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61)18شرتة يلعديد يلكجاأي لألجهزة يلفاخرة............................................................... 

 ................................................................................. SALAF CONSO« » 6)18شرتة(

 .............................................................................. AYOUB AAMARA TRANS18(6(

 ............................................................................................ SOCIETE GHSTPT18(6(

 .................................................................................... STE ESPRIT-FOR-KIDS18(6(

 ...........................................................................  ALI MULTI SERVICES 6)18شرتة(

 .................................................................................................................   INGC18(6(

 ......................................................................................SOUSAMIS NEGOCE 18(6(

)6)18شرتة وكا بررض................................................................................................... 

 ..........................................................................NASEF CONSULTING 63)18 شرتة

 ..................................................................................................STE ASMUTTG18(63

 ............................................................................................................. SEROUA18(63

 .........................................................................................................NOBASUD18(63

 ......................................................................................................KMY TRANS18(63

 ...................................................................................... STE OPEN CONCEPT18(63

 ............................................................................................... 63)18شرتة زهر يلريحان

 .................................................................................... STE SWISSECUR SARL18(64

 .................................................................................. SOCIETE JOUMA PACK18(64

 ...................................................................................... STE CONTAVIA SARL18(64

 ............................................... STE ZED ARCHITECTURE & DESIGN 64)18شرتة

 ............................................................................................ STE 3.F.P.I IMMO18(64

 ...................................................................................... MALEVA INDUSTRIE18(64

 ........................................................................... ALL ROUND IMMOBILIER18(65

 .................................................................................................................   WKF18(65

 .................................................................................................... » MRCOFEE «18(65

 ................................................................................. » MOOMTAZ COFFEE «18(65

 ...................................................................................................» L’ILE LICITE «18(66

 ............................................................................... » ESPACE OSCAR D’OR «18(66

 .............................................................................OUMMADA IMMOBILIER18(66

 ............................................................................ SOCIETE WIMZA PROMO18(66

 ................................................................................................WALLERS TECH18(67

 .............................................................................  MT INVEST INDUSTRIAL 18(67

 ............................................................................................. ADAMYOUS BAT18(67

 .................................. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE NAIMA ALBAIDA18(68

68)18أياض طأندرنس إن مريتش................................................................................ 

 ...........................................................................SYM INTERNATIONAL LTD18(68

 ...........................................................................................................GEBKHAL18(68

 .................................................................................................. GLORY IMMO18(68

 ................................................................................................... GRID GENIUS18(69

 .......................................................................................... MIELABEILLE REST18(69
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 ..................................................................................................... CASABYBIKE18(69

 ................................................................................................ FINCA IBERICA 18(69

 ............................................................................................................INTHEFIT18(75

 ............................................................................................................WE BACK18(75

 ..................................................................................STE ATLAS FIVE INVEST18(75

 ...............................................................STE LYOUSSOFIYA IMMO ALAMI18(71

 .........................................................................................................ZEAL COM18(71

 ...........................................................................................SOCIETE AUDIKEY18(71

 .......................................................................................SOCIETE ISSA FOOD18(71

 ........ NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE18(71

 ........................................................................................................FALSY HMS18(7(

 ........................................................................................... OPALITESERVICES18(7(

 ....................................................................................................... »STE PERO«18(7(

 ......................................................................................ASMA AGRO INVEST18(7(

 ...........................................................................................................N S AUTO18(7(

 ............................................................................................................... KIKAR I18(73

 ................................................................................JK HOTELS RESIDENCES18(73

 .........................................................................................................SEGOULA I18(73

 ............................ SEMMAR EQUIPEMENT DE LOGEMENT  SEQULOG18(73

 ....................... INTERSAFE EQUIPEMENT EX ALMERY EQUIPEMENTS18(73

 .......................................................................ROBERT BOSCH MOROCCO18(74

74)18ن.ف و للبنايات .................................................................................................... 

 ..........................................................................................................ANNEXUS18(74

 ..............................................................................»AYTEK MAKINA «  74)18 شرتة

 .........................................................................................G.E.T.B INGENIERIE18(74

 .................................................................................................MCA FACTORY18(74

 ........................................................................................................CC MAROC18(75

 ............................................................ LES BATIMENTS DE DEMAIN 75)18شرتة

75)18فريش ناكأس....................................................................................................... 

 ................................................................................................................ TINIXA18(75

 ............................................................................ STÉ AL KHATIB BUSINESS 18(75

 ....................................................................................................OCTAV TOUR18(75

 ......................................................................................................REG GROUP18(75

 ......................................................................... STE. MN DEVELOPPEMENT18(76

 .................................................................................... LIBRAIRIE BELBACHIR18(76

 ................................................................................................................ E.R.A.C18(76

 .......................................................................................................ISGA RABAT18(76

 ..........................................................................................ISGA MARRAKECH18(76

 ............................................................................................................. ISGA FES18(76

 ......................................................................................... ISGA CASABLANCA18(77

..................................................................................................................    ISGA18(77

 ..............................................................ALLIANCES ADVISORY AFRICA SA18(77

....................................................................................................... JOLO 77)18شرتة 

 .................................................. STE EXTRA PRODUCTION ELECTRIQUE18(77

 ........................................................................................NIYA COFFEE SHOP18(77

 ................................................. IDICO SERVICE RECOUVREMENT - SARL18(77

 ..............................................................................................................BITMAR18(78

78)18شرتة غنفأدة لإلسكيريد ..................................................................................... 

 ......................................................................................  SOCIETE PRIDE TOP18(78

 .............................................................................STE ELITE TRADING SARL 18(78

  .........................................................................STE STE SULEY TRANSPORT18(78

 ................................................................................................... STE. AXIFONE18(78

 ...............................................................................................................YOU TV18(78

 ............................................................................................STE ADN SYSTEM18(78

 ................................................................. STE AEROPOSTAL CITY CENTER18(79

 ......................................................................................... STE FONCIERE CFC18(79

 .............................................................................................STE CHALET CITY18(79

 ....................................................................................................... STE OTERIA18(79

 ........................................................................................STE FAZIOU TOURS18(85

 ............................................................................STE NATURALIUM INVEST18(85

 ...........................................................................................STE S&C PRESTIGE18(85

 ..................................................STE IMMOBILIER ASSISTANCE CONSEIL18(85

 ............................................................................... STE S.D.PERFORMANCE18(85

 ......................................................................................STE. ABRAR IKAMATI18(85

 ................................................................................................... KABBAJ CASH18(81

 ..............................................................................................STE. ALIK TRANS18(81

 ........................................................................................STE.E-COM- AMNO18(81

 ......................................................................................STE. GDAA TRAVAUX18(81
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 ................................................................................................ )8)18شرتة نأأ دينسك

 ................................................................................................ )8)18أيسكأري سيرفيس

 ..................................................................................SOCIETE STAR GOODS18(8(

 ..................................................................................................EAM SERVICES18(8(

 .................................................................................CDG CAPITAL GESTION18(8(

 ................................................................................................... » LOULOUZ «18(83

 .....................................................................................................STE SOLROC18(83

 ......................................................................................................DYARIMMO18(84

 ...................................................MY LERZ INTERNATIONAL MOROCCO18(84

 ............................................................................................ K M M HOLDING18(84

 ............................................................................................ LAXMI HOLDING18(84

 ....................................................................................................LA CAVALINA18(84

 .................................................................................................. NAJD SERVICE18(84

 ...........................................................................................................AQUASAL18(85

 ...............................................................................LYSI EMEA SUCCURSALE18(85

 ................................................................... STE.MOORISH HOTEL GROUP18(85

 ............................................................................LOGISTIC HUB OF AFRICA18(85

 .............................STE DE TRANSPORT ET DE GESTIONS DES STOCKS18(85

 .................................................................................RYAD MZAB LILISKANE18(85

 ...............SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATION SA18(85

 ................................................................................................UNIQUE IMMO18(86

 .............................................................................................LE MEETING POT18(86

 .............................................................................................LE MEETING POT18(86

 .............................STE DE TRANSPORT ET DE GESTIONS DES STOCKS18(86

 ................................................................................................MWT SERVICES18(86

 ..........................................................................CHANTIERS POLYVALENTS18(86

 .....................................................................................................AJ CONNECT18(86

 ............................................................................................ SOCIETE AMOBN18(87

 ........................................................................................................Z - TRONIC18(87

 ....................................................................................GOLDEN IMLMOPRO18(87

 ..............................................................................................ZOYA BUILDING18(87

 .................................................................................. KENI TRANS LOADERS18(87

 .....................................................................................................TRANS BECH18(88

 ...........................................................................................AL AMAL HABITAT18(88

 ............................................................................................................RAMAHA18(88

 .......................................................................................................BENRALUM18(88

 ........................................................................................FRUITS SENSATION18(88

 .......................................................................................................CAFE FOR R18(89

 ........................................................................................................AJ JO COLD18(89

 ..............................................................................................WASH4N SMELL18(89

 ....................................................................................BENJEDDOU IMPORT18(89

 ........................................................................................................ STAYPROD18(95

 .................................................................................... RACHOUMA SERVICE18(95

 ....................................................................................................PRIVOTRANS18(95

 .....................................................................................................INNERSIGHT18(95

 ............................................................STE AL QIMMA BUILDING GROUP18(91

 ....................................................................................................AKA ESPACES18(91

 ............................................................................................................CAFE 42118(91

 ................................................................................................... H.A MOTORS18(91

 ..................................................................................SET HOLDING PLANTE18(91

 ........................................................................................ 91)18شرتة جاغدين تاأغت

 .................................................................................... STE DISTRA SERVICES18(9(

 ............................................................................................ STE FILAHAFRUIT18(9(

 ........................................................................................STE AFRICULTURE 418(9(

 ........................................................................................STE AFRICULTURE 118(9(

 ............................................................................................PROPERTY FUND18(9(

 ..............................................................................................STE HIVE INVEST18(9(

 ........................................................................................STE FINANCE CORP18(93

 .................................................................................DIVERSIPIERRES IMMO18(93

 ...........................................................................STE SELECTIV PLACEMENT18(93

 ...................................................................................STE CDV PATRIMOINE18(93

 .............................................................................................. STE DATAPLANT18(94

 .........................................................................................STE CAPITAL SAFAE18(94

 ................................................................................................STE MISADORA18(94

94)18شرتة تاال وتغاكألكأغ ......................................................................................... 

95)18شرتة ) بي فأتأأ................................................................................................. 

 ................................ STE MAROCAINE DE L’AUTOMOBILE MODERNE18(95

 .......................................................................... STE INTER  WOODWORLD18(95
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 ............................................................................................STE MELTINGPAR18(96

 .................................................................................................... STE SINE DIE 18(96

 ........................................................................................STE DIAS HOLDING18(96

 ........................................................................................ STE DEVELOPROM18(96

 ........................................................................................... STE 2812 DIGITAL18(96

 ......................................................................STE GROUPE AGRICOLE TAZI18(96

 ..........................................................................STE IMMOBILIERE AMZIZA18(97

 ..........................................................................................................BATI-LOFT18(97

 ................................................. STE SYSTEMS BIO  INDUSTRIES MAROC18(97

 ..........................................................SYSTEMS BIO INDUSTRIES MAROC18(97

 ........................................................................................................ ALL HAPPY18(97

 ...................................................................................................GS  HOLDING18(98

 .......................................................................................... DANIEL HOLDING18(98

 .................................................................................... CORVIDAE HOLDING18(98

 ..........................................................................STE D.A.F CONSTRUCTION18(99

 ................................................................................... STE AFRAH IBKLATEN18(99

 ........................................................SOCIETE MARWA IMPORT - EXPORT18(99

 .............................................................................. SOCIETE NOUD SERVICE18(99

 .................GROUPE TAKI POUR L’EDUCATION ET L’ENSEIGNEMENT18(99

 ............................... SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE DU SOUSS18355

 ........................................SOCIETE TODARTE D›ENSEIGNEMENT PRIVE18355

 ........................................SOCIETE TODARTE D›ENSEIGNEMENT PRIVE18355

 ....................................................................LA VILLA NOMADE VAM 18355شرتة

 .................................................................................................ARZ HOLDING18355

 ........................................................................................................ALLMOSYS18355

 ...............................................................................................................ELECLA 18351

 ......................................................................................... TRANS AL BASRAH18351

 ................................................................................................TOULID TRANS18351

 ..............................................................................................................2IFOOD18351

 ..........................................................................................AL KOUT LILBINAE18351

 ......................................................................................................SKY HAWKS18351

 .. GENERALE DE MATERIEL ET REALISATION TECHNIQUE GERMAT1835(

 ..................................................»MAROC DYNAMITE »MARODYN 1835شرتة(

 ............................................................................................PHILADVISE 1835شرتة(

 .............................................. VEOLLA WATER TECHNOLOGIES MAROC18353

 ........................................................................... SOCIETE SEMS ALIBOUCH18353

 .......................................................................................................... » LEISAL «18353

 ....................................................................................... » PROXY NEGOCE «18353

 .................................................................CENTRE NAJAH BNI AYAT PRIVE18354

 ......................................................................................... STE SMARDIV PRO18354

 ............................................................................................... MASIQ SYSTEM18354

 ............................................................................................STE AGRO SPICES18354

 ........................................................................................ STE CHAOUKI AGRI18354

 ...................................................................................STE EL AAZAOUI ALIM18354

 .......................................................................STE GOLDEN PHONE STORE18355

 ...............................................................................................................RC-CAR18355

 ...........................................................................................................BM STEEL18355

 .................................................................................... TRAVAUX KHATOURI18355

 ....................................................................................................... LA GRAVITE18355

 ...................................................................... INETUM OFFSHORE MAROC18355

 .................................................................................................. LE GROS CAFE18356

 .............................................................................. STATION PERIPHERIQUE18356

 .............................................................................................TANGER SAILING18356

 ................................................................................................. OHNANIYGAZ18357

 .............................................................................................................. JAYDAN18357

 ........................................................................NEGOCE FRIEND SHIP SARL18357

 ................................................................................................... ADNANE CVT18357

 ........................................... ENTREPRISE DE REVETEMENT TECHNIQUE18357

 ....................................................................................TRANS MED NEGOCE18358

 ........................................................................................BINAYAT AADNANE18358

 ..................................................................................................ZAHAF TRANS18358

 .............................................................................................. ELECTRO CHOU18359

 ........................................................................................PARA BENI SNASEN18359

 ................................................................................................................ 18359يأكأماي

 ...................................................................................................... ATOBOUCH18359

 .........................................................................................................KANIKECH18315

 ................................................................................................................ 18315يأكأماي

 .................................................SOCIETE ANASSI CONSULTING SARL AU18315
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 ..............................................................STE AZAMI HILALI IMMOBILIERE 18315

 ...................................................... SNOTMAR(  18315شرتة سنأتماأ لنقل يلبضاي

 .............................................................................................STE LAMI FLORIX18311

 ..................................................................................................... CHEF ZINEB 18311

 ...................................................................................................... TS GESTION18311

 ......................................................................................SWEET STD SARL AU1831(

 .......................................................................................RIJIM TRAV SARL AU1831(

 ........................................................................................NAZAHA BUSINESS1831(

 ...............INDUSTRY INTEGRATION CONSULTING MAROC SARL AU18313

18313شرتة بريك كاأيير................................................................................................. 

 ................................................................................................... GILI KITCHEN18313

 ......................................................................................AL WASSIT TRAVAUX18313

 ............................................................................................ 18314شرتة وسأيق شارية

 ........................................ININUP INTERNATIONAL  18314إينينأب ونكغناساأنا

 .....................................................................................................S.A.B CARIER18314

 ..................................................................................................MOTORHEAD18315

 ................................. »MIDORI ENERGY SARL AU« 18315 مادرأي إنرجي ش.م.م

 ..................................................................................................... YAKINPROD18315

 .........................................................................EL KADIRI DEVELOPMENTS18315

 ................................................................................................. 18316شرتة إستاماتال

 ..................................................................................................STE FERAPOSE18316

 .............................................................................. STE AL ANDALIB SAGHIR18316

 ...............................................................................STE GEO AGRO ENERGIE18317

 ............................................................................................... ITAL PARA SARL18317

 ................................................................................... IMMOBILIER RHAFSAI18317

 ..............................................................................................................SRF DEV18317

 .................................................................................TAMOUHDITE PROMO18318

 ..................................................................................... OYI TRANS SERVICES18318

 ...............................................................................KURTLAR VADICI IMMO18318

 .......................................................................................... ROUTE DU SOLEIL18319

 ..................................................................................... STE ARIANO SEVICES18319

 ..................................................................................................PB VAL FLEURI18319

18319تريدي أيسطأ........................................................................................................ 

 ...............................................................................................ÉLITE BIEN ÊTRE183(5

 ...........................................................................................................OZA ELEC183(5

 ....................................................................................................NIHOO-TRAV183(5

 .................................................................................................... KNM INVEST183(1

 ........................................................................................ NASKAM TRAVAUX183(1

 .......................................................................................................... DORSARL183(1

 .............................................................. Sté HBILA CONSTRUCTION SARL183(1

 ........................................................................................ HOTEL AL MADINA183((

 ........................................................................................ HOTEL AL MADINA183((

 .....................................................................................................HOTEL ASSIF183((

 .....................................................................................................HOTEL ASSIF183((

 .............. SOCIETE MOUHAT DE TRAVAUX ET NEGOCE »MOTRANE«183(3

 ............................................................................................................JILSTROY183(3

 .....................................................................................................ARABUSTALL183(3

 .....................................................................................................ARABUSTALL183(3

 ............................................................................................ OUSSAMA INTER183(3

 ......................................................................................................TURI TRANS183(4

 ....................................................................................... SILKY WAY SARL AU183(4

 ......................................................................................................... GETRAVEX183(4

 ......................................................................................................... GETRAVEX183(5

 .......................................................................... Sté SAIF PLATRE S.A.R.L-AU183(5

 .......................................................................... Sté SAIF PLATRE S.A.R.L-AU183(5

 ....................................................................................................PREST IMMO183(5

 ......................................................................................... STE AQOUA NOVA183(5

 ................................................................................SSP SMAR SERVICE PRO183(5

 ...................................................................................................... HYATT CALL183(6

 ............................................................................... SOCIETE IBTISAAD SARL183(6

 .............................................................................GEAND TRAVAUX DARAA183(6

 ....................................................................................................... MIRA EXPO183(7

 ................................................................................................SMSH NEGOCE183(7

 .........................................................................................................NORANKA183(7

 .................................................................................IGDAMEN TRANSPORT183(8

 ................................................................................................PALAIS TINMEL183(8

 .............................................................................................BONNE RECETTE183(8

 .............................................................................. PARA IBTISSAM SARL AU183(9
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 .............................................................................................. WEST STATIONS183(9

 ......................................................................................................FORTIBUILD183(9

 ........................................................................Sté CAFE NAJMAT AL ABRAR183(9

 ........................................ *Sté AUTO ECOLE OUISLANE DRIVE *SAEOD18335

 ..............................................................................SOCIETE ENERGIE NORD18335

 .......................................................................................... Sté ETOILE SAMAE18335

 ............................................................................................... BOUCHIBITRAV18331

 ......................................................................................................... ABSOLUM18331

 ....................................................................................................... 18331باتي تملكأتان

 ........................................................................STE FELLAH CONTRAT VERT1833(

 ........................................................................................................MAROLOG1833(

 ......................................................................................ZAID KISSAN TRANS1833(

 ......................................................................... LA VIE DE CONSTRUCTION18333

 ........................................................................................AKA ALIMENTAIRES18333

 ..........................................................................................S5G SARL AU 18333شرتة

 ......................................................................................SENDIA TRANSPORT18333

 .................................................................................... FAMAPORT SERVICES18334

 ...............................................................................................................HENNA18334

 ........................................................................................................... IDEASTYL18334

 ................................................................................LES JARDINS DE YANICE18334

 .....................................................................................MONDIAL VEHICULE18335

 .....................................................................................ZALAGH EXTENSION18335

 .................................................................................................. PROMO H.C.S18335

 SOCIETE DE FABRICATION D’OUVRAGES METALLIQUES ET EN

 .......................................................................BOIS - SOFOM S.A.R.L18335

 .............................................................................................NYXEN STUDIOS18336

 .............................................................................................TOP AMIS IMMO18336

 SOCIETE »CENTRE CASABLANCAIS DE FORMATION APPLIQUEE«

 ........................................................................................... .SARL.CCFA18336

 ...........................................................................................SOLITOS-PRATICA18336

 ....................................................................................................... S.B.I TRANS18337

 ....................................................................................................GRANADERO18337

 .......................................................................................... CONSECO AFRICA18337

 SOCIETE DE FABRICATION D’OUVRAGES METALLIQUES ET EN

 .......................................................................BOIS - SOFOM S.A.R.L18337

 ...........................................................................................................MARKSET18338

18338فابريك ررأد.......................................................................................................... 

 .........................................................................................................A.A.Z. FISH18338

 ..................................................................................... NORD-OUEST PROD18338

 ...............................................................................................MINANE TRANS18339

 ........................................................................AKHAWAYEN RAYASS ZANE18339

18339مجمأعة مديأس بالماأ يلحرة.............................................................................. 

 ..............................................................RESILIATION DE GERANCE -LIBRE18345

 ................................................................................................... EDEN BLUE 2 18345

 ...........................................................INTERNATIONAL FLIGHT SERVICES18345

 ....................................................................................... STE ADAM PERNOV18341

 ....................................................................................................ELLY CAPITAL18341

 ..............................................................................................STE GROUPE ICE18341

 ...................................................................................................STE GENO ICE18341

 ............................................................................................................ ZELMATI1834(

 ............................................................................................CHADLI MENAGE1834(

 .............................................. EUROPEEN PHONE PERFORMANCE ONE1834(

 .................................................................................................................   svj1834(

 ....................................................................................................BAYTI GREEN18343

 .......................................................................................CONSTRU ESPLEND18343

 ......................................................................................................LE BEAU BTP18343

 .................................................................................OMAR JAMAL  18343عمر جما

 .................................................................................................................  FD2M18344

18344غفرين ماأ ر.......................................................................................................... 

 ..................................................................................AGRICOLE AOURACHE18344

 ...........................................................................................MASSINE FOURNI18344

 .................................................................................................................  LYT18345

 ..................................................................................................DAHBI FRERES18345

 ................................................................ THE AVENUE INTERIOR DESIGN18345

 ...................................................................................... BOUSHABA CENTRE18346

 .............................................................................................................OVOTEC18346

 ................................................................................................... ML BUSINESS18346
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 ..............................................................................TREND IMPORT EXPORT18346

 ................................................................................................... ENNAJMAINE18347

 ..........................................................................FLEUR BELLE VIE 18347فلأغ بال بي

18347عزيلدين لألسفاأ.................................................................................................. 

 .......................................................................................... STE ONEMIX SARL18347

 ........................................................................................................STAR FLEET18347

 ................................................................................................................ANAMI18348

 ............................................................................................................RECYPUB18348

 .......................................................................................... CAFE LES RACINES18348

 ...............................................................................STE DOGA COFFEE SARL18348

 ..........................................................................................MAITRE DU VERRE18348

18348سالم الأي يسكان................................................................................................... 

 .............................................STE SAYFEDDINE ALI AL SABRAH SARL/AU18349

 ................................................................................umag distri 18349ييماك ديستري

 ............................................................................................................LEZYARA18349

 .........................................................................................TOUBALI TRAVAUX18355

 ....................................MORADI DES RESEAUX DE COMMUNICATION18355

 ........................................................................................EXPERT ECONERGY18355

 ......................................................................................................... ICMARINA18351

 ...........................................................................RYAD AL MOUSTKBAL FES18351

 ...............................................................................................................BUS SM18351

 ...................................................................................................STE BIGDECO 18351

 ....................................................................... LA CAVE DE LA METROPOLE1835(

 ................................................................ (TETOUAN MAILLE SA (TEMASA1835(

 ..............................................................................................HANNA DULCET1835(

 ...................................................................................................LRMN TRANS1835(

 ......................................................................................ALHADATH EDITION18353

 ................................................................ GREENPOWER MOROCCO 1 SA18353

 ............................................................................................ FLEETI CONNECT18353

18353شرتة حلام يتسبأ ش.م.م.................................................................................. 

 .................................................................................... GARDE CIVILE PRIVEE18354

 ................................................................ SOCIETE HOUD IMPEX SARL AU18354

 .........................................................FATI FORLIVING BUSINESS SARL AU18354

 ..........................................................................................PARA DIFFUSSION18355

 ...............................................................................................DOEY ET CATHY18355

 .......................................MAINTENANCE-MATERIEL -MAIN D›OEUVRE18355

 .................................................................................... ANASR STAR SERVICE18356

 ................................................................................................. AFROMAR OIL18356

 .............................................................................................KAALIX SERVICES18356

 .......................................................................................................FC 4 TRANS18357

 ..................................................STE BOOKING CONCIERGERIE SARL AU18357

 ..........................................................................................SOCIETE PARA ICH18357

 ................................................................................... »NORD VERT« 18357 نأغ فاغ

 ..................................................................................... ASTRONET SYSTEMS18358

 .....................................................................................................MBS DESIGN18358

 ..................................................................................................ABOU RIMASS18358

 .......................................................................................DOMAINE YOUSSEF18359

 ................................................................HANFOURI TRANS18359هنفأأي ترينس

 .................................................................................FRIENDS MEK SARL AU18359

 ....................................................................................................... TECHNITAP18359

 .............. »LA SOCIETE LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD »SALIDOR18365

 ................................................................................... STE ONE FZ TRAVAUX18365

 ..................................................................................................... MAFA PROD18365

 ... ALIMENTATION DE BETAIL HISPANO MARROQUI »AL BAHIMA«18365

 .............................................................................................. GLOBAL OCCAZ18361

 .........................................................................................SHEDID ELMSAREE18361

 .......................................................................................DOMAINE YOUSSEF18361

 ....................................................................................................SARAH FLEET18361

 ..............................................................................................................T. E..P. R1836(

 .................................................................................................AHMED M.H.H1836(

 .......................................................................................MAHMOUD TASHIL1836(

 ..................................................................THE AMERICAIN DREAM PRIVE1836(

 ................................................................»BUSINESS BASMA AFRIC »2B2A18363

 ....................................................................................EMA TECHNOLOGIES18363

 .................................................................................STE KAJJAJ TRANS TAZA18363

 ..........................................................................................TITRITE CLEANING18363

 ..................................STE GENEALOGIE ET INVESTIGATION FONCIERE18364

 ..................................................................................... SOCIETE OLFACTECK18364
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 ............................................................................SOCIETE MASA BUILDING18364

18365هأم سأيت ديكأأ................................................................................................ 

 ...........................................................................................SOCIETE JAN SHIR18365

 ...................................................................................FROM TO MOROCCO18365

 ....................................................................................MOBAD IMMOBILIER18365

 ..............................................................................................SHELBY CAPITAL18366

 .......................................................................................... TRANS MAFKOUR18366

 ............................................................................................. CAFE MED KHAY18366

 ...........................................................................................STE PROMIB SARL18367

 ........................................................................................DUNE KITE CENTER18367

 ............................................................................................LIVRAISON WANI18367

 ......................................BEG INGENIERIE SA SUCCURSALE AU MAROC18368

 ................................................................................................El aadnani frère 18368

 ..........................................................................................................TEXIBERIA18368

 ......................................................................................SLG Conseil SARL AU18369

 ......................................................................................................PROCKTAGE18369

 ..............................................................................SOCIETE NABI LILISKANE18369

 ....................................................................... LES CONSULTANTS REUNIS 18375

 .................................................................................................EVO DISPATCH18375

 .......................................................................................... LEX CONSULTING 18375

 ....................................................................................SOCIETE BEN PETROL18375

 ............................................................................................LUXOR TRADING18375

 ..................................................................ADA NEGOCE et CONSULTING 18371

 ...............................................................................................BDO FINANCES 18371

 .................................................................................................................   BDO18371

 ........................................................AL JIONE DE COMMERCE GENERALE18371

 ...........................................................................ROCHDI DIGITAL SARL AU18371

 .................................................................................................................ELANE1837(

 ......................................................................................................HARMOMO1837(

 ....................................................................................................OISEAU BLEU1837(

 .................................................................................................KHAWLA CARE1837(

 ..........................................................................................................NADIS DH18373

 .......................................................................................................... VERDURA18373

 ..........................................................................................................STE BAYLE18373

 ....................................................................................................YASOF FOOD18373

 .................................................................................DECOHOME SACHERIE18374

 .......................................................................................... MAKHLOUFI AGRI18374

 .....................................................................................EMIRATES LOGISTICS18374

 ............................................................................................. ANAS SANITAIRE18374

 ........................... BEL BUSINESS DEVELOPEMENT AGENCY TRAVAUX 18374

 .......................................................................................................BGS INVEST18375

 .............................................................................................TIGA SERANGKAI18375

 .....................................................................................................ESPRIT ROSE18375

 ....................................................................................................BAHJATE CAR18375

 ........................................................................................................TRIP SPIRIT18376

 .......................................................................................STE BEST AVOCADO18376

 ........................................................................................................AFAQ GEST18376

 ........................................................................... STE EL OUAI DE PEINTURE18377

 ...................................................... RESTAURANT LA CASA DEL AMROUS18377

18377ضأمين زيلانا........................................................................................................ 

18377مجأهريت كابريس................................................................................................ 

 ................................................................PLAYA RINCON PROMOCIONES18378

 .....................................................................................................MERCA MED18378

 ................................................................................................ STE: TOUT LIRE18378

 ....................................................... AFRICA RESOURCES DEVELOPMENT18378

 ...........................................................................................................EV SOLAR18379

 ..................................................................SAFRAN NACELLES MOROCCO18379

 ................................................................................................... HILTI MAROC18379

 .......................................................................................... MARS MOROCCO18379

 ...................................................................................... MYRLA TRANSPORT18379

 .........................................................................................NEXTCOR 18385 نكسككأأ

 ....................................................................................................... 18385يرنتي غأنجأأ

 ......................................................................FESTO MAROC SUCCURSALE18385

 ............................................................................STE J M I ETUDE TRAVAUX18385

 ............................................................................STE J M I ETUDE TRAVAUX18385

 ..........................................................................................ORS CONSULTING18381

18381مجمأعة مديأس كايزن يلخاصة.......................................................................... 

