقم ح.ج 

2222/1436 بسأعيخ 9 سبس 28 2222 

حملسمى  حلعقأع  على  سبجري  حلذي 

لنوين سبدي ع راح ذي عقد شرحء 

 229 صحبفة   663 بعدد  ض ن 

حملسوحجد بألج أعة حلت2حببة حلح أم، 

دحئرة أكل وس، إقلبم خنبفرة، حبسدحء 

 من لأعيخ 22 سبس 28 2222 إلى غأية

بحث علني في شأن   2222 أكسوير   7

اجلب  بئ2  بإنجأز  حلت2خبص  مشراع 

مسأحة  سقي  أجل  من  منه،  حملأء 

هكسأعح لفأئدة حلسبدة فأط ة   2,52

حلسعريف  لبطأقة  حلحأملة  نعو 

.DAحلوطنبة 6960ف
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