 ...........................................................................................................BELLANO18381
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 ........................................................................UPSILON AUDIT & CONSEIL18381

 ......................................................................................................SPORTCLUB1838(

)SJA1838 لالسكيريد ريلكصدير....................................................................................... 

 ........................................................................ RESTAURANT SISTERS SARL1838(

 ........................................... EDITA FOOD INDUSTRIES MOROCCO18383 ش م

 ...............................................................STE CONFORTABLE SHOES SARL18383

 ................................................................................................JM ASSURANCE18383

 ..................................................................................... ARTCOM’SUP RABAT18383

 ..................................................................................... ARTCOM’SUP RABAT18384

 ...............................................................................ATTIJARI CASH GARANTI18384

18384يليشاأي حسامة كاأ............................................................................................ 

 .................................................................................TRANSPORT TAFILALET18384

18384يلقمة كلانين......................................................................................................... 

 .......................................................................................................ROKNI CAR18385

 ......................................................................................... LAMLAHI BATIPRO18385

18385تاريمة كاش........................................................................................................... 

 .......................................................................................... 18385شرتة يماك طخادينغ

 .........................................................................M2K TELECOM MORROCO18385

18386شرتة جفاتري........................................................................................................ 

 ...................................................................................STE EPIMMO SARL AU18386

 ..................................................................................KSOR INVEST SARL AU18386

 ..................................................................... STE R.I PRO CONSTRUCTION18387

 ................................................................AL QEMA CLEANING 18387يلقمة كلانين

 .......................................................................................................... 18387بأكاأ تدلاك

 .......................................................................................... MED OUALID CAR18387

 ...................................................................................STE VOLUBULUS SARL18388

 ...........................................................................................................SOL INFO18388

 ...........................................................................................DERHAM SERVICE18388

 ......................................... INSO ET CIE CONSULTING18388 ش م م ديت مساهم

 .................................................................STE J.M.I ETUDE TRAVAUX SARL18389

 ...........................................................................S & EL COMPANY SARL AU18389

FORTY FIVE18389 فأأتي فايف.................................................................................. 

 ............................................................................ MINANE IMMOBILER Sarl18395

 ............................................................... STE CARMEL ETUDES S.A.R.L A.U18395

 ....................................................................... SOCIETE PARTENAIRE JAOUI18395

 ....................................................................... STAR D›ORIENT 18391سطاأ درأيأن

 ..............................................................................AGREMED INNOVATION18391

18391شرتة » LCBB يلعقاأية » ش.م.م........................................................................ 

 ..............................................................STE COMPAGNIE G2 BEN HSSAIN1839(

 .............................................................................................. AFSTARS TRANS1839(

 ........................................................................................... CHEZ-MOI FOOD1839(

 .....................................................................................................DURCOMAC1839(

 ..................................................................................ZAGDOU BAT 18393زيتدر بات

 ............................................................................... TRANSALT ASSAROUAD18393

 ............................................................TRAVAUX DE FERRAILLES SARL AU18393

 .........................................................................SAGRI MAROC 18394صاتري مررك

 ...................................................................................................ATC SERVICES18394

 .......................................................... MONTAIGNE VOYAGE 18394مأنكين فأيياج

 .................................................................................TRANSPORT TAFILALET18394

 ..............................................................................................TRANS MANERA18394

 .......................................................................................................ROKNI CAR18395

 ............................................................................................B2G IMMOBILIER18395

 .............................................................................................. FRUTAS UNICAS18395

 .............................................. TAZARGOUNT TRAVAUX ET IMMOBILIER18395

 ..............................................................................................LODIF TRAVAUX18396

 ............................................................................................. MINELCO-CONF18396

 ......................................................................................................TRIO PALMS18396

 ......................................................................................... MEHDI CARREAUX18396

 .......................................................................................FINESSE DU MAITRE18397

 .............................................................................................................. FRUTAX18397

 ..................................................................................(CENABETON(18397سينابكأن

 ...........................................................................................................COPRAVE18398

 ...........................................................................................................COPRAVE18398

 ......................................................................................... FOOT POUR TOUS18398

 ...........................................................STE TARIFIWIN CONSULT SARL/AU18398

 ............................................................................................................ S.G.E.A.D18399

 ..............................................................................................BOUDI CONSEIL18399

18399إيكأ ريزي................................................................................................................ 
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عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18182  

 .................................FOURNITURES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELLES18399

 ............................................................................ ICON BUSINESS&EXPORT18455

18455سطأن بابر........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 18455بابر سطأن

 ........................................................................................................... 18455بابر سطأن

 ................................................................................................SO CHIC IMMO18451

 .......................................................................................ATLAS HEALTHCARE18451

 ............................................................................................................. FINAZIZ18451

 .................................................................................EMX CORP MOROCCO18451

 .......................................................................................................SILVER LINE1845(

 ............................................................................................EVER COSGREEN 1845(

 ............................................................................AGENCE C C MARKETING 1845(

 .........................................................................................................AQUA AMI18453

 ........................................................................................................J&A TOURS18453

18453ماستر سكأأ.......................................................................................................... 

 ........................................................................................... OPTIMUM TRUST18454

 ................................................................................................ IMMO ESPACIA18454

 .............................................................................. AVANTE ELECTA MAROC18454

18454يف ك كاأد............................................................................................................ 

 ................................................................................ STE PALM D›OR TOURS18455

 ................................................................................................. EASY KITCHEN18455

 ............................................................................................GREEN CONSULT18455

 ............................................................................... DOUNIADAK PEINTURE18455

 ..............................................ORIENT CENTER CONSULTING SARL OCC18456

 ..............................................................................................K&C RECYCLING18456

 ....................................................................................... ANFA PLACE HOTEL18456

 .......................................................................ANFA PLACE MANAGEMENT18457

 .................................................................................(CENABETON( 18457سينابكأن

18457ماستر سكأأ.......................................................................................................... 

 .......................................................................................NIBAOUI CLEANING18457

 ...................................................................................................ORIENT.COM18457

18458ماررساد............................................................................................................... 

 ....................................................................................TURKISH FURNITURE18458

 ........... ETOILE D›ORIENTAL POUR BATIMENT ET TRAVAUX DIVERS 18458

 ........................................................................................ ITALIAN VAPESHOP18458

 ............................................................................................................ 18459كامأطريف

 .....................................................................................................FOODN‘PAN18459

 ......................................................................................................ARGA ZONE18459

 « Sté BAMBARA DESIGNG S.A.R.L AU « 18415شرتة بامبري دزينج ش.م.م - ش ر

 SOCIETE D›EXPLOITATION DE CARRIERE SABRI FRERES

 ............................................................................................»»S.N.E.C.A18415

 .......................................................................MOURAD HAMZA SERVICES18415

 ......................................................................FREJ IMMOBILIER 18415فرج ييمأ ايي

 ..................................................................................NEWSYNERGIE INVEST18411

 ..................................................................................SNS CONSTRUCTIONS18411

 .....................................................................................PRESTIGE MO TRANS18411

 ..............................................................................................KECH RENT CAR18411

 .....................................................................................................ZINAI FOOD18411

 ................................................................................LOOXO OPTIC SARL AU1841(

 .................................................................................................FARFIRA FILMS1841(

 ............................................................................ STE FADILI RIF CARS SARL18413

 ......................................................................................................VIA LAATAM18413

 ........................................................................................................MERSOTEK18413

 .................................................CABINET COMPTABLE PROFESIONNELS18413

 ..............................................................IMMOBILIARIA FEZ TANGETANIA18414

 ...............................................................................................EAGER GROUPS18414

 .................................................................................................. PLATI MAROC18414

18414عقد تساير حر بصل تجاأي................................................................................. 

 ........................................................................................................YEPA KECH18415

 .................................................CABINET COMPTABLE PROFESIONNELS18415

 ................................................................................SAHARA REALISATIONS18415

 .....................................................................................................GENIESTRUC18415

 .....................................................................................ZALAGH EXTENSION18416

 ............................................................................................................VAYEL C.I18416

 ...........................................................STE YOU TRANS NEGOCE SARL AU18416

 .............................................................................SODIL IMMOBILIER SARL18416

 ....................................................................KRC ETUDES ET CONSULTING18417

 ...................................................................................................ELIMRANI CO18417
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 .........................................................................................................PATRILUXE18417

 ..........................................................................................CHEIKH AHL BABA18418

 ..................................................................................... SAHARA BOOKING II18418

 ................................................................................................... OUJDA GOLD18418

 .................................................................................... S&E INTERNATIONAL18418

 ............................................................................... CAFTAN AL AKHAWAYN18419

 ................................................................................................. MARTIL FOOD18419

 ................................................................................................. TIRHEDOUINE18419

 ..............................................................................................K&C PRODUCTS18419

5)184أيدين كأيد يملغرب................................................................................................ 

 ............................................................................................................ AE184(5 تبطا 

 .............................................................................SODIL IMMOBILIER SARL184(5

 .......................................................................................................MK LOISIRS184(5

 ...................................................................................LAZIZ MAINTENANCE184(1

 ............................................................................................................. MOUNT184(1

 .................................................................................................................  FSP184(1

 ....................................................................................................COMPTA ART184(1

 .........................................................................................TRIBAK SOLUTION184((

 .....................................................................................STE MIDELT MOELLE 184((

 .................................................................................................................  KHRJ184((

 ..................................................................................................... SALE INVEST184(3

 ............................................................................. WIDEINK TECHNOLOGIE184(3

 ............................................................. ANFA SOCCER YOUTH ACCEDMY184(3

 ........................................................................................TAMOUDA CENTER184(3

 ....SOCIETE OTTMAN AYOUB DES TRAVAUX PUBLICS »OATP«SARL184(3

 .................................................................................................... A2 CONCEPT184(3

 ...............................................ESPACE TOURISME BUREAU DE CHANGE184(4

 ................................ INTERNATIONAL SUPERIORITY ACADEMY PRIVE184(4

 ................................................................................................ STE CAFE LOCA184(4

 ...........................................................................................................OLIVE ICE184(4

 ........................ AL MAHASSIL POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE184(5

 ........................................DAAR AL MAALY POUR LE DEVELOPPEMENT184(5

 ..................................................................................STRAIGHT WAY TRANS184(5

 ................................................................TRANS CHAIRI ZOGARI SARLAU184(5

 ...........................................................................................................STE AEHD184(6

6)184سمايل سأ�سي...................................................................................................... 

 ........................................................................... PRODUITS ANTI NUISIBLE184(7

 ........................................................................... PRODUITS ANTI NUISIBLE184(7

 ........................................................................... PRODUITS ANTI NUISIBLE184(7

 .................................................................................FINCOSA MARRAKECH184(7

 .................................................................................FINCOSA MARRAKECH184(7

 .................................................................................FINCOSA MARRAKECH184(8

 ............................................................................................ MEDEXT MAROC184(8

8)184شرتة بتاغ إيك..................................................................................................... 

 ..................................................................................MEDRAD IMMOBILIER184(8

 .................................................................................. OUNJIF PIECES AUTOS184(9

 .................................................................DOUHI ELECTRICAL SOLUTION184(9

 4MI METHODES ET MOYENS MODERNES POUR LE MANAGEMENT

 ..................................................................................ET L›INGENIERIE184(9

9)184فالانغ ديي............................................................................................................ 

 ............................................................................STE AMEKLA TRANS SARL18435

 ..............................................................................................................FIZATEC18435

 ............................................................................................................ 18435ديأ يلكاريل

 ...........................................................................STONE MACHINE MAROC18431

 ..............................................................................................................TEKERO18431

 ......................................................................... STE ANGEL RECRUTEMENT18431

 ................................................................................................. AFYOU TRANS18431

 ..........................................................................................AZ CONSULTANTS18431

 .....................................................................................EDKO NAIL SYSTEMS1843(

 ......................................................................................................LBD GROUP1843(

 ......................................ECOLE PRIVE DE LA FONDATION MARIA JOSE1843(

 .......................................................................................TRESORE RENT CAR18433

 ................................................................ TOUNZER DE TRAVAUX DIVERS18433

 ................................................................................................... TECHNOLOQ18433

18434ي ش يش ج مريتش............................................................................................... 

18434صأصياتي مرركأ مالاين...................................................................................... 

18434مافالاكس ماأرك................................................................................................ 

 .....................................................................................................AASAD TRAB18434
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عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18184  

18435مافالاكس ماأرك................................................................................................ 

18435إن مرركأ سألأساأن.......................................................................................... 

 ..............................................................ELKORAINI & ELMALKI TRAVAUX18435

 .................................................................................................... 18435يمبالس تريدينغ

 ...................................................................................................... CHOPOBKA18436

 ..........................................................................CAFE ZONE INDUSTRIELLE18436

 ......................................................................................................ACTIVE LINE18436

 .........................................................................................BONA CONSERVES18437

 .........................................................................................................CROSSING18437

 .........................................................................................................CROSSING18437

 ..................................................................................................CAPRI BEAUTE18438

 .........................................................................KENZA MORROCO TRAVEL18438

 .............................................AL MANAZIL RAKIA LILBINAE WA TAAMIR18438

 ........................................................................................M›S CONCIERGERIE18438

 .............................................................................................................JUSTYOL18439

 .....................................................................................................STE SRB ENG18439

 ...................................................................................................... ERLOGISTIC18439

 ........................................................................AFRIQUE UNI CONFECTION18445

18445تمسماني غاز......................................................................................................... 

 ...........................................................................................................BELOUAR18445

 ..................................................................................STE ORIENT NEW IMM18441

 ................................................................................................................. ILLUM18441

 .............................................................................. UN MOMENT DE REPOS18441

 ...................................................................................... MANEO INGENIERIE18441

 ...................................................................... STE MANGOS TM 18441مأنكأص تم

 ....................................................................................................... STE EFSENT1844(

 .............................................................................GLOBAL FUNDS SARL-AU1844(

 ................................................................................. )1844جاأتس كأنسالكنغ ماأرك

 ...........................................TECHNOLOGIE TRISOMIELECTRIQUE SARL1844(

 .............................................................................. UN MOMENT DE REPOS18443

 .............................................................................. UN MOMENT DE REPOS18443

 ....................................................................................SB DIAG PROG sarl au18443

 ...........................................................................CAFE JAOUHARAT ERRABII18443

18444بسام غاز.............................................................................................................. 

18444بسام غاز.............................................................................................................. 

 ...........................................................................THERAPIA LABORATOIRES18444

18444بسام غاز.............................................................................................................. 

 .......................................................................CENTRE EL FILLINE SARL A.U18444

18445بسام غاز.............................................................................................................. 

 ..........................................................................................MICO Cooperation18445

 .........................................SOCIETE ZENNOUHI IMPORT EXPORT SARL18445

 .......................................................................3I- SOLUTION CONSULTING18445

 ......................................................................................................ACTIVE LINE18445

 ........................................................................ SOCIETE OULAD EL BACHIR18446

18446بسام غاز.............................................................................................................. 

 ................................................................................... IT HOSPITALITY EMEA18446

 ...................................................................................................... SAFMARWA18447

 ..........................................................................................................DELASSUS18447

 ..................................................................................................... DERK MARK18447

 .........................................................................................MAISON GERBARA18447

 ............................................................................................... SULT RENT CAR18448

 ............................................................................................ TAHIRI HOMANE18448

 ...............................................................................ATLANTIS SERVICES SAFI18448

 .............................ALKIMA LILKHADAMAT TANDIM WA LOGISTIQUE18448

 ....................................................................................................CACTUSPARA18449

 ................................................................................................. CHABAKA PUB18449

 SOCIETE BATIMENTS,NEGOCES ,ETUDES ET ENVIRENNEMENT

 .................................................................................................SARL AU18449

 .........................................................................................DOUKKALA HOME18449

 ........................................................ALLROUND CONSULTING SERVICES18449

 ..............................................................................................UNITER MAROC18455

 .....................................MOROCCAN TRADING MERCHANTS SARL AU18455

 .................................................................................................. liliAagri sarl au18455

 .................................................GROUPE SCOLAIRE LA RELANCE PRIVEE18455

18451مادر-أيان............................................................................................................. 

 ................................................................................................. CHABAKA PUB18451

 ............................................................................................................. .AB Corp18451

 ....................................................................................MAGI CORPORATION18451
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18185 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

 ...................................................................................................C R ATLANTIC1845(

 ........................................................ FORMULA GESTION 1845فأأمأال جستاأن(

 ............................................................................DOT POTENTIAL AGENCY1845(

 .........................................................................................PHARMACIE MIZAJ1845(

 .................................................................................................OUALID PESCA18453

 .......................................................................................GADI CHANGE SARL18453

 ...............................................................................................................JEANNE18453

 ........................................................................................................... 18454يبريج ساتي

 .......................................................................................................SINVA SARL18454

 .................................................................................................... PROMO ANE18454

18455يملغرب................................................................................................................... 

 .............................................................................................ESSAIDI NEGOCE18455

18455بي وم في ور سيرفيس.............................................................................................. 

 ...............................................................................................DAHBI MARBRE18456

 ......................................................................................................... TAKHITOP18456

 ............................................................................................................UNO.MA18456

 ........................................................................................................STROYPRO18457

18457مرتنسأم.............................................................................................................. 

 ...................................... ATLAS YMA DES TRAVAUX DIVERS SARL 18457شرتة

 ...............................................................................................EZZAAIM-CASH18458

 .............................................................................................GEOGEBRA SARL18458

 ...............................................................................................MED SEA FOOD18458

 ..................................................................................... MBA MANAGEMENT18459

 .................................................................................NOBI CONSTRUCTION18459

 .............................................................................................YOUR DESIGNER18459

 ............................................................................................ LUX HABITATION18459

 .............................................................................. CENTRE LA FIERTE PRIVE18459

 ........................................................................... INVIST DYNAMIC CHTAIBI18465

 ...................................................................................................STE NOUITRA18465

 ................................................................ALTERNAL TRANS 18465ولطيرنا  طغنس

 ......................................................................................BRICOMA HOLDING18465

 ............................................... PROMOTION IMMOBILIERE LAGHOUIZI18461

 ........................................................................REDDINGTON WORKWEAR18461

 ........................................................CENTRE D›EXELLENCE SALIM- PRIVE18461

 .............................................................MAROC GOOD SEEDS COMPANY1846(

 .................................................................................................NETTOUA GEN1846(

 .......................................................................ste CARRIERE TAGALNOUNT1846(

 ........................................................................................................EXTRA LOG1846(

18463يأنس فأطأ.......................................................................................................... 

 ...................................................................................................... SAFMARWA18463

18463جمل بالطر............................................................................................................ 

 ...............................................................................STE BOHAJRA BUILDING18464

 .................................................................................................. ICEMARBELLA18464

 .................................................................................................. ICEMARBELLA18464

 .....INSTITUT SUPERIEUR PRIVE ATLAS DES SCIENCES DE LA SANTE18464

 ..........................................................................................................YAD CASH18464

 .................................................................................................. ICEMARBELLA18465

 ................................................................................. TAJ MAHAL INGENERIE18465

 .....INSTITUT SUPERIEUR PRIVE ATLAS DES SCIENCES DE LA SANTE18465

18465ناأ ررألد ماناجامنت........................................................................................... 

 ..................................................................................TLEMCANI DECO BOIS18465

 ....................................................................... ECOLE PAUL SIGNAC PRIVEE18466

 ............................................................................................... ARCHI3DESIGN18466

 .......................................................................KHADAMAT JORF EL MELHA18466

 ...........................................................................................RAMSIK TRAVAUX18467

 .......................................................................................................AMICI TRAV18467

 ..................................................................................................... BSCI GROUP18467

 .................................................................................. BRODERIE ORIENTALE18467

 ............................................................................................HAFSA BUILDING18468

 .....................................................................STE DOUBLALI ENERGIE SARL18468

 ...............................................................................................DENTAL SELECT18468

 ................................................................................... SOCIETE SALMA TRAV18469

 .......................................................................................SOCIETE SBC MEDIA18469

 .......................................................................................ZAHRATE ALISKANE18469

 ................................................................................................................. 18475سنيركأ 

 ............................................................... (AKKARE MABROUK( 18475عقاأ مبررك

 .......................................................................................................... WELLJOB 18475

 ..................................................................CONSEILLER AGRICOL ZAYANE18475
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 ......................................................................................................... LUXE TOIT18471

18471برر منز ................................................................................................................ 

 .................................................................................................44-STE AIGLE 318471

 .......................................................................................ST JOKER B.Y.W sarl 1847(

 ..........................................................................................DAKHLA SERVICES1847(

 ...................................................................OUBOUCH TRAVAUX SOLAIRE1847(

 ....................................................................................................BELLA MAGO18473

 ................................................................................................................. 18473بأأر ير 

 ........................................................................M.A BEAUTY DISTRIBUTION18473

 .....................................................................................MEDINIT CONTRACT18473

18474نأأثافريكا............................................................................................................. 

 .............................................................................................. GLOBAL OCCAZ18474

 .................................................................................DAR NADIR COMPANY18474

 ............................................................. (MEDIA DENI FOOD›S (S.A.R.L AU18474

 ..................................................................................................ENNALI AUTO18475

 ............................................................................PANORAMA INVEST SARL18475

 ....................................................................................PLUG & PLAY MAROC18475

 .................................................................................................................  CECRL18475

 ........................................................................................ BATIMENT CHAHBI18476

 ............................................................................S-EURO TRANSFERT SARL18476

 ......STE BENCHENNOUF DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE SARL AU18476

 ........................................................................................................... WELLJOB18477

 ........................................................SEALYNX AUTOMOTIVE MOROCCO18477

 ..................................................................GENERATION AT’HOME ASSUR18477

 ..............................................................................................................MIDIBIL18477

 .................................................................................... KINE PERFORMANCE18478

 ..........................................................................................S5G SARL AU 18478شرتة

 ...................................................................................................... ERDIBLOUK18478

 .....................................................................................................TECHNO MF18478

 .......................................................................................................... 18479رأديغ غرين

 ..............................................................................................CENTER DIGITAL18479

 .................................................................................... OUISELSAT MINES SA18479

 ..........................................................................SKIAIT MINING COMPANY18479

 .........................................................................SAFIOTE CHICKEN SARL AU18479

 .................................................................PARTNER TECH NORTH AFRICA18485

 ................................................................................................ HEPTA MAROC18485

 .................................................CABINET COMPTABLE PROFESIONNELS18485

 .............................................................................TRAITEUR MOUTAWAKIL18485

 ................................................................ABATTOIR PROVINCE RHAMNA18481

 ......................................................... CHARCUTERIE SIDI BOUOTHMANE18481

 .....................................................ZANNANE IMMOBILIER - 18481زنان إيمأ اليي

 ....................................................................BUREAU DES PAYSAGES LABIB18481

 ........................................................................FERME SIDI BOUOTHMANE1848(

 ..........................................................................................................LANDART 1848(

 .........................................................................................DANAJNOV TRANS1848(

 ........................................................................PALMERAIE QUAD PASSION18483

 .................................................................................................PLANET COLLE18483

 .................................................................................................PLANET COLLE18483

 ............................................................................................... 18483ف ب يش كأنساي

 ..........................................................................................HOUDA EXPRESSE18483

 ..........................................................GROUPE SCOLAIRE AL FASIH PRIVE18484

 ...................................................................... STE OUMARABIAA TRADING18484

 ...................................................................................................... 18484س إ يش بأيلد

 ..........................................................................................SOCIETE SOBIMAC18484

 .....................................................................................BOUSSIKHANI FRERE18485

 ..................................................................................................NMN PROMO18485

 ............................................................................................STE G.C.TRA SARL18485

 ...........................................................................................NAJIFAT TRAVAUX18485

 .............................................................................................................KB PACK18486

 ..........................................................................................NEKTAL HOUSING18486

 ...................................................................................................APC SERVICES18486

 ............................................................................ GATEAU ARAFAT SARL.AU18487

 ................................................................................................MARAMI TOUR18487

 ..................................................................................FINANCEKAM SERVICE18487

 ....................................................................................... LUX ELEGANCE CAR18487

 .......................................... STE SEA WINGS INTERNATIONAL TRADING18488

 ..................................................BISINESS AUTOMOTIVE DISTRIBUTION18488

 ................................................................STE SEA WING INTERNATIONAL18488



صفحة صفحة
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 ..........................................................................................................REST WAY18488

 ................................................................................................ AMD GENERAL18489

 .......................................................................................................ARCHICARL18489

 ................................................................................................ADMED TRANS18489

 ......................................................................................... RUMAROC 18495أرمررك

 ....................................................................... SIVEN NET IMPORT EXPORT18495

 ............................................................................................ 18495جي و  وم �سي ماأرك

 ..............................................................................URANUS TECHNOLOGIE18495

 ..................................................................................................MAISON KOH18491

 .........................................................DAR DA OMAR AUBERGE DES ARTS18491

 .....................................................................................MUZLANE TOURISM18491

 .............................................................................................. )1849مامأناز فاست فأد

 ............................................................................... )1849إم إس بي هألدين ورف شأأ

)1849أيد فأد................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. )1849طيرريأ 

 .............................................................................. SOCIETE NEGOTIN TRAV1849(

 ................................................................................. SOCIETE RAYAC TRANS18493

 ........................................................................................... SOCIETE BENOUF18493

 ................................................................................ TRUST-ZONE TRADING18493

 .............................................................................................. KOMPVEK SARL18493

 ................................................................................................... MINEXPLORE18494

18494قصر مطا ........................................................................................................... 

 ......................................................................................................NIDYA PACK18494

 .................................................................................................................  soclic18494

 ...................................................................................................THINK TWICE18495

 .................................................................................................. SOU IARA BAT18495

 ...........................................................................................................URBAGEC18495

18495ومبا تاكس............................................................................................................ 

 ................................................................................................ 18496عبديلخالق يملر اع

 ................................................................................STE LAMICALE NEGOCE18496

 ......................................... STE SEA WINGS INTERNATIONAL TRADING 18496

 ...................................................................................... 18496تاأنڤال باأتيسيباساأن

 ..........................................................................................OCEANIC DAKHLA18497

 .......................................................................................OREXIANS COMPTA18497

 ..........................................................................................OCEANIC DAKHLA18497

 ...................................................................GROUPE SCOLAIRE AL KALAM18497

 ..................................................................................................BEST SCHOOL18497

 .................................................................................................................  SMBH18497

 CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DIAGNOSTIQUE ET

 ................................................ INTERVENTIONNELLE ANNAKHIL18498

 ............................................................................................... HONICHICOUR18498

 ..........................................SOCIÉTÉ MONCEF TRANSACTION SARL/AU18498

 ................................................................................TITIMA SAHARA DELICE18498

 .........................................................................................RAISED BY THE SEA18499

 ............................................................................................................BHD CAR18499

 ............................................................................ SIGMA GLOBAL SERVICES18499

 ................................................................................................................RIA51718555

 .................................................................................................................OLITRI18555

 .................................................................................................................OLITRI18555

 ......................................................................................................SI BATHA SA18555

 ..........................................................................................OCEANIC DAKHLA18551

 ............................................................ L’ELEGENCE DES MARIES SARL AU18551

 ............................................................................HAMAB PROMO SARL AU18551

 ......................................................................................................... 18551سأماكأزيك

 .......................................... STE SEA WINGS INTERNATIONAL TRADING18551

 ......................................................................................................... )1855سأماكأزيك

 ......................................................................................COMPACT TRAVAUX1855(

 ........................................................................................................ )1855بررند ماأرك

 ....................................................................... PNEUMATIQUE MEDIOUNA1855(

18553 ش م م » OUBAOUS NEGOCE « شرتة......................................................... 

 ................................................................................TAXI OULAD DAMBARK18553

 .....................................................................TAXI OULAD BOUSSOUSSOU18553

 ................................................................................................. cafe aboutaous18553

 ............................................................................................................OYONEG18554

 .....INSTITUT DES METIERS DE L›HOTELERIE ET DE RESTAURATION18554

 ..............................................................................................................FOR MY18554

 .........................................................................................................MOD›ELLE18555

 ............................................................................................TOUNA SERVICES18555
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 ............................................................................STE AZLAF PACKING SARL18555

 ............................................................................................TOUNA SERVICES18555

 ..........................STE MAROCAINE TRAVAUX DE BETON (SMTB( SARL18555

 .................................................................................................SONIA EVENTS18556

 .........................................................................................PROJET ET SERVICE18556

 ..............................................................................................................LILBDEL18556

 ...................................................................................... ELOPAK MOROCCO18556

AT&T18556 كلأ ا  نيكأرأك سيرفيسز مأأركأ............................................................ 

 ...................................................................... SUPER MARCHE DE LA GARE18557

 ................................................................................................................BEMAV18557

 .....................................................................................YASSINE ASSISTANCE18557

 .....................................................................................YASSINE ASSISTANCE18557

 ...............................................................................MOUFFAK YESFI INVEST18558

 ..............................................................................................HYPENOS WEAR18558

 ......................................................................... Sté DOURAIT BEN SARL-AU18558

 ......................................................................... Sté DOURAIT BEN SARL-AU18558

 .......................................................................................... SAKANE ADVISOR18559

 .................................................................................................. 18559د ه ب پررپرتيز )

18559بيست جأيغي....................................................................................................... 

 ................................................................................................ JACOB ENERGY18559

 ......................................................................................................MG CENTER18515

 ............................................................STE LA PORTE DE L›IMPORTATION18515

 ......................................................................................................ITSMOZART18515

 ................................................ (SAKANE EZZITOUNI( 18511شرتة سكن يلزيكأني

 .................................HAYTEM PIECES PNEUMATIQUE *HPP* SARL AU18511

 ..........................................................................................................BFIT CLUB18511

 .................................................................................................NYAR NEGOCE18511

 ................................................................................................ITCH AND ITCH1851(

 ...........................................................................................................URBAGEC1851(

 ...........................................................STE IRRIGATION GUERCIF SARL AU1851(

 ................................................................................................ HITACHI PRINT1851(

 ..................................................................STE T.E GUERCIF NEGOCE SARL1851(

 ..................................................................................................VCR TRAVAUX18513

 ........................................................................................................... SIA RACH18513

 ...................................................................................... STE SOS ZAGO SARL18513

 ........................................................................................................ WEB 2 DAY18514

 .......................................................................................DREAM FRERE SARL18514

 ......................................................DORE JAUNE COMPAGNY»SARL « AU18514

 .................................................................................................KAYATI ALU.SR18514

 ...................................................................SUPER LOCATRAF 18515سابر لأكاتريف

 ............................................................................. DOMAINE DE LA RIVIERE18515

 .................................................................................................AGLORIF-SARL18516

 ......................................................................................... MAESTRO PRESTO18516

 ..............................................................................................................NEJMAL18516

 .................................................................................STE SIDI EL GAREH CAR18516

 ...................................................................................................... SAISS ATLAS18517

 ............................................................................................................AZAGON18517

 .............................................................................................SISBANE BEAUTY18517

 ...........................................................STE CHAKIK RISSANA TRANS SARL18517

 .................................................................. STE SARA TRANSFERT SARL AU18518

 ................................STE PLATINUM ASSURANCE & CONSEIL SARL AU18518

 ............................................................................................................AMADAY18518

 ...........................................................................................»AGRIBERK« 18519شرتة

 ................................................................................. LA FERME DE CAMELIA18519

 ..(BELL S (RESTAURANT & CAFE »18519يملاستر تمباني لخدمات يلكاترينج »بالز

 .....................................................................................STE H B CERAM SARL18519

 .............................................................. GEANT DES ROUTE MAROCAINE185(5

 ....................International Energy Services Row Jersey Holding Co. Ltd185(5

 .........................................................................COMMERCE GENERAL PRO185(5

 ................................................................................................ MIXTA MAROC185(1

 .................................................................................... SOCIETE BEN2S TRAV185(1

 ................................................................................................ATLAS KHAJOU185(1

 ................................................................. STE BARENANE SALEK SARL AU185(1

 ..................................................................................................GUIDE BETON185((

 ........................................................................................................Jasmin Bleu185((

))185مجال تنسطخكساأن فا�سي.............................................................................. 

 .....................................................................................MF PACK MOROCCO185(3

3)185زمأأي كاش.......................................................................................................... 
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 ................................................................................................. 3)185ورفري  وسيررنس

 ................................................................................................. 3)185ورفري  وسيررنس

 ................................................................................................................AYAFIR185(3

 ........................................................................................ IRAMED LOGISTICS185(4

 ........................................................................PHARMACIE MARIA AZROU185(4

 ............................STE MOUASSASSATE ALFAJR AZZAYTOUNE PRIVEE185(4

 ............................................................................................EXPRESS SAKANE185(5

 ..........................................................................................................BAMA BIG185(5

 ..........................................................................................................BENDECO185(5

 .................................................................................................. PARADIS SEPT185(6

 ...........................................................................................SOREXMINE SARL185(6

 ABDESSAMAD ACHARAI ARCHITECTECTURE ART ET

 ................................................................AMENEGEMENT SARL AU185(6

 ..........................................................................................DAR MARRAKCHA185(7

7)185ناتير مأدي كأسماتاك........................................................................................... 

 ...................................................................................PALETTE NUMERIQUE185(7

 .......................................................................................KANAJI TRANS SARL185(8

 ......................................................................................................... EMID PRO185(8

 ...................................................................................................... TRS AL AHD185(8

 ................................................................AMAL JOB›S PRODUCT SARL AU185(9

9)185يزالك بتامأ........................................................................................................... 

 .............................................................................................. GASBAH TOURS185(9

 ..............................................................................................HAMZA PATISSE185(9

 ................................................................................. Sté BAHIA MED PLAZA 18535

 .................................................................................................... 18535يلسالم خدمات

 ......................................................................................................KERGUELEN18531

 .................................................................................................NRD TRAVAUX18531

 ................................................................... STE ALHUCEMAS CAR RENTAL18531

 .....................................................................................BRAHIM FATHALLAH18531

)1853صفا سكادي ش.م.م.ش.ر.................................................................................... 

 .................................................................................................................  VILED1853(

)1853يطبليسمأ بغافي يتسلأنص مطغنال بغافي..................................................... 

 ............................................................................................. KCERES SARL AU1853(

 ............................................................................... CAFTAN AL AKHAWAYN18533

 ...............................................................................MERYEM FOOD 18533مريم فأد

 .........................................................................SWEETY HOUSE 18533سأيتي هأس

18534شأدأر ماكاناك يلعابد يلعمريني......................................................................... 

 ............................................................................................................ SOMART18534

 ........................................................................................... PRO SERVICE ALU18534

 .................................................................................................. AMWAJOUNA18534

 .......................................................................SOZ WALID TRANS SARL AU18535

 ..................................................................................... STE AKNOUCH TRAV18535

 ........................................................................................................ EL GHERSA18535

 .......................................SOCIÉTÉ INDUSTRIE DU BOIS IDRISSI S.I.D.B.I18535

 ..............................................................................................EXTRA-HARVEST18536

 ...................................................................CONCASSEUR TAFILALET SARL18536

 .............................................................................................EXTRAT YAQOUT18536

 ..............................................................................................YAQOUT VIMAR18536

 .............................................................................................................. 18536بانكأفات

 ........................................................................................................... 18537درمين بألد

 ....................................................................................................... I.J SERVICES18537

 ..................................................................................... 18537ديأ يلأفاق لكأزي  يلككب

 ................................................................................GROUPE ISKANE SABER18537

 ............................................................................................................. ID HOPE18538

 ............................................................................................................. DIGILUX18538

 ......................................................................................STE SEMLALI COCHE18538

 ......................................................................................................RESTER ECO18539

 ......................................................................................................RESTER ECO18539

 ......................................................................................................RESTER ECO18539

 ............................................................................................................ AM KEYS18539

 ........................................................................................ RENOGEC SARL AU18539

 .................................................STE PÊCHE TOURISME OUED EDDAHAB18545

 ................................................................................................STE SAHARA PT18541

 ............................................................................STE CREAT TOUR SAHARA1854(

)1854سااط ماأيكأس................................................................................................... 

)1854ومفا كأنسالكينغ................................................................................................... 

 ............................................................................SOCIETE IMPORT ICHAAA1854(

 ...........................................MAROCAINE D’AGRICULTURE ET TRADING18543
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 ................................................................YOM.WAROM CONSTRUCTION18543

 .................................................................................................CLEAN THERM18543

 ....................................................................... STE AGROFRERE INDUSTRIE18543

 ..................................................................... HAYAA GARDINAGE SARL AU18544

 ......................................................................................................RACHMATIC18544

 ........................................................................................................IGLI SOUSS18544

 ..................................................................................................GOODTHERM18544

 ..........................................................................STE MAISON DE TMC SARL18545

 ................................................................................................ 18545ب ك لأتس تريف

 .............................................................................................TIGA SERANGKAI18545

 .................................................................................................... SOLAR WATT18545

 ...........................................................................STE TRANS TIKSAKO SARL18546

 ....................................................................STE BRASSIN MULTI TRAVAUX18546

18546بن جرير بأيلانغ تريدينغ ماتريا .......................................................................... 

 ..............................................................PHARMACIE DAIDAAT CENTRALE18546

 ......................................................................STE KHARMICH TRANS SARL18547

 .......................................................................................................ALFORJANE18547

 ...................................................................................................TISSAGE 200018547

 ............................................................................................................ 18548يحي يسماء

 ............................................. MAROC TRANSIT TRANSPORT LOGISTICS18548

 ..................................................................................................CHARK IMPEX18548

 ...................................................................................................MELIMADERA18549

 ......................................................................................... CAFE MILA PALACE18549

 ......................................................................................... MAKRANOR TRAD18549

 ................................................................................................PANDA-CLEAN 18549

 ..............................................................................THE GREEN PARA STORE18549

 ........................................................................................ELLIMANI SERVICES18555

 ..........................................................................................SOPRIRENT FUND18555

 .......................................................................................................OPAL ERGO18555

 SOCIETE NOUVELLE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS AUX

 ........................................................................GRANDES MARQUES18555

 ...........................................................................................................LUVAYAN18551

 ....................................................................................................SIMYA FOOD18551

 ...................................................................................... (SO M SPA SARL (AU18551

 ..............................................................................................HAYTAM SAKAN18551

)1855فس)م ونيرجي....................................................................................................... 

 ................................................................................STE TADLA TOURNAGE 1855(

 ........................................SOCIETE BOULANGERIE JOUWHARAT NOUR1855(

 .............................................................................MARCHE TADLA SARL AU1855(

 ..........................................................................................AFRAH AWMATAN1855(

 ........................................................................................TAWABIL LAHRACH18553

 .................................................................................. JARDIN DU BOUGHAZ18553

 ................................................................................... ALTILUZMA 18553يلكالأس ما

 ................................................................................................SOFAB PROMO18553

 .................................................................................................. HANI SERVICE18554

 ..................................................................................SOCIETE FRIMAC SARL18554

 .................................................................................. MBSG DE TRANSPORT18554

 ............................................................................................... EL JADIDA STAR18555

 .............................................................................................. ALEPH FINANCE18555

 .....................................................................................OTTO BOCK MAROC18555

 .............................................................................................LIXUS BRODERIE18555

 .......................................................................................MANAZIL AL ABRAR18556

 ....................( SARL EST-SUD AMRAOUI STE( 18556شرتة عمريري جنأب-شرق

 ............................................................................................. PAPERS & COINS18556

 ..................................................................................................... WATER SANI18556

 ...............................................................................................PROJECT STORE18557

 .......................................................................................................WE DESING18557

 ......................................................................................................2NK INVEST18557

 ...........................................................................................................BARI BATI18558

 .............................................................................................. SETA GOLD CAR18558

 ...........................................................................................TRUCCSA MAROC18558

 .......................................................................................STE LE VOLONTAIRE18559

 .......................................................................................................... ARNOBIO18559

 .......................................................................... BENSALAH DISTRIBUTION18559

 ..........................................................................STE VHT TRANSPORT SARL18559

 ..............................................................STE TRANS BENMALAK SARL A/U18559

 .......................................................STE PRO BEST MULTI-SERVICES SARL18565

 ...............................................................................STE MALAK IMMO SARL18565
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 .........................................................STE BENABBOU SERVICES SARL A/U18565

 .............................................STE CHRONOFAST TRANSPORT SARL A/U18565

 .................................................................................. STE SIACMO SARL A/U18561

18561ب ت و فاأما.......................................................................................................... 

 ............................................................................................BRAAVOS INVEST18561

18561ماجاك زيانة......................................................................................................... 

 .................................................................................................EYOLI SARL AU1856(

 ................................................................................. STE YOUNG LA REALTY1856(

 ..........................................................................................HOTEL BEAUPORT1856(

 .........................................................................................STARCO BUILDING18563

 .......................................................................................................REMIXCOM18563

 ..................................................................................................... DESK NORD18563

 ............................................................................SOCIETE RHZIOUAL CLIM18563

 ............................SOCIETE CONSTRUCTION AMENAGEMENT AMINE18564

 ...................................................................................REA-ASCENS SARL A.U18564

 ............................................................................................................. ABLYOU18564

 ..........................................................................................AMENOUR TRANS18565

 ....................................................................................................PREST IMMO18565

 ....................................................................SERENITY DATA DIGITAL SARL18565

18566ناجي كأنس........................................................................................................... 

 .......................................................... MARRAKECH DATE PALM PROJECT18566

 ...................................................................................El ghazi atlas incha ‹ AT18566

 .................................................................... STE MRINI SANS FRONTIERES18566

 .............................................................................SOCIETE MENBAAD SARL18567

 ............................................................ GLOBAL CENTER OF FORMATION18567

TAMOUZIGA CASH S.A.R.L. (AU(18567 تامأزيجا كاش ش.م.م........................... 

 ........................................................................................AUTO-ECOLE DAIRI18568

 ..................................................................................................GREEN FORCE18568

 ...........................................................................................DUO PROPERTIES18568

 ............................................................................................AMNASEF TRANS18568

 .......................................................................................................... SOY COM18569

 .................................................................KECH CENTER ACADEMY PRIVE18569

 ..................................................................STE AGRICOLE FOOD FRASSEN18569

18575إيكابمأنكيس........................................................................................................ 

 ...................................................................................................A2F TRAVAUX18575

 .............................................................................................. B.B.J.Y TRAVAUX18575

 ...........................................SOCIETE AUTO ECOLE LAAYOUNI SARL-AU18575

18571شرتة يمرسأأي................................................................................................... 

 .............................................................................................AMASIR VOYAGE18571

 ................................................................................... 5WHYS CONSULTING18571

 .............................................................................................. SOCIETE MHAJA18571

 ............................................................................ OUSSADEN PIECES AUTO1857(

 ...................................... INDUSTRIAL TECHNOLOGY SOURCING SARL1857(

 ..............................................................................................KAMAR MONEY1857(

 ..............................................................................................ARIZONA OPTIC1857(

 .............................................................................................. LUNA DE ALGAS18573

 ....................................... STE DRAA TAFILALET ENGINEERING SARL AU18573

 .................................................................................................................AIOTIE18573

 ........................................................................................... DETROIT MAGAD18574

 ...........................................................................................................URBAGEC18574

 ................................................................................... FULL LENS COMPANY18574

 ...............................................................................ARCOENVORONEMENT18574

 .................................................................................................................MCE2I18574

 ...................................... INDUSTRIAL TECHNOLOGY SOURCING SARL18575

TAJ AL MADINA18575 تاج يملدينة............................................................................. 

 .................................................................................................... CAT MEKNES18575

 .................................................................. SERVICE B.M.E CONTRACTORS18575

18576عقاأيت سيرركأ................................................................................................... 

 ....................................................................................STE AWID NOW SARL18576

 ..............................................................................................................4SHOW18576

 II. - إعالنات قضائية

18577يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء......................................................................... 

18585يملحكمة يلكجاأية بمريتش................................................................................... 

18585يملحكمة يلكجاأية بأكادير...................................................................................... 
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18581يملحكمة يلكجاأية بالر اط.................................................................................... 

18581يملحكمة يلكجاأية بفاس....................................................................................... 

18581يملحكمة يالبكديئاة بالجديدة............................................................................... 

18581يملحكمة يالبكديئاة بالفقاه بن صالح.................................................................. 

)1858يملحكمة يإلبكديئاة بأأزيزيت................................................................................ 

 ............................................................................... )1858يملحكمة يإلبكديئاةببني مال 

 .................................................................................... )1858يملحكمة يإلبكديئاة بكماأة

)1858يملحكمة يالبكديئاة بسال....................................................................................... 

 III. - إعالنات إدارية

18584ركالة يملساتن ريلكجهيزيت يلعسكرية.................................................................. 

18589يلأكالة يملسكقلة لكأزي  يملاء ريلكهر اء بمكناس................................................. 

إعالن عن رض  رنشر مشررع مرسأم يلغي ريعأض مشررع يملرسأم يملنشأأ 

يعلن  ريلذي   (5(1 فبريير   15 بكاأيخ   5655 عدد  يلرسماة  بالجريدة 

مرتز لتزريد  يبأضاة  يلقط   ملكاة  نزع  يلعامة  يملنفعة  من   ونه 

من  ينطالقا  للشرب  يلصالح  باملاء  يملجارأة  ريلجماعات  تيسة    

18594سد يدأيس يبر ...................................................................................... 

يملرسأم  مشررع  ريعأض  يلغي  مرسأم  مشررع  رنشر  رض   عن  إعالن 

يملنشأأ بالجريدة يلرسماة عدد 5654 بكاأيخ 15 ماأس 1)5) ريلذي 

يعلن ونه من يملنفعة يلعامة نزع ملكاة يلقط  يبأضاة لتزريد مرتز 

سد من  ينطالقا  للشرب  يلصالح  باملاء  يملجارأة  ريلجماعات   تيسة 

 ........................................................................................... )1865 يدأيس يبر .

تزريد  يلعامة  يملنفعة  ونه من  يعلن  إعالن عن رض  رنشر مشررع مرسأم 

جماعة سادي يملخكاأ باملاء يلصالح للشرب رتنزع بمأجبه ملكاة يلقط  

18655يبأضاة يلالزمة لهذي يلغرض................................................................... 

إعالن عن رض  رنشر مشررع مرسأم يعلن ونه من يملنفعة يلعامة تزريد بلدية 

يلعطارية باملاء يلصالح للشرب رتنزع بمأجبه ملكاة يلقط  يبأضاة 

18565يلالزمة لهذي يلغرض................................................................................. 

تزريد  يلعامة  يملنفعة  ونه من  يعلن  إعالن عن رض  رنشر مشررع مرسأم 

جماعة تركانت رجماعة يمكريد باملاء يلصالح للشرب ينطالقا من سد 

سادي محمد يلجازرلي رتنزع بمأجبه ملكاة يلقط  يبأضاة يلالزمة 

18661لهذي يلغرض ............................................................................................ 

إعالن عن إيديع رنشر مشررع مرسأم يعلن ون يملنفعة يلعامة تق�سي بإحديث 

ترديد  بجماعة  عبد هللا  ورالد  بدريأ  يلعادمة  يملااه  لكصفاة  محطة 

)1866بإقلام سادي بنأأ ر نزع ملكاة يلقط  يبأضاة يلالزمة لهذي يلغرض ... 

إعالن عن رض  رنشر مشررع مرسأم بإعالن ون يملنفعة يلعامة تق�سي بإعادة 

بناء منشأة فناة على ريد سبأ على مسكأى يلطريق يلجهأية أقم 556 

يبأضاة  يلقط   ملكاة  بمأجبه  رتنزع   1(+155 يلكالأمترية  بالنقطة 

18663يلالزمة لهذي يلغرض بعمالتي إقلامي تارنات رمأالي يعقأب ................. 

عدد  يلرسماة  بالجريدة  يملنشأأ  يملرسأم  ملشررع  جزئي  تعديلي  يسكدأيك 

5711 بكاأيخ 13 وبريل ))5) يلخاصة باإلعالنات يلقانأناة ريلقضائاة 

ريإلديأية ريلذي يعلن ونه من يملنفعة يلعامة تقأية يلقنأيت يلجهأية 

للماء يلصالح للشرب بكيزنيت - لخصاص بالجماعة يلتريباة يلركادة 

18665بإقلام تيزنيت .......................................................................................... 

إعالن عن إيديع رنشر مشررع مرسأم يعلن ون يملنفعة يلعامة تق�سي باسكغال  

يلقط   ملكاة  بمأجبه  رتنزع  ذلك  بجل  منشآت  رإقامة  يلفأسفاط 

18666يبأضاة ريلحقأق يملشاعة يلالزمة لهذي يلغرض بإقلام يلرحامنة ......... 

مرسأم مشررع  عن  بالتريج   مرسأم  مشررع  رنشر  رض   عن   إعالن 

نزع ملكاة يلقط  يبأضاة يلالزمة لكثناة يلطريق يلأطناة أقم 6 من 

في  يلصادأ  إقلام فاس  بعمالة   (1(+455 إلى ن.ك   (55+455 ن.ك 

18668يلجريدة يلرسماة عدد 5346 بكاأيخ 15 وبريل 515) ............................ 

 5315 عدد  يلرسماة  بالجريدة  يملنشأأ  يملرسأم  ملشررع  تعديلي  يسكدأيك 

بكاأيخ 6 وغسطس 514) ريملعلن ونه من يملنفعة يلعامة تزريد تقأية 

18674خزين ورالد بأغادي باملاء يلشررب ينطالقا من يلقناة يملائاة لبأجنيبة  

 535( عدد  يلرسماة  بالجريدة  يملنشأأ  يملرسأم  ملشررع  تعديلي  يسكدأيك 

بكاأيخ 11 يأناأ 514) ريملعلن ونه من يملنفعة يلعامة تزريد يلدريرير 

18675يلكابعة لجماعة يلكناديز باملاء يلشررب ................................................. 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم يملعلنأن في مادين يإلشهاأ يلقانأني إثبات هأيتهم ريلسلطات يملسندة إليهم.
رال تكحمل يإلديأة وية مسؤرلاة فاما يكعلق بمضمأن يإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

إئكماناة وبعقال

زنقة جبل تاذتة عماأة 15، مككب 1

 وتدي  -  يلر اط

يلهاتف : 537.77.98.93

NEURALGRID

SARL AU

تأسيس شرتة

بكاأيخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

تقرأ إحديث شرتة   (5(( ماي   18

ذيت مسؤرلاة محدردة رذيت شريك 

رحاد خصائصها كالكالي :

.NEURALGRID : تسماة يلشرتة

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

شريك  رذيت  محدردة  مسؤرلاة 

رحاد.

نشاط يلشرتة :

يملعلأماتاة  يلشبكات   -  1

ريإلتصاالت.

) - منشأت يلهندسة يملدناة.

يملعلأماتاة  يبنظمة   -  3

ريإلتصاالت.

عماأة   3 شقة   : يإلجكماعي  يملقر 

يملسيرة إقامة يإلخالص شاأع يلحسن 

يلثاني يلر اط.

يملدة : 99 سنة .

دأهم محرأة   15555  : يلروسما  

بالكامل.

تأزي  أوس يملا  :رزع أوس يملا  إلى 

155 حصة بقامة كل منها 155 دأهم 

في ملكاة يلساد زترياء بأشاقأأ.

يلتساير: يلساد زترياء بأشاقأأ.

بالسجل  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأي للمحكمة يلكجاأية بالر اط 

تحت أقم 5156)1 بكاأيخ فاتح يأناأ 

))5) سجل تجاأي 165753.
للخالصة ريلنشر

1 P

STE. SANJAD NEGOCE
SARL AU

حي يلناصر دأب 4 أقم 9 زنقة محمد 

يلزأقطأني ريسالن، مكناس

غير  إجكماع  محضر  بمقك�سى 

تم   (5(( سبكمبر   1( بكاأيخ  عادي 

يتخاذ يلقريأيت يلكالاة :

تشطاب على نشاط : يملفارضة.

إضافة ونشطة :

 منعش عقاأي.

بائ  رمجزئ وأي�سي.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

تكابة  لدى  للشرتة  يلقانأني 

يلضبط باملحكمة يلكجاأية بمكناس 

تحت أقم   (5(( سبكمبر   16 بكاأيخ 

أقم  يلكجاأي  يلسجل   2022/3364

.55(76

2 P

STAR DRAA
SARL AU

تغاير
في يملؤأخ  يملحضر   بمقك�سى 

لشرتة  بأكادير   (5(( وغسطس   8  

 STAR )ش.م.م.ش.ر)  دأعة  سكاأ 

يملصادقة  تمت   DRAA SARL AU

على ما يلي :

 تغاير يملقر يإلجكماعي إلى يلعنأين 
يلكالي :

يلشقة   158 تجزئة تمدرلت أقم 
أقم 4 يلطابق يلثاني يلدأيأتة يكادير.

تغاير يلنشاط :
يملخكلفة  يبشغا   في  مقار  

ريلبناء.
رودريت  رمعديت  يآلت  تأجير 

يلبناء.
يلتي  بالسااأيت  يلبضائ   نقل 
تساري حمألتها يملعكمدة ور تزيد عن 

15 طنا )مقار  في) يلنقل يملحلي.
سعاد  يلساد  عين   : يلتساير 
غير  رملدة  للشرتة  تمسير  ريلشاخ 

محدردة.
يلكأقا  يإلجكماعي : يعكماد تأقا  
جما   في  ريلشاخ  سعاد  يلساد 

يلعقأد ريلأثائق يإلديأية ريلبنكاة.
تحاين يلقانأن يبسا�سي :

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بأكادير  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم   (5(( سبكمبر   14 بكاأيخ 

.118417
للخالصة ريلباان

يملسير

3 P

STE. IMADOS TRADING
585 شاأع يملسيرة يلطابق يلثاني 

شقة أقم 3 يلناضأأ
تأسيس يلشرتة 

بالناضأأ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
رض   تم   (5(( وغسطس   9 بكاأيخ 
محدردة  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

يملسؤرلاة.

 IMADOS شرتة   : يلتسماة 

TRADING ش.م.م.

يلغرض يإلجكماعي:

 تصدير ريسكيريد.

يلعملاات  جما   عامة  ر صفة 

يلكجاأية ريلعقاأية يلتي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف يلشرتة.

شاأع   585  : يإلجكماعي  يملقر 

 3 أقم  شقة  يلثاني  يلطابق  يملسيرة 

يلناضأأ.

 155.555.55 يلشرتة  ما   أوس 

دأهم مقسم إلى 1555 حصة من فئة 

155 دأهم.

: تسير يلشرتة من طرف  يلتساير 

يلساد عزرز عصمان.

 1555 عزرز عصمان    : يلشركاء 

حصة.

باملحكمة  يلقانأن  يإليديع  تم 

بكاأيخ بالناضأأ   يإلبكديئاة 

أقم  تحت   (5(( وغسطس   (6  

.4(65

4 P

 ETABISSEMENT GEORGIEN

GEORGI ASENOV
ش.م.م

شاأع يبندلس أقم 45 يلناضأأ

يلجمعاة  محضر  بمقك�سى 

بكاأيخ  يإلسكثنائاة   يلعامة 

شرتة  ))5) صادق شركاء  ماي   15

 ETABISSEMENT GEORGIEN

على  ش.م.م   GEORGI ASENOV

يإلقفا  يلنهائي للشرتة.
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ بالناضأأ   يإلبكديئاة 
 8 وغسطس ))5) تحت أقم 4545.
5 P

STE. KERT CARS
ش.م.م

 AV EL HASSAN II N°2 2eme
 ETAGE APPT N°2 EL AROUI

NADOR
بمقك�سى محضر يلجمعاة يلعامة 
 (5(( يأناأ   (1 بكاأيخ  يإلسكثنائاة 
 KERT CARS شرتة  شركاء  صادق 
555 حصة  ش.م.م على قريأ تفأيت 
للساد عاللي حماد لاصبح أوسما  

يلشرتة تما يلي :
يلساد عاللي حماد 1555 حصة.

قريأ  على  يلشركاء  صادق  تما 
من  محمد  يتردرح  يلساد  يسكقالة 
تساير يلشرتة رتعاين يلساد يلأزيني 
تما  للشرتة  رحاد  تمسير  عماد 
قرأري تحأيل مقر يلشرتة من شاأع 
يلطابق   3(9 أقم  يلثاني  يلحسن 
يلعرري إلى حي   ( يلثاني يلعماأة أقم 

يلفرح يلعرري يلناضأأ.
تحاين  قريأ  على  صادقأي  تما 

يلقانأن يبسا�سي للشرتة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
9) يأناأ  يإلبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1)18.
6 P

STE. DISTRI MAS
ش.م.م

 DOUAR OULED AHMED
OUALI

 EL BOUALATIN AREKMANE
KEBDANA NADOR

بمقك�سى محضر يلجمعاة يلعامة 
وغسطس   (9 بكاأيخ  يإلسكثنائاة 
يلأحاد لشرتة  يلشريك  قرأ   (5((
تغاير  على  ش.م.م   DISTRI MAS
لاصبح  للشرتة  يإلجكماعي  يلغرض 
يلغذيئاة  يملأيد  رتصدير  يسكيريد 
يلكجمال  مسكحضريت  رتأزي  
رمنكجات يلعناية بالصحة ريلجسم.
تما صادقأي على قريأ تحاين يلقانأن 

يبسا�سي للشرتة. 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ بالناضأأ   يإلبكديئاة 
 ) وغسطس ))5) تحت أقم 91)4.
7 P

STE. SKY CREW
ش.م.م

حي سأتريفأأ زييأ يلناضأأ
يلجمعاة  محضر  بمقك�سى   
 15 بكاأيخ  يإلسكثنائاة  يلعامة 
يلشريك  صادق   (5(( وغسطس 
يلأحاد لشرتة SKY CREW ش.م.م 
حصة للساد   (55 على قريأ تفأيت 
أوسما   لاصبح  طاأق  يلعكابي 

يلشرتة مقسما تما يلي :
يلساد يلعكابي أشاد 855 حصة.
يلساد يلعكابي طاأق 55) حصة.

على تعاين  تما صادق يلشريك  
يلساد يلعكابي طاأق ريلساد يلعكابي 

أشاد تمسيرين للشرتة.
يلقانأن  تحاين  قرأري  تما 

يبسا�سي للشرتة. 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (3 بكاأيخ  بالناضأأ  يإلبكديئاة 

وغسطس ))5) تحت أقم 38)4.
8 P

 STE. MAHER POUR LA
RECONSTRUCTION

ش.م.م
حي يلسعادة أقم 16 يلسلأين 

يلناضأأ
بمقك�سى محضر يلجمعاة يلعامة 
 (5(( يألاأ   (1 بكاأيخ  يإلسكثنائاة 
 MAHER شرتة  شركاء  صادق 
 POUR LA RECONSTRUCTION
ش.م.م على قريأ تفأيت 1555 حصة 
للساد يلطبقي محمد ر1555 حصة 
لاصبح  يأسف   يلطبقي  للساد 

أوسما  يلشرتة مقسما تما يلي :
 (555 محمد  يلطبقي  يلساد 

حصة.
 (555 يأسف  يلطبقي  يلساد 

حصة.

يلقانأن  تحاين  قرأري  تما 
يبسا�سي للشرتة. 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بالناضأأ   يإلبكديئاة 
)) وغسطس ))5) تحت أقم 6))4.
9 P

STE. ANTALYA CAR
ش.م.م

دريأ يبأعجاتن بأديناأ تمسمان 
يلدأيأش

بمقك�سى محضر يلجمعاة يلعامة 
 (5(( يأناأ   8 بكاأيخ  يإلسكثنائاة 
 ANTALYA شرتة  شركاء  صادق 
CAR ش.م.م على حل يلشرتة رتعاين 
يلسادة زهير منا  تمصفاة يلشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يإلبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ ) سبكمبر 

))5) تحت أقم 91)4.
10 P

 STE.ENNAJAH GARDE
MAROC

ش.م.م
شاأع يلخطابي 37 أقم 45 يلناضأأ

بمقك�سى محضر يلجمعاة يلعامة 
 (5(( ماي   (3 بكاأيخ  يإلسكثنائاة 
 ENNAJAH شرتة  شركاء  صادق 
GARDE MAROC ش.م.م على قريأ 
حل يلشرتة رتعاين يلساد يلفاأ�سي 

مريد تمصفي للشرتة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يأناأ   8 بكاأيخ  بالناضأأ  يإلبكديئاة 

))5) تحت أقم 1563.
11 P

UNO NEGOCE
شاأع يلحسن يلثاني يلعرري 

يلناضأأ
تأسيس يلشرتة

بالناضأأ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
رض   تم   (5(( ماي   (5 بكاأيخ 
محدردة  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

يملسؤرلاة .

 UNO NEGOCE يلتسماة : شرتة
ش.م.م. بشريك رحاد.
يلغرض يإلجكماعي :

 يالسكيريد ريلكصدير.
يلعملاات  جما   عامة  ر صفة 
يلكجاأية ريلعقاأية يلتي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف يلشرتة.
يلحسن  شاأع   : يإلجكماعي  يملقر 

يلثاني يلعرري يلناضأأ.
أوس يملا  : يلشرتة 155.555.55 
دأهم مقسم إلى 1555 حصة من فئة 

155 دأهم.
: تسير يلشرتة من طرف  يلتساير 

يلساد حمادي نأأيلدين.
يلشريك :

 1555 يلساد حمادي نأأ يلدين 
حصة.

باملحكمة  يلقانأن  يإليديع  تم 
فاتح  بكاأيخ  بالناضأأ  يإلبكديئاة 

يأناأ ))5) تحت أقم 1)9.
12 P

STE. ATALYOUNE CAR
ش.م.م

حي يرالد يبريهام شاأع 114 أقم 4 
يلناضأأ

بمقك�سى محضر يلجمعاة يلعامة 
 (5(( ماأس   8 بكاأيخ  يإلسكثنائاة 
 ATALYOUNE شرتة  صادق شركاء 
 4555 CAR ش.م.م على قريأ تفأيت 
حصة للساد يلرييس محمد ر1555 
حصة للسادة يلكامل سكانة لاصبح 

أوسما  يلشرتة مقسما تما يلي :
يلساد يأييس محمد 4555 حصة.

 1555 سكانة  يلكامل  يلسادة 
حصة.

قريأ  على  يلشركاء   صادق  تما 
يسكقالة يلسادة فأأتة صالحة من 
تساير يلشرتة رتعاين يلسادة يلكامل 
سكانة تمسيرة رحادة للشرتة تما 
حي  من  يلشرتة  مقر  تحأيل  قرأري 
إلى   4 114 أقم  يبريهام شاأع  يرالد 
يلناضأأ.  يملأحدين  شاأع   19-17
يبسا�سي  يلقانأن  تحاين  قرأري  تما 

للشرتة.
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يإلبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ )) ماأس 

))5) تحت أقم 471.

13 P

STE. SWEET RITUALS
ش.م.م

بني ينصاأ يلديأينة يلقديمة 
يلناضأأ

يلجمعاة  محضر  بمقك�سى 

ماي   35 بكاأيخ  يإلسكثنائاة  يلعامة 

 SWEET ))5) صادق شركاء شرتة 

حل  قريأ  على  ش.م.م   RITUALS

يلشرتة رتعاين يلساد يملخكاأي تريم 

تمصفي للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يأناأ   ( بكاأيخ  بالناضأأ  يإلبكديئاة 

))5) تحت أقم 946.

14 P

ALMOUNA INVEST
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : DOMICILIE

 CHEZ TEK EQUIPEMENT IMM

 30 APPT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

RC RABAT :162803

TP : 25109338

IF : 5266722

ICE : 003120524000052

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

بمقك�سى عقد عرفي حرأ بالر اط 

تم رض  يلنظام   (5(( ماي   (9 يأم 

مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

فاما  يملبينة  يملميزيت  ذيت  محدردة 

يلي :

.ALMOUNA INVEST : يلتسماة

شرتة   : يلشكل يلقانأني للشرتة 

ذيت مسؤرلاة محدردة.

في  حدد   : يلشرتة  أوسما  
إلى  مقسمة  دأهم   155.555.55
دأهم   155 بمبلغ  حصة   1555

للحصة مأزعة بين يلشركاء كالكالي :
يلساد حنافة يدأيس 555 حصة.

يلساد مالك محمد 555 حصة.
 DOMICILIE  : يإلجكماعي  يملقر 
 CHEZ TEK EQUIPEMENT
 IMM 30 APPT 8 RUE MOULAY
 AHMED LOUKILI HASSAN

.RABAT
يلنشاط يلكجاأي :

يإلنعاش يلعقاأي رجما  يبنشطة 
يملرتبطة به.

يدأيس  حنافة  يلساد   : يلتساير 
غير  ملدة  محمد  مالك  ريلساد 

محدردة.
تم يإليديع يلقانأني : لدى مصلحة 
يلكجاأية  باملحكمة  يلكجاأي  يلسجل 
 1(8888 عدد  تحت   بالر اط 

بكاأيخ 16 سبكمبر ))5).
بالسجل  يلشرتة  تقااد  أقم 
يلكجاأي باملحكمة يلكجاأية بالر اط 

.16(853
15 P

MB HOUSSE
SARL

نشر مقكطف عقد تساير حر بصل 
تجاأي

يلحر  يلتساير  عقد  بمقك�سى 
يملم�سي بكاأيخ فاتح يأناأ ))5) عهد 
يلساد يدأيس وكأمي يلحامل لبطاقة 
 EE335896 أقم  يلأطناة  يلكعريف 
ريملسجل في يملحكمة يلكجاأية بسال 
يلحر  بالتساير   495(8 أقم  تحت 
  MB HOUSSE SARL للشرتة 
يملمثلة من طرف يلساد ياسين خزين 
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يملزرأي 

.K433042 يلأطناة  أقم
يلحامل  وكأمي  يدأيس  ريلساد 
أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 
يللباأ  حمزة  EE335896.ريلساد 
يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
يلكجاأي لألصل   BE856897 أقم 

بجماعة  جابر  رالد  بدريأ  يملكأيجد 
يملهناة  يلضريبة  أقم  سال  يلسهأ  
يملكعلق بقاعة يلشاي   (8786785(
من  يبكديء  محددة  غير  ملدة  رذلك 

فاتح يأناأ ))5).
16 P

MB HOUSSE
SARL

نشر مقكطف عقد تساير حر بصل 
تجاأي

يلحر  يلتساير  عقد  بمقك�سى 
يملم�سي بكاأيخ فاتح يأناأ ))5) عهد 
لبطاقة  يلحامل  يللباأ  حمزة  يلساد 
 BE856897 أقم  يلأطناة  يلكعريف 
ريملسجلة في يملحكمة يلكجاأية بسال 
يلحر  بالتساير   49535 أقم  تحت 
  .MB HOUSSE SARL للشرتة 
يملمثلة من طرف يلساد ياسين خزين 
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يملزرأي 

.K433042   يلأطناة
يلحامل  وكأمي  يدأيس  ريلساد 
.EE335896 أقم  يلأطناة  للبطاقة 
ريلساد حمزة يللباأ يلحامل لبطاقة 
 BE856897 أقم  يلأطناة  يلكعريف 
بدريأ  يملكأيجد  يلكجاأي  لألصل 
سال  يلسهأ   بجماعة  جابر  رالد 
 (8786785( يملهناة  يلضريبة  أقم 
يملكعلق بقاعة يلشاي رذلك ملدة غير 

محددة يبكديء من 6 ماي ))5).
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MB HOUSSE
SARL

نشر مقكطف عقد تساير حر
 بصل تجاأي

يلحر  يلتساير  عقد  بمقك�سى 
 (5(( يأناأ  فاتح  بكاأيخ  يملم�سي 
يملزرأي  خزين  ياسين  يلساد  عهد 
يلأطناة    يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
يملحكمة  في  ريملسجلة   K433042
 495(6 أقم  تحت  بسال  يلكجاأية 
 MB HOUSSE بالتساير يلحر للشرتة
يلساد  طرف  من  يملمثلة    SARL
ياسين خزين يملزرأي يلحامل لبطاقة 

.K433042   يلكعريف يلأطناة

يلحامل  وكأمي  يدأيس  ريلساد 
أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

.EE335896
يلحامل  يللباأ  حمزة  ريلساد 
أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 
BE856897 لألصل يلكجاأي يملكأيجد 
بدريأ رالد جابر بجماعة يلسهأ  سال 
 (8786785( يملهناة  يلضريبة  أقم 
يملكعلق بقاعة يلشاي رذلك ملدة غير 

محددة يبكديء من 6 ماي ))5).
18 P

SOCIETE MANOUDECOR
SARL AU

أوسمالها : 155.555 دأهم
75 شاأع ملأية شقة 3 وتدي  

يلر اط
حل يلشرتة 

حرأ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
قرأ   (5(( يأناأ   11 بالر اط بكاأيخ 
لشرتة  يإلسكثنائي  يلعام  يلجم  
 MANOUDECOR SARL AU
دأهم مقرها   155.555  : رأوسمالها 
 3 شقة  ملأية  شاأع   75 بالر اط 

وتدي .
يلفسخ يملسبق ريلكصفاة يلأدية 

للشرتة.
تحديد مقر يلكصفاة بالر اط 75 

شاأع ملأية شقة 3  وتدي .
تريدة  لطافة  يلسادة  تعاين 

تمصفاة للشرتة.
سجل  في   : يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ بالر اط  يلكجاأية   يملحكمة 
أقم  تحت   (5(( سبكمبر   15  

.RC : 149551 1(8831
19 P

 ECOLE YACHFINE PRIVE
 DES SCIENCES DE LA

SANTE
SARL

تأسيس شرتة مدأسة ياشفين 
يلخاصة لعلأم يلصحة مكناس 
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

بمقك�سى عقد عرفي مأق  بكاأيخ 
تم إعديد يلقانأن   (5(( سبكمبر   8
 ECOLE YACHFINE يبسا�سي لشرتة
 PRIVE DES SCIENCES DE LA
SANTE SARL  باملأيصفات يلكالاة :
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 ECOLE YACHFINE  : يلتسماة 
 PRIVE DES ESSCIENCES DE LA

.SANTE SARL
يلعماأة   : يإلجكماعي  يملقر  عنأين 
شاأع إدأيس يلثاني يملدينة   6( أقم 
يلجديدة مكاتب أقم 37،38،39 ،36 

ر45 يلطابق يلثامن مكناس.
 155.555  : مبلغ أوسما  يلشرتة 
1555 حصة بقامة  دأهم مكأن من 
دأهم للحصة يلأيحدة مأزعة   155

على يلشكل يلكالي :
يلحساني  يلحق  عبد  يلساد 
 6 عماأة   ( نأأية  بإقامة  يلساتن 
م.ج  البطريأز   3 يلطابق   14 شقة 

مكناس 755 حصة.
يلسد يلصابري يملالأدي يلساتن 
يإليمان  حي  مهدية  زنقة   (( ب 

يلخميسات 55) حصة.
وغريض يلشرتة : 

تعلم يللغات يبجنباة.
دأرس يلدعم ملخكلف يملسكأيات 

يلدأيساة.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
من تقاادها  99سنة يبكديء  يلشرتة 

بالسجل يلكجاأي.
تساير  مهمة  وسندت   : يلتساير 
يلحساني  أشاد  يلساد  إلى  يلشرتة 
يلساتن بحي ورالد عكال جماعة حد 

كأأت جرف يمللحة.
لدى تكابة   : تم يإليديع يلقانأني 
بمكناس  يلكجاأية  يملحكمة  ضبط  
بكاأيخ 16 سبكمبر ))5) رتم تسجال 
يلشرتة بالسجل يلكجاأي تحت أقم 

57185 يلرقم يلكحلالي 3348.
20 P 

BOUDOUR AL MAARIF
SARL

شرتة محدردة يملسؤرلاة
تغاير مسير يلشرتة

 BOUDOUR شرتة  تقرير  إن 
يملسؤرلاة  يملحدردة   AL MAARIF
رمقرها  دأهم   15.555.55 أوسمالها 
شنا  تجزئة   359 أقم  يإلجكماعي 
سادي عال  يلبحريري خال  يلجم  
يلعام يلغير يلعادي يلذي ينعقد بمقر 
قرأ  (5(( يألاأ   ((  يلشرتة بكاأيخ 

ما يلي :

 BOUDOUR تغاير مسير يلشرتة

.AL MAARIF SARL
محمد  محبأب  يلساد  يسقالة 
بالساد  رتعأيضه  سابق  تمسير 
محبأب مريد تمسير جديد للشرتة.
يلقانأني  يإليديع   : يلقانأني  يإليديع 
بالخميسات  يإلبكديئاة  باملحكمة 
بكاأيخ 15 سبكمبر ))5) تحت يلرقم 

. 345
للخالصة ريلكذتير

21 P 

STE. SYNVANCE AFRICA
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

أوسمالها : 355.555 دأهم
يملقر يإلجكماعي : 6)1 شاأع ينفا 
سنتر 8)1 مكاتب أقم )53-5 
يلطابق يلخامس يلديأيلباضاء

أقم يلسجل يلكحاأي : 19)436
تفأيت حصص يلشرتة

يجكم    (5(( يألاأ   18 بكاأيخ 
 SYNVANCE AFRICA شركاء شرتة
محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 
ريلكائن  دأهم   355.555  : أوسمالها 
مقرها  يإلجكماعي : ب 6)1 شاأع ينفا 
يلطابق   53-52 مكاتب   1(8 سنتر 
ر مقك�سى  يلديأيلباضاء  يلخامس 
هذي يلجم  يلعام يإلسكثنائي يملنعقد 

بمقر يلشرتة قرأري ما يلي :
355 حصة يلتي  يملأيفقة على با  
يمكلكها يلساد محمد بلكالم في أوس 
 SYNVANCE AFRICA شرتة  ما  

لصالح يلسادة ومل باأيت.
تحديث يلنظام يبسا�سي للشرتة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ بالديأيلباضاء   يلكجاأية 
 16 سبكمبر ))5) تحت أقم )3553.
22 P

STE. AAZ TRAVAUX
SARL

أقم يلسجل يلكجاأي : 465)16

تكأين شرتة محدردة يملسؤرلاة
بالر اط  مؤأخ  محضر  بمقك�سى 

تم رض    (5(( وغسطس   1( بكاأيخ 

يلقأينين يبساساة      لشرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت يملميزيت يلكالاة :

يلهدف :

يبعما  ريلبناء.

تقديم يلخدمات.

يلكجاأة.

يملقر : عماأة أقم 35 شقة أقم 8 

حسان  يلأتالي  وحمد  مأالي  شاأع 

يلر اط.
بما  يملا   أوس  حدد   : يملا   أوس 

قدأه 155.555.55 دأهم.

غير  ملدة  يلشرتة  تديأ   : يلتساير 

محدردة من طرف :

يلساد مأالي إبريهام يلخطير.

يلساد إبريهام يفلأس.

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم  تحت   (5(( سبكمبر   5 بكاأيخ 

.1(8419

23 P

مككب يبسكاذ  كلدي عبد يلكريم  مأثق
زنقة  يدأيس يبتبر عماأة أقم 1، شقة أقم 1 

يلطابق يبر  يلقناطرة 

يلهاتف:  05-37-36-68-68 

 05-37-36-69- 69                

فاتس :  05-37-36-39-39

STE. AZGHAR AGRI
ش.م.م.ش.ر

تعاين مسير
1 - بمقك�سى عقد محرأ من طرف 

مأثق  يلكريم،  عبد  كلدي  يبسكاذ 

3 وغسطس))5)،  بالقناطرة بكاأيخ 
يلشرقاري  بأشعنانة  يلساد  عين 

بصفكه شريك رحاد رمسير لشرتة  

ش.م.م.ش.ر،   AZGHAR AGRI

تمسير   ، زترياء  بأشعنانة  يلساد 

يملذكأأة،  يلشرتة  في   شريك  غير 

منحه  م   محدردة  غير  لفترة  رذلك 

صالحاات ريسعة يجب ون ُيذتر هنا 

ما يلي : 

يلشرتة  لشاكات  إمضاءيت  كل 

  AZGHAR AGRI باسم   يملعررفة 

للشاكات،  تظهير  كل  ش.م.م.ش.ر، 

بنكاة،  قررض  كل  مصادقة،  كل 

مهما كان يملبلغ ، ركل عالقات مالاة 

ور معامالت م  يملؤسسات يملالاة

يإلمضاء  يكأن  ون  يجب  غيرها،  ور 

إما  يملسيرين  بحد  منفصل  بكأقا  
من قبل يلساد بأشعنانة يلشرقاري 

ور من قبل يلساد بأشعنانة زترياء  

يبمر يلذي تم قبأله أسمًاا ربشكل 

نهائي من قبل يملسيرين يملذكأأين .

يلفصل  تعديل  تم  لذلك،  تبعا 

للشرتة  يبسا�سي  يلنظام  من   35

 AZGHAR AGRI باسم   يملعررفة 

ش.م.م.ش.ر. تما هأ مبين وعاله.

) - تم إيديع يلكصريح بالكغايريت 
يلكجاأي  بالسجل  يلذتر  يلسالفة 

لدى  وعاله   يملذكأأة  للشرتة 

 يملحكمة يإلبكديئاة بالقناطرة بكاأيخ

 5 سبكمبر))5) تحت عدد451)9.  
ملخص من وجل يلنشر 

يبسكاذ  كلدي عبد يلكريم 

24 P

مككب يبسكاذ  كلدي عبد يلكريم  مأثق

زنقة  يدأيس يبتبر عماأة أقم 1، شقة أقم 1 

يلطابق يبر  يلقناطرة 

يلهاتف:  05-37-36-68-68 

 05-37-36-69- 69                

فاتس :  05-37-36-39-39

شركة    فيغوالر
 ش.م.م.ش.ر.

يلسجل يلكجاأي أقم 44799

بمقك�سى عقد محرأ من   - و   -  1

يلكريم  عبد  كلدي  يبسكاذ  طرف 

مأثق بالقناطرة بكاأيخ  16 ر17 ماي 

تريم   بنعرريا  يلساد  فأت   ،  (5((

تنأب عنه يلسادة عشة حنان يلى كل  

ريلساد  هللا  عبد  يتزي   يلساد  من 

بنعرريا هاكم يلذين قبال بنسبة 1455 

حصة يجكماعاة للساد يتزي  عبد 

حصة إجكماعاة   455 ر نسبة  هللا، 

للساد بنعرريا هاكم وي ما مجمأعه 

يلتي يملكها  1855 حصة إجكماعاة  

يملسماة   يلشرتة  أوسما   في  يلبائ   

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  فاغأالأ 
ولف  وأبعمائة  أوسمالها  يملحدردة، 

مقرها  دأهم)   400,000.00( دأهم 

يلقطعة  بالقناطرة  يإلجكماعي 
يلحأزية تجزئة   ه   / ب   157 أقم 
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ريملسجلة في يلسجل يلكجاأي لدى   

بالقناطرة تحت  يإلبكديئاة  يملحكمة 
يلساد  تعاين  تم  تما   44799 أقم 

شريك  غير  تمسير  يلعربي  بنعرريا  

 للشرتة يملذكأأة وعاله رذلك إلى غاية 

31 ديسمبر))5) .

من  محرأ  عقد  بمقك�سى   - ب 

يلكريم  عبد  كلدي  يبسكاذ  طرف 

ر17   16 بكاأيخ   بالقناطرة  مأثق 

ماي ))5) ، فأت يلساد يتزي  عبد 

جما   هاكم،  بنعرريا  للساد  هللا 

يملكمثلة   ر  يالجكماعاة   يلحصص 

يلتي  يجكماعاة  حصة  ب55)3  

يملسماة  يلشرتة  أوسما   في  يملكها 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  فاغأالأ 

ولف  وأبعمائة  أوسمالها  يملحدردة 

مقرها  دأهم)   400,000.00( دأهم 

يلقطعة  بالقناطرة  يإلجكماعي 
يلحأزية  تجزئة   ه   / ب   157 أقم 

لدى  يلكجاأي  يلسجل  في  ريملسجلة 

بالقناطرة تحت  يإلبكديئاة  يملحكمة 
يلساد  تعاين  تم  تما   44799 أقم 

شريك  غير  تمسير  يلعربي  بنعرريا  

 للشرتة يملذكأأة وعاله رذلك إلى غاية

 31 ديسمبر ))5).

رتبعا لذلك تم تغاير يلفصل ) ر6 

ر7 ر 15من يلقأينين يلكأسيساة على 

يلشكل يلكالي: 

يسم يلشرتة  )جديد):   ( يلفصل 

ذيت  شرتة  فاغأالأ  شرتة  هأ 

يملسؤرلاة يملحدردة لشريك رحاد.

يلفصل 6 )جديد): يقدم يلشريك 

يملذكأأة  للشرتة  نقدية  مساهمات 

وعاله بما يلي:

يلساد بنعرريا هاكم  400.000,00 

دأهم.
أوسما    : )جديد)   7 يلفصل 

في  محدد  وعاله  يملذكأأة  يلشرتة 

400.000,00دأهم مقسمة يلى 4555 

155 دأهم  حصة إجكماعاة من فئة 

للحصة يلأيحدة وصبحت كلها في يد 

حصة. هاكم4555  بنعرريا  يلساد 

يملجمأع  :    4555  حصة .

يلفصل 15 )جديد): قرأ يملساهم 
يلنظام  من   15 يملادة  تغاير  يلأحاد 
مسير  إسم  تشمل  ريلتي  يبسا�سي 
ر حاث  وعاله،  يملذكأأة  يلشرتة 
وصبح يلساد بنعرريا يلعربي ، مسيري 
وعاله  يملذكأأة  للشرتة  شريك  غير 

ردلك إلى غاية 31 ديسمبر ))5).
) -  تم إيديع يلكصريح بالكغايريت 
يلكجاأي  بالسجل  يلذتر  يلسالفة 
لدى  وعاله   يملذكأأة  للشرتة 
 يملحكمة يإلبكديئاة بالقناطرة بكاأيخ 

 ) يأناأ))5)  تحت عدد  51)). 
ملخص من وجل يلنشر 

يبسكاذ  كلدي عبد يلكريم 
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مككب يبسكاذ  كلدي عبد يلكريم  مأثق

زنقة  يدأيس يالتبر عماأة أقم 1، شقة أقم 1 

يلطابق يالر  يلقناطرة 
يلهاتف :  05-37-36-68-68 
 05-37-36-69- 69                
فاتس :  05-37-36-39-39

   STE.AZGHAR AGRI 
ش.م.م.ش.ر
تعـااـن مسير 

 1 - بمقك�سى عقد محرأ من طرف 
مأثق  يلكريم،  عبد  كلدي  يبسكاذ 
3 وغسطس))5)،  بالقناطرة بكاأيخ 
يلشرقاري  بأشعنانة  يلساد  عين 
شرتة   رمسير  رحاد  شريك  بصفكه 
AZGHAR SAKANE  ش.م.م.ش.ر، 
تمسير  زترياء  بأشعنانة  يلساد 
يملذكأأة،  يلشرتة  في   شريك  غير 
منحه  م   محدردة  غير  لفترة  رذلك 

صالحاات ريسعة.
كل  يلي:  ما  هنا  ُيذتر  ون  يجب 
إمضاءيت لشاكات يلشرتة يملعررفة 
 AZGHAR SAKANE باسم  
للشاكات،  تظهير  كل  ش.م.م.ش.ر، 
 ، بنكاة  قررض  كل  مصادقة،  كل 
مهما كان يملبلغ ، ر كل عالقات مالاة 
ور معامالت م  يملؤسسات يملالاة ور 
غيرها،  يجب ون يكأن يإلمضاء بكأقا  
منفصل بحد يملسيرين فقط إما من 
يلشرقاري بأشعنانة  يلساد   قبل 

ور من قبل يلساد بأشعنانة زترياء   
يبمر يلذي تم قبأله أسمًاا ربشكل 

نهائي من قبل يملسيرين يملذكأأين.

يلفصل  تعديل  تم  لذلك،  تبعا 
للشرتة  يبسا�سي  يلنظام  من   43
AZGHAR SAKANE  يملعررفة باسم

ش.م.م.ش.ر. تما هأ مبين وعاله.
تم إيديع يلكصريح بالكغايريت   2-
يلكجاأي  بالسجل  يلذتر  يلسالفة 
للشرتة يملذكأأة وعاله  لدى يملحكمة 
فاتح  بكاأيخ  بالقناطرة  يإلبكديئاة 

سبكمبر ))5) تحت عدد 435)9. 
ملخص من وجل يلنشر 

يبسكاذ  كلدي عبد يلكريم 

26 P

تسيير حر
يملأق   يلعرفي  يلعقد  بمقك�سى 
 (5(( سبكمبر   7 بكاأيخ  بخريبكة 
 ،(5(( سبكمبر   11 ريملسجل بكاأيخ 
يلخصائص  در  يلعقد  يبريم  تم 

يلكالاة.
يسم يلكاأي : شرتة باال تافأال ش 
م م في شخص مسيرها يلساد يدأيس 

شعير.
يلكجاأي  بالسجل  يملسجلة 

بخريبكة 53)5.
بلأك ير زنقة   (1 يلعنأين يلرقم 

يغمات حي يلنهضة خريبكة.
يسم يملكتري : ييت ببهي يلحسن.

يلأطناة  يلكعريف  بطاقة 
.K397294

بالرقم  يلكائن   : يلكجاأي  يالصل 
بلأك ير زنقة يغمات حي يلنهضة   (1

خريبكة.
ثالث سنأيت يبكديءي  مدة يلكريء 
غاية  إلى   (5(( سبكمبر   7 من 

6 سبكمبر 5)5).
ساقأم  يلعقد  هذي  بمأجب 
يلحسن  بهي  ييت  يلساد  يملكتري 
يلكريء  مأضأع  يملحل  باسكغال  
يلكاأي  ون  تما  مسؤرلاكه  تحت 
شرتة باال تافأال ش م م في شخص 
ممثلها يلقنأني يلساد يدأيس شعير 
ير  ياللتزيمات  مسؤرلاة  يكحمل  ال 
يلديأن يملترتبة عن يلتساير من طرف 
يلكاأي لألصل يلكجاأي يلذي ال يمكن 

ون يكأن مأضأع ضمانة ور أهن.
27 P

CCM CONSEILS
 SARL

أقم 136 شاأع يلقاهرة يلطابق يبر  
شقة أقم ) كأمطريف 1، تماأة

يلهاتف : 48)5537644
يلفاتس : 5537644764
MISSION ADVENTURE

ش م م ذيت يلشريك يلأحاد
يلكائن مقرها أقم 136 يلطابق ) 
شقة أقم 4 شاأع يلقاهرة تماأة

تأسيس شرتة
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تأسيس  تم  قد   ،(5(( سبكمبر   9
 MISSION ADVENTURE شرتة 
SARL AU، ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
تحمل  ريلتي  يلأحاد  يلشريك  ذيت 

يلخصائص يلكالاة :
 MISSION  : يلتسماة 

.ADVENTURE SARL AU
ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يلأحاد.
 155.555  : يلشرتة  أوسما  

دأهم.
في  مقار    : يالجكماعي  يلهدف 

خدمات يملعلأمات.
 1555 يأسف يالشهب   : يلشركاء 

حصة.
يأسف يالشهب مسير   : يلتساير 

للشرتة.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
يلكقااد  تم   : يلقانأني  يإليديع 
بالسجل يلكجاأي باملحكمة يلكجاأية 

بكماأة تحت أقم 8894.
28 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكاأ عماأة 5 أقم 6 

يملحاط يلر اط
OUSSAMA MAT-AB شرتة

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 
رذيت شريك منفرد

أوسمالها : 155.555 دأهم
مقرها يالجكماعي : دريأ ورالد عامر 

أ-ب 5)5)1 مرس يلخير تماأة
أقم يلسجل يلكجاأي : 137169

تأسيس شرتة
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.OUSSAMA MAT-AB : يلتسماة

ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 

شريك  رذيت  محدردة  مسؤرلاة 

منفرد.

ومين  يلساد   : يلأحاد  يلشريك 

بنامة.

صناعة   : يالجكماعي  يلهدف 

يالسمنت ريبجأأ.

با  رشريء مأيد يإلسمنت.

أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.

دريأ ورالد عامر   : يملقر يالجكماعي 

أ-ب 5)5)1 مرس يلخير تماأة.

يلشرتة  تساير  سيكم   : يلتساير 

من طرف يلساد ومين بنامة ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يالبكديئاة بكماأة.

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي:

يلكجاأي  يلسجل  في  يلكقااد  تم 

باملحكمة يالبكديئاة بكماأة تحت أقم 

137169 بكاأيخ )1 سبكمبر ))5).

29 P

 AUDIT ACCOUNTING

ASSISTANCE
زنقة دكاأ يلعماأة أقم 5 يلشقة أقم 

13 يلطابق يلريب  يملحاط يلر اط

.AFRICA FAMILY SHOP شرتة

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

أوسمالها : 35.555 دأهم

مقرها يالجكماعي : عماأة 35 يلشقة 

8 زنقة مأالي يحمد يلأتالي حسان، 

يلر اط

تأسيس شرتة
 AFRICA FAMILY  : يلتسماة 

.SHOP

ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 

مسؤرلاة محدردة.

 DOUALLA يلسادة   : يلشركاء 

 ،KANKEU MICHELLE LAURELLE

 CYRILLE DESCROIX يلساد 

 PAULINUS ريلساد   MONKAM

.CHIBUIKE EZEALA

يلكغدية   : يالجكماعي  يلهدف 

يلعامة.

يالسكيريد ريلكصدير.

دأهم   35.555  : أوسما  يلشرتة 

مقسمة إلى 355 حصة من فئة 155 

دأهم للحصة يلأيحدة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.

يملقر يالجكماعي : عماأة 35 يلشقة 

8 زنقة مأالي وحمد يلأتالي حسان، 

يلر اط.

يلشرتة  تساير  سيكم   : يلتساير 

 DOUALLA يلسادة  طرف  من 

 KANKEU MICHELLE LAURELLE

ملدة غير محددة.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يلقانأني باملحكمة يلكجاأية بالر اط.

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

تم  يلكقااد في يلسجل يلكجاأي تحت 

أقم 161577 بكاأيخ 14 يألاأ ))5).

30 P

SOLAR GREEN ENERGY

 GROUPEMENT D’INTERET

ECONOMIQUE
يملقر يالجكماعي : 15 زنقة يلحرية 

يلطابق يلثالث، شقة 

6 يلديأ يلباضاء

يلكصفاة يلنهائاة
بمقك�سى محضر يلجم  يلعام غير 

يألاأ  فاتح  بكاأيخ  يملنعقد  يلعادي 

قرأ مشتركأ يملجمأعة ذيت   ،(5((

ترين  »صأالأ  يالقكصادي  يلنف  

دأهم   155.555 أوسمالها  ينيرجي«، 

يملكعلق  يلقانأن  ملقكضاات   رطبقا 

بالشركات :

- يملصادقة على تقرير يلكصفاة.

للمجمأعة  يلنهائاة  يلكصفاة   -

من  يبكديء  يالقكصادي  يلنف   ذيت 

تاأيخ يلتشطاب من يلسجل يلكجاأي.

حسابات  ملصف  يلكام  يإلبريء   -

يملجمأعة ذيت يلنف  يالقكصادي.
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة 

.361895

31 P

STE PARA MKS
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

 (5(( وغسطس   31 في  يملؤأخ 

لشرتة PARA MKS ذيت يملسؤرلاة 

مقرها  ريحد،  بشريك  يملحدردة 

يالجكماعي : محل أقم 5 طابق يلكحت 

يأ�سي يقامة كأثر بلأك 8 بالس ديأم 

مكناس قد تقرأ :

 PARA لشرتة  يملسبق  يلحل 

.MKS

يلبلغاتي  صفاء  يلسادة  تعاين 

يلعلأي مصفي للشرتة.

مقر  في  يلكصفاة  مقر  تثبات 

يلشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   9 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5)، تحت أقم 791.
أقم يلسجل يلكجاأي : 51539.

32 P

STE ITKANE CORP
SARL AU

أيسمالها : 555.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : يلزنقة ) يلرقم 44 

يلحي يلجديد، سادي قاسم

رفقا ملحضر يالجكماع يالسكثنائي 

بكاأيخ يلعاناة  يملساهمة   رعقد 
 15 يناير 5)5)، قرأ يلساد يسفيري 

 STE لشرتة  يلأحاد  يملسير  يدأيس 

ITKANE CORP SARL AU ما يلي :

 STE شرتة  أوسما   زيادة 
بمبلغ   ITKANE CORPS SARL AU
455.555 دأهم للمبلغ يلقديم يلذي 
على  مأزعة  دأهم   155.555 هأ 

يلنحأ يلكالي :
يلحساب  من  دأهم   66.555
لسنة   95.555 هأ  يلذي  يلجاأي 
518) رمبلغ معديت يلبناء 334.555 

دأهم.
يملجمأع : 455.555 دأهم.

 STE  ITKANE أوسما   يدن 
هأ  يصبح   CORP SARL AU
 5555 إلى  مقسمة  دأهم   555.555
حصة يجكماعاة ثمن كل ريحدة 155 

دأهم مقسمة على يلنحأ يلكالي :
 5555 يدأيس  يسفيري  يلساد 

حصة يجكماعاة.
تم  لقد   : يلقانأني  يإليديع 
قاسم  بسادي  يالبكديئاة  باملحكمة 
يلسجل  أقم   ،(5(5 يأناأ   (5 يأم 

يلكجاأي 7183).
من وجل يلنسخة ريلباان

33 P

يئكماناة سأفاكاس ش م م
مككب يملحاسبة ريالستشاأة يلجبائاة 

ريلقانأناة
أقم 38 إقامة جنان عال  شاأع طاأق بن زياد، 

تماأة

FELICITA CAFE شركة
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

ذيت يلشريك يلأحاد
أوسمالها : 155.555 دأهم

مقرها يالجكماعي : سككأأ حي يملغرب 
يلعربي 4 بلأك و أقم 1 تماأة

سجلها يلكجاأي : أقم 5975)1 
باملحكمة يلكجاأية بالر اط

بمقك�سى يلجم  يلعام غير يلعادي 
قرأت   ،(5(( وغسطس   3 بكاأيخ 
مقهى  لشرتة  يلأحادة  يلشريكة 
سماة  يلسادة  م  م  ش  فليساطا 

يلرغاب يلكعديالت يلكالاة :
تفأيت يلحصص : فأتت يلسادة 
إلى  حصصها  جما   يلرغاب  سماة 
1555 حصة  يلساد محمد معطأش 
من فئة 155 دأهم للأيحدة بما قدأه 

155.555 دأهم.
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 1555 معطأش  محمد  يلساد 
حصة بما قدأه 155.555 دأهم.

يلساد محمد معطأش   : يلتساير 
أقم يلأطناة  للبطاقة  يلحامل 
يلأحاد  مسير  يعكبر   I455(74
للشرتة ملدة غير محدردة ريسكقالة 
يلحاملة  يلرغاب  سماة  يلسادة 

.A676398 للبطاقة يلأطناة أقم
تعديل يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 
بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
))5)، تحت أقم  )1 سبكمبر  بكاأيخ 

.1(8647
عن يلنسخة ريلنص
يئكماناة سأفاكاس

34 P

STE BARBERINI
SARL

AVIS DE DISSOLUTION
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

14 سبكمبر ))5)، تم ما يلي :
 STE BARBERINI شرتة  حل 

.SARL
تقرأ في يلجم  يلعام تعاين مصفي 
يلساد   BARBERINI SARL شرتة 

عبد يلحق يلهاديأي.
أقم يلسجل يلكجاأي 139793.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
سبكمبر   16 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاية 

.D1(8887 5)، تحت أقم((
35 P

SALESMAP
SARL

أوسمالها : 45.555 دأهم
يملقر يالجكماعي : 15 شاأع يالبطا ، 

أقم 4، يتدي ، يلر اط
يلسجل يلكجاأي : 137567

يالسكثنائي  يلعام  يلجم   عقب 
 ،(5(( يألاأ  ر19   18 يملعقأد يأمي 

يتخذت يلقريأيت يلكالاة :
لألسهم  يملقترح  بالبا   يإلذن 
يلذي   ،(5(( ماي   (6 في  يملعررضة 
لريس  يلجديد  يلكأزي   علاه  يترتب 

يملا  كالكالي :

 165 يلبهجي  يلرحام  عبد  يلساد 
حصة.

 (45 مدأك  وبأ  فاصل  يلساد 
حصة.

يملجمأع : 455 حصة.
يلساد  يملسيرين،  يسكقالة 
شديد  ريلساد  بلمجدرب  يلصديق 

عبد يملجاد.
تصبح  يلتي  يلشرتة  يسم  تغاير 

.SALESMAP-SARL
تعديل يلغرض يملؤس�سي للشرتة 
ريلذي يصبح يلدعم في يالستريتاجاة 

يلرقماة في تسأيق يالتصاالت.
تعاين يلساد عبد يلرحام يلبهجي 

مسيري جديدي للشرتة.
يبسا�سي  للنظام  يلكحديث 

بكعديل يملأيد 15، 7، 6، 3، ) ر5).
في  يلقانأني  يإليديع  إجريء  تم 
بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 
15 سبكمبر ))5)، تحت أقم 93)7.
36 P

 SANLONG TRADE &
SOURCING

SARL
مقرها يالجكماعي : أقم 35، شقة 8، 
شاأع مأالي يحمد يلأتالي، حسان، 

يلر اط
سجلها يلكجاأي : 145539

يملؤأخ  يلعام  يلجم   بمقك�سى 
قرأ يملسير   ،(5(( يألاأ   (6 بكاأيخ 

يلكعديالت يلكالاة :
فسخ يلشرتة يلسابق برينه.

بريهام  حماد  ييت  يلساد  تعاين 
تمصفي للشرتة.

 8 شقة   ،35 يلكصفاة مبنى  مقر 
شاأع مأالي يحمد يلأتالي، حسان، 

يلر اط.
حماد  ييت  يلساد  يملصفي  بريءة 

بريهام.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
بكاأيخ  1(86371 أقم   تحت 

 )1 سبكمبر ))5).
عن يلنسخة ريلنص

37 P

 ETUDE PROCESS

 INGINIERIE SOLUTION

EFFICIENTE

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

بمقك�سى عقد عرفي حرأ بالر اط 

تم   ،(5(( وغسطس   14 بكاأيخ 

ذيت  لشرتة  يالسا�سي  يلنظام  رض  

يملميزيت  بذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يملبينة فاما يلي :

 ETUDE PROCESS  : يلتسماة 

 INGINIERIE SOLUTION

.EFFICIENTE

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

مقار    : هي  يلشرتة  من  يلغاية 

إديأة يلعملاات يلصناعاة.

تجزئة يلحاج سلمان أقم   : يملقر 

99 حي يعقأب يملنصأأ يلر اط.

سنة   99 حددت مدتها في   : يملدة 

يعكباأي من تاأيخ تأسيسها يلنهائي.

 155.555  : يلجماعي  يملا   أوس 

دأهم يملأزع تما يلي :

 55.555 تكلمان  ياسين  يلساد 

دأهم ب 555 حصة.

 55.555 يتثأين  نجاب  يلسادة 

دأهم ب 555 حصة.

تساير يلشرتة من طرف   : يإلديأة 

يلساد نجاب يتثأين ريلساد ياسين 

يلسنة  محددة،  غير  ملدة  تكلمان 

يلجماعاة ما بين فاتح يناير إلى مكم 

ديسمبر.

لقد تم يإليديع يلقانأني باملحكمة 

يلكجاأية بالر اط تحت أقم 8553)1 

بكاأيخ 7 سبكمبر ))5).

يلسجل يلكجاأي أقم 7)5)16.

38 P

 SABIC MOROCCO & WEST

AFRICA
SARL AU

أيسمالها : 1.555.555 دأهم

سجل تجاأي أقم 459553

نقل يملقر يالجكماعي
ينعقد   ،(5(( وبريل   7 بكاأيخ 

لشرتة  يلعادي  يلغير  يلعام  يلجم  

 SABIC MOROCCO & WEST

أوسمالها   AFRICA SARL AU

1.555.555 دأهم، مقرها يالجكماعي، 

 1 تريسكا    A5-A عماأة   11 أقم 

ماأينا،  يملأحدين،  شاأع   ،7 يلطابق 

يلديأ يلباضاء، حاث تمت يملصادقة 

على :

يلديأ  إلى  يالجكماعي  يملقر  نقل 

يلباضاء ونفا 58، برج بريدج يلطابق 

يلديأ  حسني،  حي  ب،  بلأك   ،6

يلباضاء.

يبسا�سي  يلنظام  صااغة  إعادة 

للشرتة ريملصادقة علاه.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

 ،(5(( سبكمبر   15 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 837735.
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STE SKY FAMILIA
SARL AU

يلروسما  : 555.555.) دأهم

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة بشريك رحاد

بطنجة  عرفي  عقد  بمقك�سى 

رض   تم   ،(5(( سبكمبر   8 بكاأيخ 

ذيت  لشرتة  يالسا�سي  يلقانأن 

رحاد  بشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

ذيت يلخصائص يلكالاة :

 SKY  : يالجكماعاة  يلتسماة 

.FAMILIA

تحأيل   : يالجكماعي  يلهدف 

يبمأي .
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يملقر يالجكماعي :شاأع عر ارة، برج 

ياسمين و، محل أقم )5 طنجة.

يملدة يالجكماعاة : 99 سنة يبكديء 

من تاأيخ تأسيسها.

حدد   : يالجكماعي  يلروسما  
أوسما  يلشرتة في مبلغ 555.555.) 

حصة   (5.555 على  مأزعة  دأهم 

رزعت  للحصة  دأهم   155 فئة   من 

تما يلي :

يلساد لشهب بدأ 5.555) حصة.

يلسنة يالجكماعاة : تبدو من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

يلتساير : تم تعاين يلساد لشهب 

ملدة  للشرتة  رحاد  تمسير  بدأ، 

يلأثائق  على  رتمأق   محدردة،  غير 

يلبنكاة.

تم إيديع يلسجل يلكجاأي بمككب 

بطنجة  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

))5)، تحت أقم  15 سبكمبر  بكاأيخ 

.135481
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ADD TF
SARL

RC : 29383

 KHEMIESSET

تحأيل يملقر يالجكماعي
تغاير يسم يلشرتة
زيادة أوس يملا 

تعديل غرض يلشرتة
يالسكثنائي  يلعام  للجم   تبعا 

 ،(5(( وغسطس   15 يملنعقد بكاأيخ 

ADD TF ش م  لشرتة  قرأ يلشركاء 
م، أوسمالها 155.555 دأهم ما يلي :

إلى  للشرتة  يالجكماعي  يملقر  نقل 

شاأع يملقارمة أقم 381 يملبنى د يملحل 
أقم )5 يملحاط، يلر اط.

PRO- إلى  يلشرتة  يسم  تغاير 

.REST DISTRIBUTION SARL
 1.555.555 إلى  يملا   أوس  زيادة 

دأهم   955.555 دأهم بإضافة مبلغ 

 155 سهم بقامة   9555 مقسمة في 

دأهم.

يمكديد يلغرض يملؤس�سي للشرتة 
رتأزي   با    : يلكالاة  يلعملاات  إلى 
لأيزم  تاجر  يلغذيئاة،  يملنكجات 
 15 صاحب مطعم يشغل  مخكلفة، 
يلطعام،  )تقديم  وتثر  ور  شخصا 

جماعي).
تعديل يلنظام يبسا�سي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 
سبكمبر   15 بكاأيخ  بالخميسات 

))5)، تحت أقم 349.
من وجل يالسكخالص ريلباان
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STE INFOFAJ UNIVERS
إقامة أقم 35 أقم يلشقة 8 زنقة 

يحمد لأتالي حسان
تأسيس شرتة

بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم  بالر اط،   (5(( )) وغسطس 
يلخصائص  تحمل  شرتة  تأسيس 
 INFOFAJ  : يلتسماة   : يلكالاة 

.UNIVERS SARL AU
ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 
يلشريك  ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأحاد.
رشريء  با    : يالجكماعي  يلهدف 
ما  كل  في  بالكقساط  ور  بالجملة 

يكعلق بالحأيسيب.
 35 أقم  إقامة   : يالجكماعي  يملقر 
شقة أقم 8 زنقة مأالي يحمد لأتالي 

حسان.
يملدة : 99 سنة.

أوس يملا  : 155.555 دأهم مقسم 
إلى 1555 حصة من فئة 155 دأهم.

فاطمة ورسنان 1555 حصة.
يلتساير : فاطمة ورسنان ملدة غير 

محدردة.
يلسنة يملالاة : تبدو من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
لفائدة   %5 بعد خصم   : يبأ اح 
يالحكااط يلقانأني يلفائض يكصرف 
بكاأيخ  يلشركاء  قريأ  حسب  فاه 
يلسجل  أقم   ،(5(( 14 سبكمبر 

يلكجاأي 737)16.
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SAKL DIGITAL
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بالر اط قد رض    ،(5(( سبكمبر   5
تحمل  لشرتة  يالسا�سي  يلقانأن 

يلخصائص يلكالاة :
 SAKL DIGITAL SARL : يلتسماة

.AU
ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 

مسؤرلاة محدردة لشخص ريحد.
يلهدف يالجكماعي :

يالستشاأيت يإلديأية.
يإلديأة يلكجاأية.

تاجر.
أوس يملا  : 15.555 دأهم مقسمة 
دأهم   155 حصة من فئة   155 إلى 
للحصة يلأيحدة مأزعة على يلشكل 

يلكالي :
 15.555 يلحمديري  يالاله  عبد 

دأهم.
يلكأسيس  من  سنة   99  : يملدة 

يلنهائي.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
شقة   35 عماأة   : يملقر يالجكماعي 
لأتالي  يحمد  مأالي  شاأع   8 أقم 

حسان، يلر اط.
يملسير : عبد يالاله يلحمديري.

 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 
.16(8(7
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شركة عالل سرفيس
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أوسما  : 155.555 دأهم
يملقر يالجكماعي : بلأك ك أقم 545 

حي يلهدى وكادير
يلعام  يلجم   ملقكضاات  طبقا 
وغسطس   15 في  يملؤأخ  يالسكثنائي 
تم  سرفيس  عال   لشرتة   ،(5((

يملصادقة على ما يلي :
قرأ يلجم  يلعام إضافة يبنشطة 
يالجكماعي  يملأضأع  ضمن  يلكالاة 

للشرتة :

رتصدير  يلتسأيق  يالنكاج، 

يملنكجات يلزأيعاة.

يالسكغال  يلفالحي.

تعاين يلساد بأتر ة عبد يللطاف 

مسير ثاني للشرتة.

3 ر43 من يلقانأن  تغاير يلبندين 

يبسا�سي.

وسئلة مخكلفة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بأكادير  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

))5)، تحت أقم  15 سبكمبر  بكاأيخ 

.118441
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ISSNI NOUARGH
SARL AU

تصفاة نهائاة
عام  جم   ينعقاد  بمقك�سى 

 ،(5(( ماي   19 بكاأيخ  يسكثنائي 

 ISSNI قرأ يلشريك يلأحاد لشرتة 

NOUARGH ذيت مسؤرلاة محدردة 

رشريك رحاد ريلتي مقرها يالجكماعي 

أياض رالد   66 أقم   1 سككأأ   : هأ 

مطاع تماأة.

ما يلي :

 ISSNI شرتة  على  تشطاب 

يلكجاأي  يلنشاط  من   NOUARGH

من تاأيخ  بصفة نهائاة رذلك يبكديء 

19 ماي ))5).

بأدغاأن  يلساد  تسماة 

 ISSNI لشرتة  تمشطب  يلحسين 

NOUARGH ذيت مسؤرلاة محدردة 

هأ  يلتشطاب  رمقر  رحاد  رشريك 

أياض رالد مطاع   66 أقم   1 سككأأ 

تماأة.

سلطة تنفاذ يإلجريءيت يلقانأناة.

تسجاله  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يملحكمة  لدى  يلكجاأي  بالسجل 

يلكجاأية بالر اط تحت أقم 8613)1 

بكاأيخ )1 سبكمبر ))5).

45 P
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مسيو برانت سيغفيس
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
أوس مالها : 155.555 دأهم

يملقر يلكجاأي : إقامة مررى سال 
يلجديدة

يلعام  يلجم   من  مقكطف 
 ،(5(( يأناأ   6 بكاأيخ  يالسكثنائي 
 MONSIEUR PRINT لشرتة 
مسؤرلاة  ذيت  شرتة   SERVICE

محدردة.
يلساد  يلشرتة  مصفي  قرأ 

يأسف يلجأهري ما يلي :
يلشرتة  نشاط  رتصفاة  تأقاف 

بصفة نهائاة.
تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بسال  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
))5)، تحت أقم  15 سبكمبر  بكاأيخ 

.39589
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MESBAHI OPTIQUE
SARL AU

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
1)5)، قد  17 نأفمبر  يلر اط بكاأيخ 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد.
.MESBAHI OPTIQUE : يلتسماة
وخصائي   : يالجكماعي  يلهدف 

نظاأيت.
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 
فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.
مررة يملصباحي 1555 حصة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
يلكأسيس يلنهائي يي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
)5 شاأع يبن طالب قطاع   : يملقر 

س حي يلرحمة سال.
يملسير : مررة يملصباحي.

 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 
.367(1
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إ تسكأب ش م

KARGO LIVE
تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 

محدردة
بكاأيخ  بمقك�سى عقد عرفي حرأ 
تم تأسيس شرتة   ،(5(( يألاأ   15

مميزيتها كالكالي :
ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

مسؤرلاة محدردة.
 KARGO  : يالجكماعاة  يلتسماة 

.LIVE
لها  يلشرتة   : يالجكماعي  يلغرض 
تغرض بشكل مباشر ور غير مباشر 
يلبلدين سأيء  رفي جما   يملغرب  في 
تنفاذ  غيرها  عن  ناابة  ور  لنفسها 
معلنة  تكأن  يلتي  يلكالاة  يلعملاات 

رغير مقادة :
جما  عملاات يلأكالة بالعمألة في 
نقل يلبضائ  ريلخدمات يللأجستاة.
للبضائ   ريلدرلي  يملحلي  يلنقل 
يلجأ ريلبر يلجاأي  عن طريق يلبحر، 
ريلخاص لحسابها يلخاص ور لحساب 

يلغير.
يملنارلة،  يلسفن،  شن  يلعبأأ، 
يملأيفقة، يلكأجير، يلكخزين، يلكحكم 

ريملريقبة.
يملكعلقة  ريملساعدة  يملشأأة 
يلجأي  ور  يلبحري  يلبري،  بالنقل 

ريلخدمات يللأجستاة.
تطأير حلأ  تكنألأجاا

يلكقناات  وساس  على  يملعلأمات 
يملبككرة.

بشكل  يملكعلقة  يلعملاات  جما  
يلبضائ   بنقل  مباشر  غير  ور  مباشر 

للمنارلة رللخدمات يللأجستاة.
يلبريمج  رتسأيق  تصمام  إنشاء، 

رتطباقات يلأيب.
يلبضائ   نقل  سااأيت  تأجير 
تأجير  سائق،  بدرن  ور  بسائق 
يلحاريات، يلصناديق، يآلالت، ركافة 

يالجهزة ريملعديت.
يالسكيريد،  يلبا ،  يلشريء، 
يلكصدير ريالتجاأ بشكل عام في وي 
خدمة  لأيزم،  تأأيد،  سلعة،   منكج، 

ور بضاعة.

عملاات  رتنفاذ  إديأة  تنظام، 

يبحديث بجما  وشكالها.

تنظام يملعاأض يلكجاأية يلأطناة 

ريلدرلاة.

يالجهزة  بطاقة  كل  تمثال 

ريبدريت، يالالت ريملعديت يلصناعاة 

عالمة تجاأية ور بطاقة  ركل خدمة، 

يلنقل.

يلعملاات  كل  عامة،  ر صفة 

يملنقألة،  يلصناعاة،  يلكجاأية، 

بشكل  يملكعلقة  ريملالاة،  يلعقاأية 

بابغريض  مباشر  غير  ور  مباشر 

ور يلتي من شأنها  يملشاأ إليها وعاله، 

ون تساعد على تحقاقها رتطأيرها، 

ور  لغيرها  رتذلك  لنفسها  ذلك  كل 

باملشاأتة بأي شكل من يبشكا .

إقامة   : يالجكماعي  يملقر 
زيرية شاأع   ،(5 التأأيت، شقة أقم 

يلزأقطأني رزنقة سلامان عزمي، حي 

يملستشفاات، يلديأ يلباضاء.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها.

في  حدد   : يالجكماعي  يلروسما  

إلى  مقسمة  دأهم   555.555 قامة 

دأهم   155 فئة  من  حصة   5555

بكاملها،  مككتبة  يلأيحدة،  للحصة 

محرأة نقدي بصفة تامة رمأزعة على 

يلشركاء تما يلي :

يلساد يأنس عرفة 555.) حصة.

 (.455 يلقري�سي  فاطمة  يلسادة 

حصة.

يملجمأع : 5.555 حصة.

عرفة،  يأنس  يلساد   : يلشركاء 

يلباضاء،  بالديأ  ريلقاطن  يملسير 
إقامة يآلما ، يلكريمات، دأج ير، أق 

11، عين يلشق، يلديأ يلباضاء.

يلقاطنة  يلساد فاطمة يلقري�سي، 

يآلما ،  إقامة  يلباضاء،  بالديأ 

 ،( يلطابق أقم  ير،  دأج  يلكريمات، 

يلديأ  يلشق،  عين   ،11 أقم  يلشقة 

يلباضاء.

تسير يلشرتة ملدة غير   : يلتساير 

محدردة من طرف :

مسير  عرفة،  يأنس  يلساد 

إقامة  يلباضاء،  بالديأ  ريلقاطن 

 11 أقم  دأج ور،  يلكريمات،  يآلما ، 

عين يلشق، يلديأ يلباضاء.

تسجال  تم   : يلكجاأي  يلسجل 

بالديأ  يلكجاأي  بالسجل  يلشرتة 

 ،(5(( وغسطس   8 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 133)55.
ملخص قصد يلنشر

يتسكأب
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PLANET LOCATION

SARL AU

يلسجل يلكجاأي : 37793 يلقناطرة

يلغير  يلعام  يلجم   لقريأيت  تبعا 

سبكمبر   ( بكاأيخ  للشركاء  يلعادي 

))5)، تقرأ ما يلي :

مملأتة  حصة   5555 تفأيت 

يلساد  لصالح  يلدباأ  جما   للساد 

تعديل  رتقرأ  يلصمد نضاف،  عبد 

يملادة 7 من يلنظام يبسا�سي يملكعلقة 

يلجديد  يلكأزي   ملريعاة  يملا   بروس 

لروس يملا .

يلدباأ  جما   يلساد  يسكقالة 

إلديأته  تحفظ  درن  ذمكه  ريبريء 

تفأيضه  ملماأسة  عام  ربشكل 

يملقدمة  يلخدمات  على  ريشكره 

للشرتة منذ إنشاء يلشرتة حتى يآلن :

فأأي  بأثر  رحاد  تمسير  تعاين 

رملدة غير محددة يلساد عبد يلصمد 

يلأطناة  يلهأية  بطاقة  نضاف 

.AB81159

تحديث يلقأينين.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

 ،(5(( 13 سبكمبر  بالقناطرة بكاأيخ 

تحت عدد أقم 561)9.
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NOUR ROUTIER

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

ذيت عضأ ريحد

بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

يلنظام  فإن   ،(5(( وغسطس   15

مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

محدردة ذيت عضأ ريحد خصائصها 

على يلنحأ يلكالي :

.NOUR ROUTIER : يالسم

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

مسؤرلاة محدردة ذيت عضأ ريحد.

مكنأعة  وعما    : يلشرتة   غرض 

ور إنشاءيت.

وعما  طرق.

تاجر مأيد بناء.

باسكخديم  ور  شرتة  معديت 

عامة إلديأيت  تابعة   معديت 

 ور خاصة.

يلرحمة  حي   : يلرئي�سي  يملككب 

سككأأ دي  أقم 9 سال.

تكأينها  يأم  من  سنة   99  : يملدة 

يلنهائي.

تم تحديد أوس يملا    : أوس يملا  

دأهم رهي مقسمة   155.555 بمبلغ 

دأهم   155 بقامة  سهم   1555 إلى 

للسهم.

 1555 بنطنجي  يلدين  نأ  يلساد 

يلشرتة  ما   أوس  تشكل  سهم 

بالكامل.

نأأ  يلساد  تعاين  تم   : يلتساير 

يلجنساة  مغربي  بنطنجي  يلدين 

مديري   ،AD((1666 أقم   CIN أقم 

للشرتة لفترة غير محددة.

يلسنة يملالاة : تبدو كل سنة مالاة 

في فاتح يناير رتنكهي في 31 ديسمبر.

تم يإليديع يلقانأني لدى محكمة 

يالبكديئاة بسال رمسجل في يلسجل 

بكاأيخ  36757 أقم  تحت   يلكجاأي 

 14 سبكمبر ))5).

50 P

AL KABIR
SARL AU

تبعا لقريأيت يلجم  يلغير يلعادي 
للشركاء بكاأيخ ) سبكمبر ))5) تقرأ 

ما يلي :
مملأتة  حصة   1555 تفأيت 
للساد يمهادأة محمد لصالح، يلساد 

عبد يلصمد نضاف.
من يلنظام   7 رتقرأ تعديل يملادة 
يبسا�سي يملكعلقة بروس يملا  ملريعاة 

يلكأزي  يلجديد لروس يملا .
محمد  يمهادأة  يلساد  يسكقالة 
إلديأته  تحفظ  درن  ذمكه  ريبريء 
تفأيضه  للمماأسة  عام  ربشكل 
يملقدمة  يلخدمات  على  ريشكره 
للشرتة منذ إنشاء يلشرتة حتى يآلن.
فأأي  بأثر  رحاد  تمسير  تعاين 
رملدة غير محددة يلساد عبد يلصمد 
يلأطناة  يلهأية  بطاقة  نضاف 

.AB81159
تحديث يلقأينين.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
سال  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم   (5(( سبكمبر   14 بكاأيخ 

.3957(
51 P

 GROUP MASSIVE
DYNAMIC

SARL AU
يلغير  يلعام  يلجم   لقريأيت  تبعا 
يأناأ   15 بكاأيخ  للشركاء  يلعادي 

))5) تقرأ ما يلي :
مملأتة  حصة   1555 تفأيت 
لصالح،  شبررق  يأسف  للساد 

يلساد محند يمين.
من يلنظام   7 رتقرأ تعديل يملادة 
يبسا�سي يملكعلقة بروس يملا  ملريعاة 
يلكأزي  يلجديد لروس يملا  يسكقالة 
ذمكه  يلساد يأسف شبررق ر إبريء 
عام  ربشكل  إلديأته  تحفظ  درن 
على  ريشكره  تفأيضه  ملماأسة 
يلخدمات يملقدمة للشرتة منذ إنشاء 

يلشرتة حتى يآلن.

فأأي  بأثر  رحاد  تمسير  تعاين 

رملدة غير محددة يلساد محند يمين 

.A36(818 بطاقة يلهأية يلأطناة

تحديث يلقأينين.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بسال  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

بكاأيخ 14 سبكمبر ))5) تحت يلرقم 

.39571

52 P

BM3 CABLAGE

SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

بروسما  : 5.555.555 دأهم

يملقر يإلجكماعي : يلديأ يلباضاء دريأ 

لكلأشة - طريق يلجديدة - لسالفة 

حي يلحسني، عين يلشق

يلسجل يلكجاأي : 193569

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

قرأ   (5(( يأناأ   35 يملنعقد بكاأيخ 

 BM3 يلجم  يلعام يالسكثنائي لشرتة

CABLAGE SARL ما يلي :

يلعام  يلجم   علما  وحاط 

يالسكثنائي بأفاة يلساد جاي أرجر 

في   GUY ROGER MORAUX مأأر 

في رفاة  بشهادة   (5(1 نأفمبر   (6 

 ) ديسمبر 1)5).

من يلنظام   7 ر   6 تعديل يملادتين 

يبسا�سي.

للشرتة  يبسا�سي  يلنظام  تعديل 

ريعكماد نظام وسا�سي جديد للشرتة 

.BM3 CABLAGE SARL

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ يلباضاء  بالديأ   يلكجاأية 

أقم  تحت   (5(( وغسطس   1(

.834459

53 P

SOCIETE JAWDA BOIS
SARL AU

 SIEGE SOCIAL : BUREAU N

 65 MARINA CENTER ANGLE

 BD ZERKTOUNI ET BD

 MOHAMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE :

4571(9

إشهاأ
بكاأيخ يملنعقد  يلقريأ   بمقك�سى 

مسكي  شرتة   ،(5(( يألاأ  فاتح 

يملمثلة  مجهألة،  شرتة  ونفست، 

يملدير  يلرئيس  طرف  من  قانأناا 

بلمكي  يملجدي  عبد  يلساد  يلعام، 

أقم  يلأطناة  للبطاقة  يلحامل 

لشرتة  رحاد  شريك   UC16589

جأدة لألخشاب، قرأ ما يلي :

يأسف  بلمكي  يلساد  يسكقالة 

أقم  يلأطناة  للبطاقة  يلحامل 

D754311 ؛

تعاين مسير جديد، يلساد بلمكي 

أشاد يلحامل للبطاقة يلأطناة أقم 

UC4069 ؛

يلنظام  من   14 يلبند  تغاير 

يبسا�سي للشرتة.

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 

بكاأيخ يلباضاء  بالديأ   يلكجاأية 

5 يألاأ ))5) تحت أقم 6))835.
لإلشاأة ريلباان

54 P

SOCEITE TRANS MAKENZI
SARL

يملقر يالجكماعي : يلطابق يبأ�سي 

إلقامة جنان يلريحة تجزئة أقم 53 

يإلسماعالاة 51 شاأع يلجيش يمللكي 

يملدينة يلجديدة، مكناس

يعالن عن تأسيس  شرتة
يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

 (( بكاأيخ  يملنعقد  يلكأسي�سي 

شرتة  تأسيس  تم   ،(5(( يأناأ 

باملأيصفات يلكالاة :
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طرينس   : يالجكماعاة  يلتسماة 
ماتانزي ش.م.م.

يملقر يالجكماعي : يلطابق يبأ�سي 
إلقامة جنان يلريحة تجزئة أقم 53 
يإلسماعالاة 51 شاأع يلجيش يمللكي 

يملدينة يلجديدة، مكناس.
ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
يلهدف يالجكماعي : نقل يلبضائ  

لحساب يلغير.
يلروس يملا  : 155.555 دأهما.

فاتح  من  تبكدئ   : يملالاة  يلسنة 
يناير رتنكهي في 31 ديسمبر.

 56673  : يلكجاأي  يلسجل 
مكناس.

يملدة : 99 سنة.
طرينس  شرتة  تسير   : يلتساير 
يلساد  طرف  من  ش.م.م  ماتانزي 
يلكاقي محمد يلصغير يلحامل للبطاقة 

.D531873 يلأطناة أقم
يلقانأني  يإليديع  تم 
بمكناس،  يلكجاأية  باملحكمة 
تحت  (5(( يألاأ   7  بكاأيخ 

أقم )58).
لإلشاأة ريلباان

55 P

SOCIETE NEVA LOGISTICS
SARL

يملقر يالجكماعي : يلطابق يبأ�سي 
إلقامة جنان يلريحة تجزئة أقم 53 
يإلسماعالاة 51 شاأع يلجيش يمللكي 

يملدينة يلجديدة، مكناس
يلغير  يلعام  يلجم   بمقك�سى 
ماي   35 بكاأيخ  يملنعقد  يلعادي 
لأجيستاك  نافا  لشرتة   ،(5((

ش.م.م تقرأ ما يلي :
يملجاد  عبد  يلساد  إسكقالة 
بلمكي يلحامل للبطاقة يلأطناة أقم 

UC16589  ؛
تعاين مسير جديد يلساد بأدنابي 
عبد يلأيحد يلحامل للبطاقة يلأطناة 

أقم D486655 ؛
تغاير يلبندين 14 ر 15 من يلنظام 

يبسا�سي للشرتة.

يلقانأني  يإليديع  تم 

بمكناس،  يلكجاأية  باملحكمة 

أقم تحت   (5(( يألاأ   7  بكاأيخ 

.(115
لإلشاأة ريلباان

56 P

SOCIETE NEVA LOGISTICS
SARL

يملقر يالجكماعي : يلطابق يبأ�سي 

إلقامة جنان يلريحة تجزئة أقم 53 

يإلسماعالاة 51 شاأع يلجيش يمللكي 

يملدينة يلجديدة، مكناس

تأسيس شرتة
بمقك�سى يلجم  يلعام يلكأسي�سي 

تم   ،(5(( ماي   (5 بكاأيخ  يملنعقد 

تأسيس شرتة باملأيصفات يلكالاة :

نافا   : يالجكماعاة  يلتسماة 

لأجيستاك ش.م.م.

يملقر يالجكماعي : يلطابق يبأ�سي 

إلقامة جنان يلريحة تجزئة أقم 53 

يإلسماعالاة 51 شاأع يلجيش يمللكي 

يملدينة يلجديدة، مكناس.

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

يلهدف يالجكماعي : نقل يلبضائ  

لحساب يلغير.

يلروس يملا  : 155.555 دأهما.

فاتح  من  تبكدئ   : يملالاة  يلسنة 

يناير رتنكهي في 31 ديسمبر.

 56(63  : يلكجاأي  يلسجل 

مكناس.

يملدة : 99 سنة.

نافا  شرتة  تسير   : يلتساير 

 : طرف  من  )ش.م.م)  لأجيستاك 

يلحامل  يملجاد  عبد  بلمكي  يلساد 

.(UC16589( للبطاقة يلأطناة أقم

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

ماي   35 بكاأيخ  بمكناس،  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )197.
لإلشاأة ريلباان

57 P

 SOCIETE ANGARA

LOGISTICS

SARL

يملقر يالجكماعي : يلطابق يبأ�سي 

إلقامة جنان يلريحة تجزئة أقم 53 

يإلسماعالاة 51 شاأع يلجيش يمللكي 

يملدينة يلجديدة، مكناس

تأسيس شرتة

يلجم   محضر  بمقك�سى 

بكاأيخ يملنعقد  يلكأسي�سي   يلعام 

تم تأسيس شرتة   ،(5(( يأناأ   ((

باملأيصفات يلكالاة :

ونجري   : يالجكماعاة  يلتسماة 

لأجيستاك ش.م.م.

يملقر يالجكماعي : يلطابق يبأ�سي 

إلقامة جنان يلريحة تجزئة أقم 53 

يإلسماعالاة 51 شاأع يلجيش يمللكي 

يملدينة يلجديدة، مكناس.

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

يلهدف يالجكماعي : نقل يلبضائ  

لحساب يلغير.

يلروس يملا  : 155.555 دأهما.

فاتح  من  تبكدئ   : يملالاة  يلسنة 

يناير رتنكهي في 31 ديسمبر.

 56775  : يلكجاأي  يلسجل 

مكناس.

يملدة : 99 سنة.

ونجري  شرتة  تسير   : يلتساير 

طرف  من  )ش.م.م)  لأجيستاك 

للبطاقة  يلحامل  حماد  أضا  يلساد 

.(CD314492( يلأطناة أقم

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يألاأ   (5 بكاأيخ  يلكجاأية بمكناس، 

))5) تحت 713).
لإلشاأة ريلباان

58 P

2RM2 HOLDING شركة
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

أوسمالها : 155.555
 AVENUE (8 : مقرها يالجكماعي

 IBN SINA REZ DE CHAUSSEE -
RABAT

RC : 68041
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
شركاء  قرأ   ،(5(( ماي   31 بكاأيخ 
شرتة   2RM2 HOLDING شرتة 
أوسمالها  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

155.555 دأهم ما يلي :
يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة 
إلى  أفعه  بغرض  وعاله  يملذكأأة 
بإدماج  رذلك  دأهم   555.555
قدأه  بما  للشرتة  يلجاأي  يلحساب 

455.555 دأهم.
يلفصلين تعديل  سيكم   رعلاه 
 6 ر 7 رفق يلقانأن يبسا�سي تما يلي :
وعاله  يملذكأأ  يلشرتة  أوسما  
 5555 إلى  مقسمة  دأهم   555.555
 155 قدأها  إسماة  بقامة  حصة 

دأهم قسمت على يلشركاء تما يلي :
بن دحمان جما  : 1555 حصة ؛

جالاه هألدينغ : 4555 حصة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يلكجاأية بالر اط، 
أقم  تحت   (5(( يألاأ   (5 بكاأيخ 

.1(649(
59 P

BAB AL MOUHIT شركة
SARL

 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 
أوسمالها 5.555)1 
مقرها يالجكماعي 

 Avenue Oqba, Rue Oued Fès,
 Imm N°4, Appt N°3 Agdal -

RABAT
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
شركاء  قرأ   ((5( ماي   35 بكاأيخ 
شرتة   BAB AL MOUHIT شرتة 
أوسمالها  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

5.555)1 دأهم ما يلي :
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 يلزيادة في أوسما  يلشرتة يملذكأأة

 555.555 يلى  أفعه  بغرض  وعاله 

دأهم رذلك بإدماج يلحساب يلجاأي 

للشرتة بما قدأه 385.555 دأهم.

 6 يلفصلين  تعديل  سيكم  رعلاه 

ر7 رفق يلقانأن يبسا�سي تما يلي :

وعاله  يملذكأأ  يلشرتة  أوسما  

 5.555 إلى  دأهم مقسمة   555.555

 155 قدأها  إسماة  بقامة  حصة 

دأهم قسمت على يلشركاء تما يلي :

بن دحمان جما  1655 : حصة.

جالاه هألدينغ 3355 : حصة.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم  تحت   (5(( يألاأ   (5 بكاأيخ 

.1(6488

60 P

MELKLAND SARL شركة

 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

أوسمالها 655.555 

مقرها يالجكماعي 

 20,QUARTIER INDUSTRIEL,

 AVENUE AL MAJD 2EME

 ETAGE, CYM - RABAT

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

بكاأيخ 31 ماي ))5) قرأ شركاء شرتة 

شرتة ذيت مسؤرلاة   MELKLAND

دأهم  655.555 أوسمالها   محدردة 

ما يلي :

 يلزيادة في أوسما  يلشرتة يملذكأأة

 855.555 يلى  أفعه  بغرض  وعاله 

دأهم رذلك بإدماج يلحساب يلجاأي 

للشرتة بما قدأه 55.555) دأهم.

يلفصلين  تعديل  سيكم   رعلاه 

6 ر  7 رفق يلقانأن يبسا�سي تما يلي :

وعاله  يملذكأأ  يلشرتة  أوسما  

 8555 إلى  مقسمة  دأهم   855.555

 155 قدأها  إسماة  بقامة  حصة 

دأهم قسمت على يلشركاء تما يلي:

بن دحمان جما  645) : حصة.

جالاه هألدينغ 5365 : حصة.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم  تحت   (5(( يألاأ   (5 بكاأيخ 

.1(6489

61 P

 PROPRIETE INVEST شركة

SARL.AU

 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

 ذيت شريك ريحد

أوسمالها 155.555 

مقرها يالجكماعي 

 87 AVENUE LA RESISTANCE

 OCEAN - RABAT

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

قرأ يلشريك   ،(5(( ماي   55 بكاأيخ 

 PROPRIETE لشرتة  يلأيحد 

مسؤرلاة  ذيت  شرتة   INVEST

يلأيحد  يلشريك  ذيت  محدردة 

أوسمالها 155.555 دأهم ما يلي :

يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة 

يلى  أفعه  بغرض  وعاله  يملذكأأة 

بإدماج  رذلك  دأهم   5.555.555

قدأه  بما  للشرتة  يلجاأي  يلحساب 

4.855.555 دأهم.

يلفصالين  تعديل  سيكم  رعلاه 

6ر7 رفق يلقانأن يبسا�سي تما يلي :

وعاله  يملذكأأ  يلشرتة  أوسما  

 5.555.555 دأهم مقسمة إلى 55.555

 155 قدأها  إسماة  بقامة  حصة 

دأهم ريلتي في ملكاة يلشريك يلأيحد. 

جالاه هألدينغ : 55.555 حصة.  

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم  تحت   (5(( يألاأ   (5 بكاأيخ 

.1(495

62 P

 AUTO SUPPORT شركة
SARL.AU

 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
 ذيت يلشريك يلأيحد
أوسمالها 155.555 
مقرها يالجكماعي 

 Quartier Industrielle Avenue (5
 El Majd 2eme Etage C.Y.M

 Rabat
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
قرأ يلشريك   ،(5(( ماي   35 بكاأيخ 
 AUTO SUPPORT لشرتة  يلأيحد 
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
 155.555 يلشريك يلأيحد أوسمالها 

دأهم ما يلي :
يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة 
يلى  أفعه  بغرض  وعاله  يملذكأأة 
بإدماج  رذلك  دأهم   1.(55.555
قدأه  بما  للشرتة  يلجاأي  يلحساب 

1.155.555 دأهم.
يلفصالين  تعديل  سيكم  رعلاه 
6ر7 رفق يلقانأن يبسا�سي تما يلي :

وعاله  يملذكأأ  يلشرتة  أوسما  
إلى  مقسمة  دأهم   1.(55.555
555.)1 حصة بقامة إسماة قدأها 
يلشريك  ملكاة  في  ريلتي  دأهم   155

يلأيحد. 
جالاه هألدينغ : 555.)1 حصة.  
تكابة لدى  يلقانأني  يإليديع   تم 
بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم  تحت   (5(( يألاأ   7 بكاأيخ 

.1(6(75
63 P

 CITE EL HAMRA شركة

SARL
 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

أوسمالها 155.555 
مقرها يالجكماعي 

 Avenue Oqba, Rue Oued Fès,
 Imm N°4, Appt n°3, Agdal -

 RABAT
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
شركاء  قرأ   (5(( ماي   35 بكاأيخ 
CITE EL HAMRAشرتة  شرتة 
أوسمالها  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

155.555 دأهم ما يلي :

يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة 

يلى  أفعه  بغرض  وعاله  يملذكأأة 

بإدماج  رذلك  دأهم   5.555.555

قدأه  بما  للشرتة  يلجاأي  يلحساب 

4.955.555 دأهم.

يلفصلين تعديل  سيكم   رعلاه 

 6 ر7 رفق يلقانأن يبسا�سي تما يلي :
وعاله  يملذكأأ  يلشرتة  أوسما  

 5.555.555 دأهم مقسمة إلى 55.555

 155 قدأها  إسماة  بقامة  حصة 

دأهم قسمت على يلشركاء تما يلي :

بن دحمان جما  35.555 : حصة.

جالاه هألدينغ 15.555 : حصة.

يسكقالة يلساد بن دحمان جما  

من منصبه تمسير للشرتة.

تعاين يلساد يدأيس بن دحمان 

تمسير للشرتة بجل غير محدرد. 
يلقانأن  رفق   14 تعديل يلفصل 

يبسا�سي للشرتة. 

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم  تحت   (5(( يألاأ   7 بكاأيخ 

.1(6(7(

64 P

SOFAMFARAY شركة
ش.م.م

يلزيرية شاأع مأالي عبد يلعزيز 

 B رزنقة ريد يملخازن عماأة نأأ

يملحل 8 ر 9 - يلقناطرة

مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 ،2022/08/29 بكاأيخ  بالقناطرة، 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة.

.SOFAMFARAY : يلتسماة

يلهدف يالجكماعي : 

مقهى

مطعم

رجبات سريعة - سناك.
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.

- وحمد ومين يلصأفي : 655 حصة.

- ويأب فرياط : 455 حصة.
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من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.

يلزيرية شاأع مأالي عبد   : يملقر 

 B يلعزيز رزنقة ريد يملخازن عماأة نأأ

يملحل 8 ر 9 - يلقناطرة.

 - يلصأفي  ومين  وحمد   : يملسير 

ويأب فرياط.
 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 

.66577

65 P

GACTEM
SARL

يالتفاق  تم  بمقك�سى عقد عرفي 

على ما يلي : 

هاكأس  كأنتريريس  يلساد  باع 

يجكماعاة  حصة   655 يلفريدر 

لفائدة يلساد محمد يلفضل بنعيش.

هاكأس  كأنتريريس  يلساد  باع 

يجكماعاة  حصة   (55 يلفريدر 

لفائدة يلساد عبد يلنأأ بنعيش.

 (55 بنعيش  دناا  يلسادة  باعت 

حصة يجكماعاة لفائدة يلساد عبد 

يلنأأ بنعيش.

كأنتربريس  يلساد  يسكقالة 

هاكأس يلفريدر رتعاين يلساد عبد 

يلنأأ بنعيش مسير رحاد للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

2022/09/13 تحت يلرقم 8666)1.

66 P

MISTER DISTRIBUTEUR
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

أوسمالها 55.555) دأهم مقرها 

يالجكماعي : شاأع وحمد يلأتالي، 

عماأة أقم 35، شقة 8، حسان، 

يلر اط.
أقم يلسجل يلكجاأي 159993.

تغاير يملقر يالجكماعي للشرتة

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
يألاأز   (7 بكاأيخ  يالسكثنائي 

 Mister شرتة  شركاء  قرأ   ،(5((

.distributeur

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

وحمد  بشاأع  يالجكماعي  مقرها 

شقة   ،35 أقم  عماأة  يلأتالي، 

في  ريملسجلة  يلر اط  حسان،   ،8

يلسجل يلكجاأي تحت أقم 159993 

باملحكمة يلكجاأية بالر اط، ما يلي :

تغاير يملقر يالجكماعي للشرتة :

يالسكثنائي  يلعام  يلجم   قرأ 

وحمد  شاأع  من  يلشرتة  مقر  تغاير 

 ،8 شقة   ،35 أقم  عماأة  يلأتالي، 

 : يلجديد  يملقر  إلى  يلر اط  حسان، 
يلأيدين،  بين  زنقة  يبلفة،  سككأأ 
مكرأ،   668 أقم  يبأ�سي،  يلطابق 

يلعاايدة - سال.

 4 تعديل يلبند   -  : تعديل قانأني 

من يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

- إصالح يلقانأن يبسا�سي.

في  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 

2022/09/15 تحت أقم 8866)1.
للنشر ريإلعالن.

67 P

SPRING CONFORT CARS
SARL AU

SOCIETE à responsabilité 

limitée

au capital social de 100.000 dhs

siège social : Amal 4 compl  

Imm C Appt 5 res Al Ihssane 

C.Y.M - Rabat

RC n° 162483 

- ICE n° 003131356000043 

- TP n°26407757 

- IF n°52642350

تأسيس رشكة محدودة املسؤولية
مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم  قد   ،2022/08/12 يلر اط  في 

يملسؤرلاة  محدردة  شرتة  تأسيس 

ريلتي تحمل يلخصائص يلكالاة :

  SPRING CONFORT  : يلتسماة 
.CARS SARL AU

يلهدف يالجكماعي : تريء يلسااأيت.
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 
 155 1555 حصة بثمن  مقسم على 

دأهم للحصة يلأيحدة.
من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأـسيس يلنهائي.
 Amal 4 compl : يملقر يالجكماعي
 Imm C Appt 5 res Al Ihssane

.C.Y.M - Rabat
محمد  يلساد  عين   : يلتساير 
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  بأصفاة، 
مسير   QA166654 أقم  يلأطناة 

للشرتة ملدة غير محدردة.
يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 
يملحكمة  ضبط  بككابة  يلقانأني 

يلكجاأية يلر اط تحت أقم 7566.
 : يلكجاأي  يلسجل  في  يالندأيج 
سجلت يلشرتة في يلسجل يلكجاأي 
باملحكمة يلكجاأية بالر اط تحت أقم 

.16(483
68 P

BELFRACARS
SARLAU

يسكثنائي  عام  جم   بمقك�سى 
وغسطس   15 حرأ في يلر اط بكاأيخ 
قرأ يلشريك يلأحاد للشرتة   (5((
BELFRACARS ش.م.م ذيت يلشريك 

يلأحاد ما يلي :
طرف  من  حصة   155 تفأيت 
يلساد جهاد ريتريم إلى يلسادة ساأة 

بأنعايم.
يسكقالة يلساد جهاد ريتريم من 

منصبه تمسير للشرتة.
بأنعايم  ساأة  يلسادة  تعاين 

تمسيرة رحادة  للشرتة.
من  ر13   7  ،6 يملأيد  تعديل 

يلقانأن يبسا�سي للشرتة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بسال  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم 39579 بكاأيخ 14 سبكمبر 

.(5((
69 P

CONST GHALI
SARLAU

بمقك�سى جم  عام يسكثنائي حرأ 

قرأ   (5(( سبكمبر   19 يلر اط  في 

 CONST للشرتة  يلأحاد  يلشريك 

GHALI ش.م.م ذيت يلشريك يلأحاد 

ما يلي :

طرف  من  حصة   1555 تفأيت 

يلسادة  إلى  مأ�سي  يلغالي  يلساد 

بشرى لعريش.

يسكقالة يلساد يلغالي مأ�سي من 

منصبه تمسير للشرتة.
بشرى  يلسادة  يلسادة  تعاين 

لعريش تمسيرة رحادة  للشرتة.

من  ر13   7  ،6 يملأيد  تعديل 

يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

بكاأيخ  1(89(1 أقم  تحت   بالر اط 

19 سبكمبر ))5).

70 P

ARZAGNA TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة بشريك ريحد

يلأيحد  يلشريك  قريأ  بمأجب 

تأسيس  تقرأ   (5.58.(5(( بكاأيخ 

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

فإنها  لذلك  رتبعا  ريحد.  بشريك 

تككأن من يلساد ترفاس محمد.

 ARZAGNA  : يلشرتة  تسماة 

  TRAVAUX SARL AU

نشاط يلشرتة :

مقار  في نقل يلبضائ .

وعما   ر  يلبناء  وعما   في  مقار  

مخكلفة.

يإلنعاش يلعقاأي.

زنقة  يلأفاق  :حي  يلشرتة  مقر 

  4545 أقم  يالر   يلطابق   1 يلرركي 

تماأة.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

إحديثها يلفعلي.
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دأهما   155.555  : يملا   أوس 

مقسم على 1555 حصة بقامة 155 

دأهم للأيحدة. 

يلساد ترفاس   : يلتساير يلكأقا  

محمد.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  بكماأة  يالبكديئاة  يملحكمة 

16/09/2022 تحت أقم 33)137.
رهذي بمثابة مقكطف ر اان

71 P

TACOS DE LILLE

 SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد

أوسمالها :  155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : 6) ممر مأالي 

يدأيس 1 حي يملسيرة 1 تماأة

تفأيت يلحصص
محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

يالسكثنائي  يلعام  يلجم  

بكاأيخ يالجكماعي  باملقر   يملنعقد 

19 وغسطس ))5) تقرأ ما يلي :

يجكماعاة من  75 حصة   تفأيت 

طرف يلسادة يلزهادي ندى لصالح 

يلساد يحكأش عماد.

حصة يجكماعاة من   35 تفأيت 

ندى صالح  يلزهادي  يلسادة  طرف 

يلساد حجأط ياسر

للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تغاير 

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة  من 

ذيت  شرتة  إلى  ريحد  بشريك 

مسؤرلاة محدردة.

رض  قانأن وسا�سي جديد مرفق 

بما سبق من يلكعديالت.

تم يإليديع يلقانأني لدى  يملحكمة 

سبكمبر   15 يالبكديئاة بكماأة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 8884.
رهذي بمثابة مقكطف ر اان

72 P

 KELLER ZABEL
INVESTMENTS KZI

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة بشريك ريحد

يلأيحد  يلشريك  قريأ  بمأجب 
تأسيس  تقرأ   (4.58.(5(( بكاأيخ 
محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 
فإنها  لذلك  تبعا  ر  ريحد.  بشريك 
يلعيش  بأ  مهاب  يلساد  من  تككأن 

يلعزيفي.
 KELLER ZABEL : تسماة يلشرتة

  INVESTMENTS KZI
نشاط يلشرتة :

يلنظافة  مأيد  تأزي   ر  إنكاج 
ريلشبه صادلاة.

نقل يلسل .
يسكيريد ر تصدير.

يلشقة   35 إقامة   : يلشرتة  مقر 
يلأتالي  وحمد  مأالي  زنقة   8 أقم 

حسان يلر اط.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

إحديثها يلفعلي.
دأهما   155.555  : يملا   أوس 
مقسم على 1555 حصة بقامة 155 

دأهم للأيحدة. 
مهاب  يلساد   : يلكأقا   يلتساير 

بأ يلعيش يلعزيفي.
لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 

12/09/2022 تحت أقم 669)16.
رهذي بمثابة مقكطف ر اان

73 P

SEL’INNOV
تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 

محدردة 
بكاأيخ يلشركاء  قريأ   بمأجب 
شرتة  تأسيس  تقرأ   (5((.58  .(6
ذيت مسؤرلاة محدردة. ر تبعا لذلك 
يلدين  نأأ  يلساد  من  تككأن  فإنها 

يإلدأي�سي ر يلسادة إيمان صابري.
 SEL’INNOV : تسماة يلشرتة

نشاط يلشرتة :
وعما  يلدأيسة في مجا  هندسة 

يلككااف ريلسأيئل.

يبعما  يملكعلقة بابملناأم.
وعما  يلبناء ر وعما  مخكلفة.

يلشقة   35 إقامة   : يلشرتة  مقر 
يلأتالي  يحمد  مأالي  زنقة   8 أقم 

حسان يلر اط.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

إحديثها يلفعلي.
دأهما   155.555  : يملا   أوس 
مقسم على 1555 حصة بقامة 155 

دأهم للأيحدة. 
نأأ  يلساد   : يلكأقعي  يلتساير 

يلدين يالدأي�سي.
لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 

13/09/2022 تحت أقم 695)16.
رهذي بمثابة مقكطف ر اان

74 P

APEX IMMOBILIER
يلشرتة يملحدردة يملسؤرلاة

محضر يالجكماع يلعام يالسكثنائي
بالر اط  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بكاأيخ 5 ماي ))5)، تقرأ ما يلي :
حصة يجكماعاة   35555 تفأيت 
لفائدة شرتة ESS-STANDING ذيت 

مسؤرلاة محدردة.
يلجزرلي  نادية  يلسادة  يسكقالة 

من مهامها تمسيرة.
 Abdelkader تعاين كل من يلساد
 Hicham ريلساد   HDOURI

ESSGHIR، تمسيرين للشرتة.
تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة إلى 

محدردة يملسؤرلاة.
يبساساة  يلقأينين  تحاين 

للشرتة.
تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 
يلكجاأية بكاأيخ 3) يأناأ ))5) تحت 

أقم 5798)1.
75 P

MED LEV
SARL AU

تأسيس شرتة
بمقك�سى عقد عرفي مأق  بالر اط 
تأسيس  تم   ،(5(( يأناأ   8 بكاأيخ 

شرتة باملميزيت يلكالاة :

Med Lev : يلتسماة يالجكماعاة

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

مسؤرلاة محدردة للشريك يلأحاد.
يملقر : أقم 11 يملنطقة يلصناعاة 

بأزناقة.

يلهدف يالجكماعي : تهدف يلشرتة 

في يملغرب رخاأجه إلى :

ريلنقل  يملنارلة  معديت  تأجير 

يملعديت  ركافة  ريللأجستي 

يلصناعاة ؛

يملنارلة  معديت  جما   صاانة 

ريآلالت يلصناعاة ؛

ر ا  جما  معديت يملنارلة  شريء 

ريآلالت يلصناعاة ؛

معديت  جما   رتصدير  يسكيريد 

يملنارلة ريآلالت يلصناعاة.

سنة إنطاقا من تاأيخ   99  : يملدة 

تسجالها بالسجل يلكجاأي.

يكحدد   : يالجكماعي  يلروسما  

يلروسما  يالجكماعي للشرتة في مبلغ 

1.555.555 دأهم مقسم يلى 15.555 

حصة ذيت 155 دأهم تقامة يسماة 

باسم  مسجلة  يلأيحدة،  للحصة 

يلشريك يلأحاد.

يكم تساير يلشرتة ملدة   : يلتساير 

غير محددة من طرف :

جنساة  ذر  يلرتابي  نبال  يلساد 

يلأطناة للبطاقة  حامل   مغر اة، 
شاأع   8( قاطن ب   ،BE76114 أقم 

بني يازغا، تجزئة بأنفاالأ، يلسأي�سي 

- يلر اط.

يإليديع يلقانأني ريلتسجال :

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

 ،(5((  /59/  58 بكاأيخ  ببنسلامان 

تحت أقم 478.

يلتسجال  يعالن  ييديع  تم 

بالسجل يلكجاأي لدى تكابة يلضبط 

ببنسلامان  يالبكديئاة  باملحكمة 

أقم  تحت   ،(5((  /59/  58 بكاأيخ 

7759 من يلسجل يلكحلالي.
من وجل يلكلخاص ريلنشر

يلتساير

76 P
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LEGROS INDUSTRIE
SARL

يلحل يملسبق للشرتة 
تبعا ملحضر يلقريأيت يالسكثنائاة 

لشرتة LEGROS INDUSTRIE ذيت 

يأم يملنعقد  يملحدردة   يملسؤرلاة 

59 ماأس ))5)، تقرأ ما يلي :  

يلحل يملسبق للشرتة. 

تعاين يلساد يأنس بن بأمهدي، 

أقم  يلأطناة  للبطاقة  يلحامل 

 (1 بالر اط  ريلقاطن   A358451

تمصف  غازي،  محمد  شاأع  مكرأ 

للشرتة.

شاأع مخكاأ   61  : مقر يلكصفاة 

يلجزرلي، يملحاط - يلر اط.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يلضبط  تكابة  لدى  يلقانأني 

بكاأيخ بالر اط  يلكجاأية   باملحكمة 

أقم  تحت   ،(5(( يألاأز   (9

.1(6793

يلكعديلي  يلكصريح  إيديع  تم 

بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة 

 64(4 أقم  تحت   ،(5(( يألاأ   (9

بالسجل يلترتابي. 
للكلخاص ر يلنشر

يلتساير 

77 P

ZUPIGA COMPANY
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 (5(( وغسطس   1( بكاأيح  بالر اط 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة بشريك رحاد ريلتي تحمل 

يلخصائص يلكالاة :

 ZUPIGA COMPANY : يلتسماة

SARL AU : يلصفة يلقانأناة

ر ا   شريء   : يالجكماعي  يلهدف 

يلخدمات عبر يإلنترنت.

أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

دأهم للحصة يلأيحدة مأزعة   155

على يلشكل يلكالي :

يلساد ويأب بأغاكات حصة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.

يناير  فاتح  من   : يملالاة  يلسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدي   31 إلى 

تاأيخ  من  تبكدئ  يبرلى  يلسنة 

يلتسجال.

يملقر يالجكماعي : 6 شاأع ديت عأي 
يلطابق 1 أقم 5 وتدي  يلر اط.

يملسير : ويأب بأغاكات.

 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  تم 

.16(617
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 SOCIETE EZZARQUY

MULTISERVICES
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة رذيت يلشريك يلأحاد

تم رض    (5(( فبريير   14 بكاأيخ 

قانأن منظم لشرتة ذيت يملسؤرلاة 

يلأحاد  يلشريك  رذيت  يملحدردة 

رذيت يملميزيت يلكالاة :

 SOCIETE  : يلتسماة 

EZZARQUY MULTISERVICES

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة رذيت 

يلشريك يلأحاد.

ر ا   شريء  با  يلخردة،   : يلهدف 

قط  يلغااأ.

يلروسما  : حدد في مبلغ 155.555 

حصة من   1555 إلى  دأهم مقسمة 

مأزعة  للأيحدة  دأهم   155 فئة 

كاآلتي :

 1555  : يلساد وزأعي عبد يملالك 

حصة.

يلحزيم  شاأع   : يالجكماعي  يملقر 
أقم 1139) يلعاأن.

يلساد  طرف  من  تسير   : يإلديأة 

وزأعي عبد يملالك ملدة غير محددة.

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 
يلضبط باملحكمة يالبكديئاة بالعاأن 

أقم  تحت   (5(( فبريير   15 بكاأيخ 

.45315
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مككب يبسكاذ محمد ملكي

مأثق

تجزئة يملنتزه، قطعة أقم 114، عين يلذئاب

ونفا، يلديأ يلباضاء

يلهاتف : 5).93.35.))55

يلفاتس : 1).93.35.))55

RIADS ANNAJAH PROMO
SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

حصص  هبة  عقد  بمقك�سى 

 ،(5(( يألاأ   4 بكاأيخ  يجكماعاة 

بنمأ�سى  يلأيحد  عبد  يلساد  رهب 

لفائدة يلساد خالد بنمأ�سى، يلساد 

غالي بنمأ�سى، يلساد زترياء بنمأ�سى،  

ريلساد بنمأ�سى  يحيى   يلساد 

حصصه  جما   بنمأ�سى  هللا  عبد 

يلتي   3411.83 وي  يالجكماعاة 

 RIADS ANNAJAH يملكها في شرتة

مسؤرلاة  ذيت  شرتة   PROMO
 1.514.755 أوسمالها  محدردة، 

بالديأ  يالجكماعي  مقرها  دأهم، 

يلااقأت،  لال  شاأع   ،61 يلباضاء، 
مسجلة  يملعاني،  مصطفى  زيرية 

يلباضاء  للديأ  يلكجاأي  بالسجل 

رتذي يلحساب   ،(519(9 تحت أقم 

بالحصص  يملرتبط  يلجاأي 

يالجكماعاة في يلشرتة.

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

 ،(5(( يألاأ   4 بكاأيخ  يالسكثنائي 

تقرأ ما يلي :

تأفاق  يملرحأم  رفاة  معاينة 

بنمأ�سى.

يملأيفقة على عقد هبة يلحصص 

يالجكماعاة.

تأزي  جديد لروسما  يلشرتة :

بنمأ�سى  خالد  يلساد 

10.147/5301.48 حصة.

بنمأ�سى  غالي  يلساد 

10.147/1211.38 حصة.

بنمأ�سى  زترياء  يلساد 

10.147/1211.38 حصة.

بنمأ�سى  يحيى  يلساد 

10.147/1211.38 حصة.

بنمأ�سى  هللا  عبد  يلساد 

10.147/1211.38 حصة.

يملجمأع : 15.1447 حصة.
يلأيحد  عبد  يلساد  يسكقالة 

بنمأ�سى من مهامه تمسير للشرتة.
تأفاق  يملرحأم  رالية  إنهاء 

بنمأ�سى.
بنمأ�سى  خالد  يلساد  تعاين 

تمسير رحاد للشرتة.
يلأحاد  بالكأقا   ملزمة  يلشرتة 
كل  في  رذلك  بنمأ�سى  خالد  للساد 

عقأد يلتساير ريإلديأة يملكعلقة بها.
ريلكصريح  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالكغاير لدى يلسجل يلكجاأي بككابة 
بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
 ،(5(( وغسطس   4 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقمي 833484 ر5681).
للخالصة ريلباان

يبسكاذ محمد ملكي
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 NORTH UNIVERSAL
PROJECT

ش.م.م
تأسيس شرتة

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
قد   (5(( يألاأ   14 بكاأيخ  يلر اط 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة ذيت يلخصائص يلكالاة :
 NORTH UNIVERSAL : يلتسماة

PROJECT - SARL
يلهدف يالجكماعي :

يلغذيئاة  يملأيد  لبا   مكجر  مسير 
يلعامة.

با  مأيد يلكجمال.
.NEGOCIANT يملبادالت يلكجاأية
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 
فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 
دأهم للحصة يلأيحدة مأزعة   155

على يلشكل يلكالي :
 UMAR USMAN يلساد 

AMINU ب 335 حصة.
 ABUBAKAR يلساد 
 335 ب   MUSTAPHA YUSUF

حصة.
 RASHEED MUBARAK يلساد 

HARUNA ب 345 حصة.
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من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.

يناير  فاتح  من   : يملالاة  يلسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدي   31 إلى 

تاأيخ  من  تبكدئ  يبرلى  يلسنة 

يلتسجال.

يملقر : ورالد عميرة يلصخيريت.

 UMAR  : يلسادة  يملسيررن، 

 ABUBAKARر  USMAN AMINU

 RASHEEDر  MUSTAPHA YUSUF

ملدة  رذلك   MUBARAK HARUNA

غير محددة.
يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد 

بكاأيخ للر اط  يلكجاأية   باملحكمة 

أقم  تحت   (5(( وغسطس   3

.161999

81 P

SKHIRAT’S FISH
ش.م.م

تأسيس شرتة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

قد   (5(( يألاأ   (9 بكاأيخ  يلر اط 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة ذيت يلخصائص يلكالاة :

 SKHIRAT’S FISH -  : يلتسماة 

SARL

يلهدف يالجكماعي :

با  يبسماك يلطرية بالكقساط.

.NEGOCIANT يملبادالت يلكجاأية
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

دأهم للحصة يلأيحدة مأزعة   155

على يلشكل يلكالي :

يلساد تأفاق لبريكي 555 حصة.

 555 يلبأ كري  وحمد  يلساد 

حصة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.

يملقر : ورالد عميرة يلصخيريت.
لبريكي  تأفاق  يلساد   : يملسيرين 
أقم  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
AD15(588 ريلساد وحمد يلبأ كري 
أقم  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
AD151937 رذلك ملدة غير محددة.

يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد 
بكاأيخ بكماأة  يالبكديئاة   باملحكمة 
أقم  تحت   (5(( وغسطس   16

.137515
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RALFA ACHATS SERVICES
ش.م.م بشريك رحاد

تأسيس شرتة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
قد   (5(( يألاأ   (9 بكاأيخ  يلر اط 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 
ذيت  رحاد  بشريك  يملحدردة 

يلخصائص يلكالاة :
 RALFA ACHATS  : يلتسماة 

 SERVICES
يلهدف يالجكماعي :

 - يلجاهزة  يملالبس  في  يملكاجرة 
يملأيد يلغذيئاة - يلكصدير ريالسكيريد.
دأهم   15.555  : أوسما  يلشرتة 
مقسمة إلى 155 حصة من فئة 155 
يلأيحدة مأزعة على  للحصة  دأهم 

يلشكل يلكالي :
 THECLE PEGGY يلسادة 
 ANGOUANDA OPRHA - 100

حصة.
من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.
يناير  فاتح  من   : يملالاة  يلسنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدي   31 إلى 
تاأيخ  من  تبكدئ  يبرلى  يلسنة 

يلتسجال.
 4 شاأع يببطا  شقة   15  : يملقر 

وتدي  يلر اط.
 THECLE يلسادة   : يملسيرة 
 PEGGY ANGOUANDA OPRHA
 1983 يألاأ   18 بكاأيخ  يملزديدة 
 48599 أقم  يلسفر  لجأيز  ريلحاملة 

GA19 رذلك ملدة غير محددة.

يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد 

بكاأيخ بالر اط  يلكجاأية   باملحكمة 

أقم  تحت   (5(( وغسطس   16

.16(179
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ISMAA
SARL AU

يملقر : 599 شاأع يلبسكان
أياض يبندلس، حي يلرياض، يلر اط

يلسجل يلكجاأي بالر اط
أقم : 95493

تغاير يلنظام يبسا�سي
تحأيل يملقر يالجكماعي

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

 (5(1 ديسمبر   (7 بكاأيخ  يملنعقد 

ذيت   ISMAA SARL AU لشرتة 

يلروسما  5.555)1.5 دأهم.

تقرأ ما يلي :

تحأيل يملقر يالجكماعي من :

8) شاأع رجدة، حسان، يلر اط.
أياض  شاأع يلبسكان،   599  : إلى 

يبندلس، حي يلرياض، يلر اط.

للنظام   4 أقم  يملادة  تغاير 

يبسا�سي.

لقد تم يإليديع يلقانأني باملحكمة 

يلقانأني  يبجل  في  بالر اط  يلكجاأية 

أقم  تحت   (5(( سبكمبر   9 يأم 

.1(8597
ISMAA SARL AU شرتة
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BATI TRAVAUX D شركة
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بمساهم رحاد

في مؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 
1) ديسمبر 1)5) تم إعديد يلقانأن 

مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

باملميزيت  رحاد  بمساهم  محدردة 

يلكالاة :

 BATI شرتة   : يلشرتة  تسماة 

TRAVAUX D
 155.555  : يلشرتة  أوسما  

دأهما.

شرتة   : يلشكل يلقانأني للشرتة 

بمساهم  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

رحاد.

زنقة يحمد   13  : يملقر يالجكماعي 

 8 يملجاطي إقامة يبلب يلشقة أقم 

يلديأ يلباضاء.

غرض يلشرتة : وعما  يلبناء.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

يملساهمأن : ييمان دأيريت، 1555 

حصة ر155 دأهم للحصة.

يملسير : ييمان دأيريت.

هأ  يلكجاأي  بالسجل  أقم 

.5(7191
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NORD IMMO شركة
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أوسمالها : 155.555 دأهم

مقرها يالجكماعي يلديأ يلباضاء

زنقة وحمد يملجاطي، إقامة يبلب

يلطابق يبر ، أقم 8

ذيت يلسجل يلكحلالي 441759

ريلسجل يلترتابي 

55(3((554555557

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

 ،(5(( ماأس   18 يالسكثنائي بكاأيخ 

لشرتة NORD IMMO، شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة تقرأ ما يلي :

يلحأيلة  إيصاالت  يملصادقة على 

لحصة   Bulletins de transferts

طرف  من  وجريت  يلتي  يجكماعاة 

شرتة   Immovert Capital شرتة 

لفائدة  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

شركاء جدد.

للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تغاير 

من شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

ذيت  شرتة  إلى  رحاد  بشريك 

يملسؤرلاة يملحدردة.

يبسا�سي  للنظام  قانأني  تعديل 

للشرتة يملترتب على ذلك.
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تم لدى تكابة   : يإليديع يلقانأني 

بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

 ،(5(( سبكمبر   7 بكاأيخ  يلباضاء، 

تحت أقم 9367).
ملخص قصد يلنشر ريلباان

NORD IMMO شرتة
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 STE MARBRE BADR  

 ET FRERE
شرتة أخام بدأ رإخأينه 

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أوسمالها : 85.555 دأهم

رمقرها : بحي يملطاأ، أقم 83، 
يلناضأأ

تعاين مسير جديد
بمقك�سى محضر يلجمعاة يلعامة 

 ،(5(( وبريل   11 يالسكثنائاة بكاأيخ 

»شرتة أخام بدأ  شرتة  قرأ شركاء 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  روخأينه« 
دأهم   85.555 أوسمالها  يملحدردة، 
 ،83 أقم  يملطاأ،  بحي  رمقرها 

يلناضأأ، ما يلي :

تمسير  بدأ  فريجي  يلساد  تعاين 

جديد للشرتة ملدة غير محدردة.

تم يإليديع يلقانأني بككابة يلضبط 

 لدى يملحكمة يالبكديئاة بالناضأأ في 

3 يأناأ ))5) تحت أقم )95.
من وجل يلنشر ريلكلخاص

87 P

 RR&K HOTEL

MANAGEMENT KENITRA
SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
أوسمالها : 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : يلطابق يبأ�سي، 

عماأة 7، قطاع 16، زنقة يلخررب، 

حي يلرياض، يلر اط
أقم يلكقاادي في يلسجل يلكجاأي 

151477 بالقناطرة

تفأيت حصص
تغاير يملسير يإلدأي

رمريجعة يلنظام يبسا�سي

في  يملؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 
1) يأناأ ))5) تم إقريأ ما يلي :

555 حصة من شرتة  تم تفأيت 
 SMI CAMPUS UNIVERSITAIRE
يلحامل  إلى يلساد أشاد شأقي،   S.A

.DF803220 للبطاقة يلأطناة أقم
بألكأط،  أحا   يلساد  يسكقالة 
 Y81002 يلحامل للبطاقة يلأطناة أقم
من مهامه تمسير رإعطائه إبريء ذمة 

كاملة درن تحفظ.
تعاين يلساد أشاد شأقي مسير 

للشرتة ملدة غير محدردة.
مريجعة يلنظام يبسا�سي للشرتة 
ريعكماد يلنظام يبسا�سي يلجديد في 

مجمله.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 5 يألاأ ))5) 

تحت أقم 6158)1.
88 P

 GESTION SPORTIVE
 WYDAD TEMARA

GSWT SA
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بالر اط،   (5(( )1 وغسطس  بكاأيخ 

تم تأسيس شرتة يملساهمة.
 GESTION SPORTIVE : يلتسماة

.WYDAD TEMARA
يلهدف : تساير فريق رديد تماأة.

يلعنأين : 4 تجزئة غاثة، يلشقة ) 
يلطابق 1، حي منصأأ يلذهبي، تماأة.
يلروسما  : حدد أوسما  يلشرتة 
في 355.555 دأهم بقامة 155 دأهم 

للسهم يلأيحد مقسمة كالكالي :
فريق يلأديد يلريا�سي تماأة 55)) 

سهم ؛
أضأين بأدجنأيت 355 سهم ؛

فكاحة يلسريأ 35 سهم ؛
عال  يلذيغري 35 سهم ؛

مصطفى يلعمري 35 سهم ؛
يدأيس يلعثماني 35 سهم ؛

عبد يلنبي يبريهامي 35 سهم.
أضأين  يلساد  تعاين  تم 
بأدجنأيت ترئيس مدير عام للشرتة 

ملدة 3 سنأيت.

تم تعاين يلسادة فكاحة يلسريأ 
سكرتيرة مجلس يإلديأة.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
يلكجاأي  يلسجل  في  يلكقااد  تم 
بكاأيخ   137((3 أقم  تحت   تماأة 

16 سبكمبر ))5).
89 P

SUNSTAR GUARD    
 SARL 

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بالر اط   (5(( وغسطس   (5 بكاأيخ 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة.
.SUNSTAR GUARD : يلتسماة

يلهدف : مقار  في يلحريسة.
 ،3(5 أقم  يلخاام   : يلعنأين 

يلطابق يبأ�سي، تماأة.
يلروسما  : حدد أوسما  يلشرتة 

في 155.555 دأهم مقسمة كالكالي :
محمد  للساد  حصة   555
يتمأاليت ر555 حصة للساد حكام 
للحصة  دأهم   155 بقامة  يلرحالي 

يلأيحدة.
يلتساير : تم تعاين يلسادة محمد 
تمسيرين  يلرحالي  رحكام  يتمأاليت 

للشرتة ملدة غير محدردة.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
يلكجاأي  يلسجل  في  يلكقااد  تم 
بكاأيخ   137185 أقم  تحت   تماأة 

17 وغسطس ))5).
90 P

 WALID SHOPPING DES
PRODUITS CHIMIQUES

SARL AU
تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة

مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I
بالر اط يأم 19 سبكمبر ))5)، تمت 
لشرتة  يلكأسي�سي  يلقانأن  صااغة 
محدردة يملسؤرلاة بشريك رحاد لها 

يلخصائص يلكالاة  :

 WALID SHOPPING  : يلتسماة 

.DES PRODUITS CHIMIQUES

يملنكجات  ر ا   شريء   : يلهدف 

يلسطحاة  للمعالجة  يلكامارية 

ريلحديئق.

يبن  شاأع   ،59  : يملقر يالجكماعي 

سينا، شقة أقم 11، وتدي ، يلر اط.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيس يلشرتة.

يلروسما  : حدد أوسما  يلشرتة 

في مبلغ 155.555 دأهم.

يلشرتة  تساير  عهد   : يإلديأة 

يلساد عمر يملغاأي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

غاية 31 ديسمبر.

تم يإليديع يلقانأني رتسجال   -  II

يلشرتة بالسجل يلكجاأي للمحكمة 

سبكمبر   19 يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

))5) تحت أقم 8911)1.

91 P

 LUXURY MOTORS

AUTOMOTIVE

 SARL AU 

يسكثنائي  عام  جم    بمقك�سى 

7) يأناأ ))5) قرأ يلشريك يلأحاد 

 LUXURY MOTORS للشرتة 

AUTOMOTIVE ما يلي : 

فكح فرع للشرتة في طنجة.

 15 قاعة عرض أقم   : مقر يلفرع 

إقامة يلسالم بلأك س زنقة حاكين 

)يليرمأك)  طنجة.

يلتساير: يلساد  نأأ يلدين مرحأم 

مسير لفرع يلشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بطنجة  يلضبط باملحكمة يلكجاأية  

تحت أقم 135577.

92 P
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 STE D’ECONOMIE

IMMOBILIER PANTHERE
SARL AU

شرتة محدردة يملسؤرلاة

أوسمالها : 655.555 دأهم

يملقر يلرئي�سي : 34، إقامة مرية 

تريمات، يلديأ يلباضاء

بمأجب عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 

18 ماي ))5) تم تقرير ما يلي :

يلسادة  من  يلشرتة  وسهم  با  

يلسبتي مرية إلى يلساد صديغي نأأ.

يسكقالة يلسادة يلسبتي مرية.

نأأ مسير  يلساد صديغي  تعاين 

رحاد بجل غير محدرد.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يملحكمة  ضبط  بككابة  يلقانأني 

يالبكديئاة يبن وحمد في 13 يأناأ ))5) 

يلسجل يلكجاأي   8(7476 تحت أقم 

أقم  43965 .

93 P

 STE JOUD BREAD
SARL AU

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

ذيت شريك رحاد

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

ذيت شريك رحاد باملأيصفات يلكالاة : 

 JOUD BREAD SARL : يلتسماة 

.AU

يلهدف : مخبزة فطائر، حلأيات.

إقامة  تاأردينت،   ،17 : أقم  يملقر 

يلأحدة بطانة، سال.

يملدة : 99 سنة من تاأيخ يلكأسيس.

دأهم   155.555  : يلروسما  

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

155 دأهم مأزعة كالكالي :

عامر بأتريم 1555 حصة.

يلتساير : عامر بأتريم.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بسال أقم يلكقااد بالسجل 

يلكجاأي أقم 35941.

94 P

SOCOGESTION SARL

سأكأجستاأن

مككب يلدأيسات ريلحسابات ريالستشاأة

1، زنقة وفغانسكان، أقم 4، حي يملحاط، 

يلر اط

PARA SOURCE BEAUTE

SARL

بكاأيخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

14 يأناأ ))5) بالر اط، تم تأسيس 

 PARA بأطي«  سأأس  »باأي  شرتة 

شرتة   SOURCE BEAUTE SARL

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة رخصائصها 

كالكالي :

يسم يلشرتة : »باأي سأأس بأطي« 

.PARA SOURCE BEAUTE SARL

يلكجمال   : يلشرتة  مضمأن 

للساديت  يلشعر  رتصفاف 

رمنكجات يلكجمال.

 ،( قبأ بفاال أقم   : مقر يلشرتة 

زنقة عناباة، حي يلرياض، يلر اط.

أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

مقسمة إلى 1555 حصة بقامة 155 

دأهم للحصة يلأيحدة مأزعة كالكالي :

يلساد يملستي نأفل 333 حصة ؛

يلسادة يملأمن ضحى 334 حصة ؛

 333 يلدين  نأأ  يملستي  يلساد 

حصة.

تم تعاين يلساد   : تساير يلشرتة 

يملستي نأفل تمسير رحاد للشرتة.

 %5 بعد خصم   : يلشرتة  وأ اح 

تصرف  في  يلباقي  يأدع  يبأ اح  من 

يلشركاء.

تسجال  تم   : يلكجاأي  يلسجل 

يلشرتة في يلسجل يلكجاأي للمحكمة 

 يالبكديئاة بسال بكاأيخ 5 سبكمبر ))5) 

تحت أقم 36655.
للباان ريالستشاأة

95 P

SOCOGESTION SARL

سأكأجستاأن

مككب يلدأيسات ريلحسابات ريالستشاأة

1، زنقة وفغانسكان، أقم 4، حي يملحاط، 

يلر اط

ADRIN TOURS

SARL AU

بكاأيخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

)) يأناأ ))5)، يقرأ كل من يلشريك 

»ودأين تأأز«  يلأحاد رمسير شرتة 

شرتة   ADRIN TOURS SARL AU

للشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

رتعديل  يلشرتة  مقر  نقل  يلأحاد 

يبسا�سي  يلنظام  من   4 أقم  يلبند 

للشرتة.

نقل مقر   : مقر يلشرتة   4 يلبند 

 : ب  يلكائن  يلعنأين  إلى  يلشرتة 

حي  زنقة عناباة،   ،( بفاال أقم  قبأ 

يلرياض، يلر اط.

يإليديع  تم   : يلكجاأي  يلسجل 

يلقانأني باملحكمة يلكجاأية بالر اط 

أقم  تحت   (5(( ماي   9 بكاأيخ 

.1(838(
للباان ريالستشاأة

96 P

 EDMARK MOROCCO

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

أوسمالها : 3.955.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : 55)، شاأع 

مصطفى يملعاني، يلديأ يلباضاء

يلسجل يلكجاأي : 97783)

يلجم   قريأيت  محضر  على  بناء 

يألاأ   (9 يلعام يلغير يلعادي بكاأيخ 

))5) تقرأ ما يلي :

 Elaine Hizola 1 - تعاين يلسادة

جديدة  تمسيرة   RICAFRENTE

للشرتة م  تحديد يلصالحاات.

) - تعديل رإعادة صااغة يلنظام 

يبسا�سي للشرتة.

إلتمام  يلصالحاات  إعطاء   -  3

يإلجريءيت يلقانأناة.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
 (5(( سبكمبر   16 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 838535.
قصد يلنشر ريإلعالن

97 P

مككب يملستشاأ
37، زنقة جبل تازكا، أقم 1، وتدي ، يلر اط

يلهاتف : 71 55 77 5537

 MAROC DATACENTER
MDC
SASU

ماأرك ديتاسنتر م.د.س
تأسيس شرتة وسهم مبسطة 

بشريك ريحد
بكاأيخ  عرفي  عقد   بمأجب 
تم رض  يلقانأن   ،(5(( سبكمبر   7
مبسطة  وسهم  لشرتة  يبسا�سي 

بشريك ريحد باملأيصفات يلكالاة :
1 - يلشكل يلقانأني : شرتة وسهم 

.SASU مبسطة بشريك ريحد
ماأرك   : يلكجاأية  يلتسماة   -  (
 MAROC م.د.س  ديتاسنتر 

.DATACENTER MDC
ر ناء  تصمام   : يملأضأع   -  3
يملعلأماتاة  يلباانات  مريتز  رتطأير 

.DATACENTER
يلقطعة   : يالجكماعي  يملقر   -  4 
أقم 34، يملنطقة يلصناعاة وتسناة، 

تماأة.
99 سنة من يلتسجال   : - يملدة   5

في يلسجل يلكجاأي.
دأهم   155.555  : أوس يملا    -  6
 155 سهم بقامة   1555 مقسمة إلى 
يتككابهم  تم  يلأيحد،  للسهم  دأهم 
قبل  من  نقدي  بالكامل  ردفعهم 
 MEDAFRICA وي  يلأحاد  يملساهم 
باسم  ريملخكصر   SYSTEMS
يإلسم  مجهألة  شرتة   MEDASYS
دأهم   35.855.555 قدأه  بروسما  
ذيت يملقر يالجكماعي يلكائن بالر اط 
إقامة  يلرشاد،  هاأرن  شاأع   (
جألاكأين، وتدي  يملسجلة في يلسجل 

يلكجاأي بالر اط تحت أقم 45141.
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يدير يلشرتة أئيس   : يإلديأة   -  7

حامل  عازم،  ملفظل  يلساد  رهأ 

يلبطاقة يلأطناة أقم A(539(1 من 

ريملقام   1949 نأفمبر  فاتح  مأيلاد 

و)،  عماأة  زعير،  ساحة  يلر اط،   في 

شقة 9، يلسأي�سي.

يملحكمة   : يلقانأني  يإليديع   -  8

سبكمبر   19 يالبكديئاة بكماأة بكاأيخ 

))5) تحت أقم يإليديع 8956 رأقم 

يلسجل يلكجاأي يلكحلالي 49)137.
يلرئيس

98 P

CEDAMUS
ش.م.م.ش.ر

شرتة ذيت يملسؤرلاة  يملحدردة 

رشريك رحاد

أوسمالها : 155.555 دأهم

 مقرها يالجكماعي: عماأة 11، 

شقة 15، إقامة سميريميس تجزئة 

سعاد حجي، سال

تغاير يملقر يالجكماعي
زيادة أوسما  يلشرتة

يلعام  يلجم   مديرلة  بمقك�سى 

وعاله  يملذكأأة  للشرتة  يالسكثنائي 

يلشريك  قرأ   (5(( ماي   31 بكاأيخ 

يلأحاد  ما يلي :

للشرتة  يالجكماعي  يملقر  نقل 

إقامة   ،15 شقة   ،11 عماأة   : من 

سميريميس تجزئة سعاد حجي، سال، 

 إلى يملقر يلجديد يلكائن ب: عماأة ))،  

شقة 4، يلطابق ) حي يلعبادي تماأة.

بمبلغ  يلشرتة  أوسما   زيادة 

إنشاء  دأهم عن طريق   (.144.555

 155 بقامة  جديد  سهم   (1.445

عن  تحريرها  يكم  منها  لكل  دأهم 

يالئكمان  حساب  مقاصة  طريق 

لاصبح  يلأحاد  للشريك  يلجاأي 

أوسما  يلشرتة من 155.555 دأهم 

إلى  مقسمة  دأهم   (.(44.555 إلى 

دأهم   155 بقامة  سهم   ((.445 

لكل منها.

بمبلغ  يملا   أوس  تخفاض 
دأهم رذلك بخفضه من   794.555
 1.455.555 إلى  دأهم   (.(44.555
يلرصاد  بامكصاص  رذلك  دأهم، 
في  وغلق  يلذي  للحساب   يملدين 
ريلبالغ   (5(1 ديسمبر   31

806.547,36 دأهم.
تغاير بنأد يلقانأن يبسا�سي.

إتمام  وجل  من  يلكفأيض 
يإلجريءيت يلالزمة.

بمحضر  يلقانأني  يإليديع  تم 
باملحكمة  يلعادي  غير  يلعام  يلجم  
يالبكديئاة بسال بكاأيخ 15 سبكمبر ))5) 

تحت أقم 39584.
99 P

CAFE EL FAROUKI MALAK
SARL AU 

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة شريك رحاد 

حرأ  عرفي  عقد  بمقك�سى   : ورال 
تم   (5(( وغسطس   (5 بسال بكاأيخ 
ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلنظام  رض  
رحاد،  شريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

ذيت يملميزيت يملبينة فاما يلي :
 CAFE EL FAROUKI  : يلتسماة 

.MALAK
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة شريك رحاد.
مقهى،   : هي  يلشرتة  من  يلغاية 

قاعة شاي.
زنقة عين وسردرن،   538  : يملقر 

قطاع يبلفة، لعاايدة، سال.
سنة   99 حددت مدتها في   : يملدة 

يعكباأي من تاأيخ تأسيسها يلنهائي.
 أوس يملا  يلجماعي : 155.555 دأهم 

فئة  من  حصة   1555 إلى  قسم 
يلسادة   : جلها في يسم  دأهم،   155

يلفاأرقي منانة.
تسير يلشرتة من طرف   : يإلديأة 
بصفتها  منانة  يلفاأرقي  يلسادة 
غير  ملدة  للشرتة  يلقانأناة  يملسيرة 

محددة.
فاتح  بين  ما   : يلجماعاة  يلسنة 

يناير إلى مكم ديسمبر من كل سنة.

يلقانأني  يإليديع  تم   : ثاناا 

بكاأيخ  بسال  يالبكديئاة   باملحكمة 

)1 سبكمبر ))5) تحت أقم 39536 
أقم يلسجل يلكجاأي 36679.
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NH INFO SERVICE
SARL AU

بمقك�سى يملحضر يلشفأي   : ورال 

للجم  يلعام يالسكثنائي رعقد يلبا  

 NH لشرتة   (5(( وبريل   (( بكاأيخ 

يلكائن  ش.م.م   INFO SERVICE

عبد  شاأع   ،1466 برقم  مقرها 

)) حي يلسالم  يلرحام بأعباد بلأك 

سال، تقرأ ما يلي  :

يمكلكها  حصة   455 رنقل  با  

يلساد ونأيأ يلنحا  إلى يلساد محمد 

يلنحا .

تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة من 

ش.م.م إلى ش.م.م ش.ر.

يلقانأني  يإليديع  تم  لقد   : ثاناا 

بكاأيخ  بسال  يالبكديئاة   باملحكمة 

6) ماي ))5) تحت أقم 38958.
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3H PARTNERS
Sarl

 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 
أوسمالها : 1.555.555 دأهم

يلكائنة : ب1) شاأع عين تارجطات 

يملحل أقم 1 يلديأ يلباضاء

ملخص محضر يلجم  يلعام 
يإلسثتنائي للشرتة

1 - في إطاأ يلجم  يلعام يالسكثنائي 

لشرتة 3H PARTNERS شرتة ذيت 

بكاأيخ  يملنعقد  محدردة   مسؤرلاة 

بحي  يلكائنة   (5(( سبكمبر   15
 5 أقم  بالفريج،  زنقة  يلعكاأي، 

يلشرتة  مساهمأي  تدير   يلر اط، 

باإلجماع على ما يلي :

عن  يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة 

للشركاء  يلجاأي  يلحساب  طريق 

 1.555.555 دأهم إلى   155.555 من 

دأهم.

يلنظام  من  ر7   6 يلبند  تعديل 
يبسا�سي للشرتة.

من  للشرتة  يبسا�سي  يملقر  تغاير 
 5 أقم  بالفريج،  زنقة  يلعكاأي،  حي 
شاأع عين تارجطات   (1 يلر اط إلى 

يملحل أقم 1 يلديأ يلباضاء.
تعديل يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

تم يإليديع يلقانأني للشرتة لدى 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 
تحت   (5(( سبكمبر   19 بالر اط في 

أقم 8955)1.
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 STE SINGAPORE GARDEN
FOUR
SARL

يلسجل يلكجاأ أقم 8751)
بمقك�سى يملحضر يلرسمي يملؤأخ 
بمدينة   (5(( يألاأ   (5 يأمه  في 
 STE شرتة  شركاء  قرأ  لقد  سال، 
 SINGAPORE GARDEN FOUR

SARL يلكالي :
.STATUT تحديث قانأن يلشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 39577 أقم  تحت  بسال  يالبكديئاة 

بكاأيخ 14 سبكمبر ))5) .
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 COMPAGNIE D’ELEVAGE
AVICOLE MODERNE

-CEAM-
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

أوسمالها : 655.555.) دأهم
مقرها يالجكماعي : كلم ) يلحي 

يلصناعي ص.ب )3)4 - تماأة   
يلرقم يلضريبي )337514 

يلسجل يلكجاأي أقم 6173)
يلزيادة في يلروسما 

تخفاض في يلروسما 
لشرتة  يلعام  يلجم   قرأ  ورال: 
CEAM بكاأيخ 5) ماي ))5) ما يلي : 
يالجكماعي  يلروسما   في  يلزيادة 
طريق  عن  دأهم   (.545.555 بمبلغ 
من  يجكماعاة  حصة   (5.455 خلق 
إلى  لرفعه  رذلك  دأهم   155 فئة 

4.645.555 دأهم. 
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يالجكماعي  يلروسما   تخفاض 

دأهم إلعادته إلى   4.545.555 بمبلغ 

155.555 دأهم.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم   : ثاناا 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 

 (5(( سبكمبر   15 بكاأيخ  بالر اط 

تحت أقم 8865)1.
مقكطف من وجل يلنشر

يملكصرف
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OZONE GUELMIM
في  مؤأخ  تأثاقي  عقد  بمقك�سى 

قد   ،(5(( سبكمبر   6 بكاأيخ  كلمام 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة.

شرتة  كلمام،  ورزرن   : يلتسماة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة.

يلكدبير   : يالجكماعي  يلهدف 

يلذي  يلعمأمي  للقطاع  يملفأض 

يكعلق بالنفايات يملنزلاة رما شابهها.

 1.75(.455  : يلشرتة  أوسما  

4)175 حصة من  دأهم مقسمة إلى 

فئة 155 دأهم للحصة يلأيحدة.

عزيز يلبدأيري : 1753 حصة.

 : شرتة ورزرن للبيئة ريلخدمات 

1)153 حصة.

تكأين هائة إديأة على يلنحأ يلكالي:

يلحامل  فيريدي،  يأنس  يلساد 

.TA99767 للبطاقة يلأطناة أقم

سادي  هللا  عبد  مأالي  يلساد 

يلحامل للبطاقة يلأطناة أقم  حادي، 

.E354493

يلحاملة  بنعمأأ،  حنان  يلسادة 

.A6599(5 للبطاقة يلأطناة أقم

تخأ  كامل   : يلصالحاة ريلكأقا  
يلصالحاات في يلفصل 15 من يلقانأن 

يبسا�سي للساد عزيز يلبدأيري تحت 

تأقاعه يلأحاد.

يلتي  للصالحاات  رفقا  ريقرأ 

منحها يلقانأن يبسا�سي للساد عزيز 

يلبدأيري بعضاء هائة يإلديأة يلكأقا  

يملزدرج على يلنحأ يلكالي :

يلساد مأالي عبد يلـله سادي حادي + 

يلسادة حنان بنعمرر.

يلسادة   + ور يلساد يأنس فيريدي 

حنان بنعمرر.

يلساد مأالي عبد يلـله سادي حادي + 

يلساد يأنس فيريدي.

يملدة : 99 سنة يبكديء من تأسيس 

يلسجل  رض   تاأيخ  من  ـي  نهائي 

يلكجاأي.

يناير  فاتح  من   : يملالاة  يلسنة 

سنة  كل  من  ديسمبر   31 فاتح  إلى 

ماعدي يلسنة يبرلى تبكدئ من تاأيخ 

يلتسجال.

يملقر : شاأع ريدي يلذهب، إقامة 

باب يلصحريء، شقة أقم )4، كلمام.

يملسير : عزيز يلبدأيري.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلسجل  قسم   - بكلمام  يالبكديئاة 

 (5(( سبكمبر   15 بكاأيخ  يلكجاأي 

تحت أقم 359.
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ASL ONLINE
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
أوسمالها : 155.555 دأهم

تأسيس
بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

تأسيس  تم  بسال،   (5(( يأناأ   (7

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

بالصفات يلكالاة :

يسم  يلشرتة  تحمل   : يلتسماة 

.ASL ONLINE SARL AU
زنقة   ،41  : يالجكماعي  يملقر 

صتهاجة حي يلأحدة يلقرية سال.

يلهدف : تحأيل يبمأي .

رساط مالي.
بمبلغ  حدد   : يلشرتة  أوسما  

 1555 دأهم مقسمة على   155.555

 155 يلأيحدة  يلحصة  قامة  حصة 

سادي  ييت  يلساد   : يمكلكها  دأهم 

لحسن وحمد.

في  محددة  يلشرتة  مدة   : يملدة 
99  سنة يبكديء من تاأيخ تسجالها في 

يلسجل يلكجاأي.
يلساد  يلشرتة  يسير   : يلتساير 

ييت سادي لحسن وحمد.
سجلت يلشرتة بالسجل يلكجاأي 
للمحكمة يالبكديئاة بسال تحت أقم 

.36693
106 P

STE M2A CAR
SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
بروسما  55.555) دأهم

يملقر يالجكماعي : إقامة أيبي محل 
أقم 17 حي يلنهضة يلر اط

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
يالسكثنائي بكاأيخ 13 يألاأ ))5) تم 

يالتفاق على مايلي :
يلساد  طلب  على  يملأيفقة  تمت 
1555 حصة لفائدة  بريركي زهير ببا  
دأهم   155 يلساد علي ريفقي بثمن 

للسهم يلأيحد.
يلساد  طلب  على  يملأيفقة  تمت 
حصة   1555 ببا   عمر  بريركي 
ريفقي،  يلحكام  عبد  يلساد  لفائدة 
155 دأهم للسهم يلأيحد بعد  بثمن 
يملناقشة ريفق يلجم  يلعام على با  

يبسهم.
للحصص  يلجديد  يلكقسام 

يصبح على يلشكل يلكالي :
1555 حصة   : يلساد علي ريفقي 

من فئة 155 دأهم.
1555 حصة  عبد يلحكام ريفقي 

من فئة 155 دأهم.
حصة من   (555 يلرقم يإلجمالي 

فئة 155 دأهم.
بريركي  يلساد  يسكقالة  قبأ   تم 
أقم  يلأطناة  للبطاقة  يلحامل  عمر 

OD36319 من طرف يلجم  يلعام.
بمقك�سى قريأ يلجم  يلعام وناطت 
مهمة تساير يلشرتة إلى يلساد علي 
يلأطناة  للبطاقة  يلحامل  ريفقي 
A44(494 ر الكالي يصبح مسير  أقم 

للشرتة ملدة غير محدردة.

يلعام  يلجم   قريأ  بمقك�سى 

إلى  يلشرتة  تساير  مهمة  وناطت 

يلحامل  ريفقي  يلحكام  عبد  يلساد 

 V245654 أقم  يلأطناة  للبطاقة 

ر الكالي يصبح مسير للشرتة ملدة غير 

محدردة.

من   1( ر   6  ،7 يلفصل  تعديل 

يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   7 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8499)1.

أقم يلسجل يلكجاأي 87355.
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MANAR VERT

SARL AU

RC : 128113

CAP : 10.000 DHS

تفأيت حصص رتغاير يملقر 
يالجكماعي

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

 (5(( وغسطس   15 بكاأيخ  يملنعقد 

 MANAR VERT شرتة  شركاء  قرأ 

لشرتة  يالجكماعي  مقر  تغاير   SARL

من عماأة 17 يلشقة 9 شاأع يببطا  

شاأع   1 يلشقة   48 أقم  إلى  يلر اط 

قبأ   فا  رلد عمير وتدي  يلر اط، 

دأهم   155 بثمن  حصة   55 تفأيت 

للحصة يلأيحدة يلتي كانت في ملكاة 

يلساد سااس عبد يلرحام إلى يلساد 

تأزي   لاصبح  لعكاق،  يلحق  عبد 

يلروسما  للشرتة كالكالي :

 155  : لعكاق  يلحق  عبد  يلساد 

عبد  يلتساير  دأهم   1555 حصة 

يلحق لعكاق ملدة غير محددة.

تم يإليديع يلقانأني بمقر يملحكمة 

سبكمبر   1( يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

.D1(7635 5) تحت أقم((
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TEKNIKA WOOD
SARL AU

شرتة ذيت مسررلاة محدردة 

بشريك رحاد

يلعام  يلجم   ملحضر  طبقا 

يالسكثنائي يملنعقد في 15 يأناأ ))5) 

 TEKNIKA WOOD SARL لشرتة 

شرتة ذيت مسؤرلاىة محدردة   AU

بشريك ريحد.
 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 

85)8) سال.

نقل يملقر يالجكماعي   : تقرأ مايلي 

للشرتة من شاأع يلساقاة يلحمريء 
 35 بطانة سال إلى   (7 زنقة بدأ أقم 
لأتالي  وحمد  مأالي  زنقة   8 شقة 

حسان يلر اط.

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  كاتب 

بسال في 15 سبكمبر ))5) تحت أقم 

.39587
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ZAIANE FOOD
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 (5(( وغسطس   15 بكاأيخ  بالر اط 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة بشريك رحاد ريلتي تحمل 

يلخصائص يلكالاة :

.ZAIANE FOOD : يلتسماة

.SARL AU : يلصفة يلقانأناة

يلهدف يالجكماعي : مخبز بأيسطة 

يحكال   )تشغال)  ماكاناكاة  عملاة 

با  يبحشاء   - سكة وشخاص روتثر 

دريجن ور خريئط   - )تاجر)  بالجملة 

ور لعبة )تاجر) في نصف جملة ور با  

بالجملة - جزيأ بالجملة )تاجر).
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

دأهم للحصة يلأيحدة مأزعة   155

على يلشكل يلكالي :

 1555 يلطالبي  سعاد  يلساد 

حصة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
برقم  يلقاطن   : يالجكماعي  يملقر 
يلقطاع يلجنأبي سادي عبد   (655

هللا يلعاايدة سال.
يملسير : سعاد يلطالبي.

 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 
.36699
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 METAFY INVESTEMENT &
CONSULTING

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 (5(( سبكمبر   6 بكاأيخ  بالر اط 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 
يملحدردة بشريك رحاد ريلتي تحمل 

يلخصائص يلكالاة :
 METAFY  : يلتسماة 
INVESTEMENT & CONSULTING

.SARL AU : يلصفة يلقانأناة
مقار    : يالجكماعي  يلهدف 
خدمات يملعلأمات يلكجاأية - يلكجاأة 

يإللكتررناة - يالستشاأيت يإلديأية.
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 
فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 
دأهم للحصة يلأيحدة مأزعة   155

على يلشكل يلكالي :
 1555  : يسكأأ  جأيد  يلساد 

حصة.
من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
يملقر يالجكماعي : 45، شاأع فرنسا 

شقة 8 وتدي  يلر اط.
يملسير : جأيد يسكأأ.

 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 
.16(8(1
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BE ARCHITECTS
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 (5(( سبكمبر   13 بكاأيخ  بالر اط 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة بشريك رحاد ريلتي تحمل 

يلخصائص يلكالاة :

.BE ARCHITECTS : يلتسماة

.SARL AU : يلصفة يلقانأناة

يملهندس   : يالجكماعي  يلهدف 

يملعماأي يعمل بمفرده.
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

دأهم للحصة يلأيحدة مأزعة   155

على يلشكل يلكالي :

يلساد غزالن بردة 1555 حصة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.

45 شاأع فرنسا   : يملقر يالجكماعي 

شقة 8 وتدي ، يلر اط.

يملسير : غزالن بردة.
 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 

.16(881
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فاطمة يلباز شرقاب

خبيرة ترجمانة محلفة

OXEA FIDECOM

شرتة محدردة يملسؤرلاة

أيسمالها 155.555 دأهم

3، محج مهدي بن برتة - قطاع 11 بلأك و حي 

يلرياض، يلر اط

VISEEON OASIS
SARL AU

شرتة محدردة يملسؤرلاة

 ذيت شريك رحاد
أوسمالها 155.555 دأهم

مقر يلشرتة : يلطابق يلسفلي من 

عماأة يلكزيأ بناية و أقم ب 3
زيرية زنقة وحمد يبترد رزنقة 

 ماأتان بيشأأ، يلأيزيس،

يلديأ يلباضاء

بمأجب عقد عرفي مؤأخ بالديأ 

 ،(5(( وغسطس   15 في  يلباضاء 

لشرتة  يبسا�سي  يلنظام  إنجاز  تم 

شريك  ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 

رحاد مميزيتها كالكالي :

 VISEEON  : يلشرتة  تسماة 

.OASIS SARL AU

يلصفة يلقانأناة : شرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد.

يلسفلي  يلطابق   : يلشرتة  مقر 

 ،3 ب  أقم  و  بناية  يلكزيأ  للعماأة 
زيرية زنقة وحمد يبترد رزنقة ماأتان 

بيشأأ، يلأيزيس يلديأ يلباضاء.
 155.555  : يلشرتة  أوسما  

حصة   1555 ولف  إلى  مجزو  دأهم 

دأهم   155 فئة  من  للشرتة  تابعة 

لكل حصة مككتبة بكاملها رمدفأعة 

رمخصصة   4/1 حدرد  في  يلقامة 

 Nassim ومجأض  نسام  للساد 

.AMEJJOUD

غرض  يهدف   : يلشرتة  غرض 

عن  إما  مباشرة  بكافاة  يلشرتة 

ور عن وغااأ،  ور باملحاصة،  نفسها، 

إلى  يلدر ،  جما   رمن  يملغرب  في 

إنجاز :

لكل  خاأجاة  بمصادأ  يالسكعانة 

رنظام  رسكرتاأية  إديأية،  مصلحة 

في  رخاصة  ريالستشاأة  معلأماتي 

رمعالجة  ريملالاة،  يملحاسبة  مادين 

يبجرة ريملعطاات ؛

لالستشاأة  خدمة  كل  تقديم 

يلخأيص،  تجاه  ريملصاحبة 

ركل منظمة عمأماة ور  ريملقارالت، 

يالستريتاجاة  على  يملقامة  خاصة، 

ريلكدبير  يبعما   رإديأة  ريلكنظام 

يلبشرية  ريملأيأد  يإلعالم،  رنظم 

من  ريلكأيصل،  يلسأق  ردأيسة 

يلكصمام إلى يلكنفاذ.

جما   تصدير  ر/ور  يسكيريد 

يلخدمات يملقترحة من قبل يلشرتة.

يقكناء  يسكغال ،  إحديث، 

رتفأيت جما  يلبريءيت، ريملعامالت، 

ريلرخص ريالمكاازيت يملكعلقة بغرض 

يلشرتة.
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يملساهمة يملباشرة ور غير يملباشرة 
في جما  يلشركات ير يملقارالت ذيت 

غرض مماثل ور مقررن به ؛
يلعملاات  جما   يلعمأم،  رعلى 
ريملنقألة،  ريملالاة،  يلكجاأية، 
يملرتبطة  ريلصناعاة  ريلعقاأية، 
مباشرة  غير  ور  مباشرة  بكافاة 
بابنشطة يملذكأأة وعاله ور من شأنها 

ون تيسر تنماة يلشرتة.
يأم  من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

تقاادها في يلسجل يلكجاأي.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

ريحد رثالثين ديسمبر.
يملسير يلأحاد : ملدة غير محدردة، 
يلساد نسام ومجأض، يملزديد في 6) 
يلحامل  )فرنسا)  بباأيس   1987 ماي 
أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 
مغر اة،  جنساة  من   ،PP823321
ولبرشت  بيرتي  زنقة   ،15 يلساتن 

77175 سافانجي لأ طأمبل فرنسا.
تم إنجاز يإليديع يلقانأني بككابة 
بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت   (5(( سبكمبر   9 في  يلباضاء 

أقم 837197.
بالسجل  يلشرتة  تقااد  تم 
بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلكجاأي 
تحت   (5(( سبكمبر   9 في  يلباضاء 

أقم 555555.
عن مأجز ر اان

يملسير

113 P

 COMPAGNIE FRANÇAISE
.DE CÂBLAGE S.A

يلسجل يلكجاأي لبرشاد 489
تعاين عضأ جديد ملجلس يإلديأة 

رمأيءمة يلنظام يبسا�سي
بكاأيخ  يملنعقد  للمحضر  رفقا 
يلعادي  يلجم    ،(5(( يأناأ   35
 COMPAGNIE ريلغير عادي لشرتة 

 .FRANÇAISE DE CABLAGE S.A
أوسمالها  يإلسم،  مجهألة  شرتة 
مككبها  ريق   دأهم،   3.555.555
يملنطقة  برشاد،  في  يلرئي�سي 
طريق   ،11 قطعة  يلصناعاة، 
يملحكمة  لدى  ريملسجلة  مريتش، 
 ،489 أقم  تحت  ببرشاد  يلكجاأية 

تقرأ :

 Marie Pia تجديد رالية يلسادة 

Goujon ملدة 6 سنأيت.

 Adeline Marie يلسادة  تعاين 

جديدة  تعضأة   Pierre Gonin

ملجلس يإلديأة.

مأيءمة يلنظام يبسا�سي م  وحكام 

يلقأينين يلتي عدلت روتملت يلقانأن 

بالشركات  يملكعلق   17-95 أقم 

مجهألة يإلسم رالساما يلقأينين -12

78 ر 05-20 ر 19-20.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

في ببرشاد  يلكجاأية  يملحكمة   ضبط 

6 سبكمبر ))5) تحت أقم 873.

114 P

 TRACTAFRIC MOTORS

MAROC

SARL AU

يلسجل يلكجاأي للديأ يلباضاء 

338.473

يسكمريأ نشاط يلشرتة
بكاأيخ  يملنعقد  للمحضر  رفقا 

يلأحاد  يلشريك   ،(5(( يأناأ   35

 TRACTAFRIC MOTORS لشرتة 

مسؤرلاة  ذيت  شرتة   ،MAROC

يلأحاد،  يلشريك  ذيت  محدردة 

ريق   دأهم،   15.458.555 أوسمالها 

يلباضاء،  يلديأ  في  يلرئي�سي  مككبها 

كلم   ،1 أقم  يلرئي�سي  يلر اط  طريق 

لدى  ريملسجلة  يلسب ،  عين   6.3

يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية  يملحكمة 

عدم  قرأري   ،338.473 أقم  تحت 

حل يلشرتة ريسكمريأ نشاطها رفقا 

بحكام يلفصل 86 من يلقانأن 96-5.

تم يإليديع يلقانأني بككابة ضبط 

في  يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء 

يلرقم  تحت   (5(( سبكمبر   7

.836779
يملسير

115 P

ADWAE EL KHIR
يخككام يلكصفاة

رينعقاد  يلخاص  يلعقد  حسب 

يلجم  يلعام يالسكثنائي يأم 18 يألاأ 

 ،4  : باملقر يالجكماعي للشرتة   (5((

شاأع يلعرعاأ 455 عماأة د 455563 

 3 أقم  شقة  د  مدخل   5-4 تجزئة 

وتدي   يلرياض   6(5 يبمين  إقامة 

يلرياض 15155، تقرأ مايلي :

- يملأيفقة على تقرير يملصفي ؛

- إخالء ذمة يملصفي ؛

- يإلعالن عن يخككام يلكصفاة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   15 يأمه  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8847)1.

116 P

EL OTMANIA VOYAGES
ش.م.م.

شرتة محدردة يملسؤرلاة

أوسمالها : 55.555) دأهم

مقرها يالجكماعي : 15، بلأك د حي 

يلسالم سادي سلامان

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

 (519 يألاأ  بكاأيخ فاتح  يلكأسي�سي 

لشرتة  وسا�سي  نظام  رض   تم 

يملميزيت  ذيت  يملسررلاة  محدردة 

يلكالاة :

يلشكل يلقانأني : شرتة محدردة 

يملسؤرلاة.

يلهدف يالجكماعي : ركالة سفر.

 EL OTMANIA  : يلتسماة 

.VOYAGES

يملقر يالجكماعي : سادي سلامان، 

15، بلأك د حي يلسالم.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تقاادها بالسجل يلكجاأي.

في  محدد   : يالجكماعي  يلروسما  

 (555 إلى  مقسمة  دأهم   (55.555

للحصة  دأهم   155 فئة  من  حصة 

يلأيحدة جماعها محرأة رمأزعة على 

يلشكل يلكالي :

يلساد  ملكاة  في  حصة   655

يلعثماني ونس.

يلساد  ملكاة  في  حصة   655

يلعثماني وسامة.

يلساد  ملكاة  في  حصة   855

يلعثماني مصطفى.

يلساد  يلشرتة  عانت   : يلتساير 

يلعثماني  ريلساد  ونس  يلعثماني 

غير  ملدة  لها  تمسيرين  وسامة 

محدردة.

يلقانأني  لالحكااط   5%  : يبأ اح 

ريلباقي ينقل.

إ  يناير  فاح   : يملالاة   يلسنة 

ى 31 ديسمبر.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

باملحكمة  يلضبط  بككابة  يلقانأني 

تحت  سلامان  سادي  يالبكديئاة 

بكاأيخ  1587  :  أقم يلسجل يلكجاأي 

3 ماأس 515).

117 P

SASI IMMOBILLIER

SARL

شرتة محدردة يملسؤرلاة

بروسمالها 155.555 دأهم

 مقرها يالجكماعي : مككب أقم 3

 إقامة ياسمين 5) يعقأب يملنصأأ

حل يلشرتة
يلعام  يلجمعاة  بمقك�سى محضر 

ماي   11 يأم  يملنعقدة  يالسكثنائاة 

حل  مايلي  يملشاأكأن  قرأ   (5((

عفافي  يلسادة  رتعاين  يلشرتة 

تأأية تمصفاة للشرتة رتحديد مقر 

يلشرتة تمقر للكصفاة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

بالقناطرة بكاأيخ 18 ماي ))5) تحت 

أقم 13)65.

118 P
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AFRICA RETAIL MARKET SA
SIGL ARM

أوسمالها 4.555.555) دأهم
يملقر يالجكماعي : تجزئة يلقصر 

يملنطقة يلصناعاة SBV ريد ييكم 
يلصخيريت

يألاأ   (1 رفقا ملحضر يملؤأخ في 
يملنعقد  يإلديأة  ريفق مجلس   (5((
 AFRICA RETAIL شرتة  بمقر 
أوسمالها يملقدأ  ش.م.   MARKET 
ريلكائن  دأهم   (4.555.555 ب   
مقرها بكجزئة يلقصر، حي يلصناعي 
يلصخيريت ريملسجلة  ريد يكم،   SBV
أقم  تحت  بكماأة  يلكجاأي  بالسجل 
43)136 على يسكقالة يلساد حسن 
تعضأ  منصبه  من  برنأ�سي  ومين 
ملجلس يإلديأة رعين بدال منه يلساد 
محمد خالد لحلأ يلقاطن بالر اط 6، 
ريلحامل  يلسأي�سي،  شاأع بال فريج، 
 D11(5(( أقم  يلأطناة  للبطاقة 
وي  سلفه  رالية  من  يملكبقاة  للفترة 
يلعام يلسنأي يملزم   حتى يالجكماع 
ريلذي   (5(4 يلعام  خال   عقده 
يلسنة  حسابات  بشأن  يقرأ  سأف 

يملالاة يملنتهاة في 31 ديسمبر 3)5).
بالسجل  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأي للمحكمة يالبكديئاة بكماأة 
تحت أقم   (5(( سبكمبر   (5 بكاأيخ 

.8959
119 P

CAFE CHEZ L’AMI
SARL AU

لشرتة  يلعام  يلجم   لقريأ  تبعا 
 CAFE CHEZ L’AMI SARL AU
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
 15.555 أوسمالها  رحاد  بشريك 
دأهم مقرها ريجهة يملرس أقم 17، 
قلعة يلسريغنة تقرأ بكاأيخ 8 سبكمبر 

: (5((
حل يلشرتة.

لحل  تمحل  يلشرتة  مقر  تعاين 
يلشرتة.

نصيب  يملألأدي  يلساد  تعاين 
لحل يلشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 يأم  يلسريغنة  لقلعة  يالبكديئاة 
سبكمبر ))5) تحت أقم 379/))5).
120 P

عبد يلرحام رسطافي
محاسب معكمد من طرف يلدرلة

يملقر يالجكماعي : زنقة قاد يدأيس شريدي أقم 
3 شقة 3 خريبكة

STE FORED
SARL

يملقر يالجكماعي : 363 ساحة نزهة 
يلهناء ) خريبكة

بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
تم تأسيس شرتة   ،(5(( 8 سبكمبر 
باملأيصفات  يملسؤرلاة  محدردة 

يلكالاة :
 STE FORED : يلتسماة يلقانأناة

.SARL
ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
مبلغ   : يالجكماعي  يلروسما  

155.555 دأهم مقسمة تما يلي :
 555  : يملهجأأ  أضأين  يلساد 

حصة ب 155 دأهم  للحصة.
 555  : يلساد عبد يلغاني مغفأأ 

حصة ب 155 دأهم للحصة.
يبشغا    : يالجكماعي  يملأضأع 

يملخكلفة يلكجاأة.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها.
ساحة   ،363  : يالجكماعي  يملقر 

نزهة يلهناء ) خريبكة.
للشرتة  تمسير  عانت   : يلتساير 
أضأين  يلساد  محدردة  غير  ملدة 
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يملهجأأ 

.Q241132 يلأطناة أقم
لككأين   5% بعد خصم   : يبأ اح 
تأزي   يكم  يلقانأني  يالحكااطي 

يلفائض حسب ما يقرأه يلشريك.
يإليديع يلقانأني : يإليديع يلقانأني 
يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط  بككابة 
 (5(( سبكمبر   19 بكاأيخ  بخريبكة 
بالسجل  رمسجلة   4(4 أقم  تحت 

يلكجاأي بخريبكة تحت أقم 7789.
121 P

IDAR CATERINA

SARL AU

يلحل يملسبق
يلجم   محضر  بمقك�سى   -  1

بكاأيخ يملنعقد  يلعادي  غير   يلعام 

يالجكماعي  باملقر   (5(( يألاأ   (5  

 IDAR CATERINA SARL« لشرتة 

AU« تقرأ ما يلي :

1 - يلحل يملسبق للشرتة.

يلعسري  علي  يلساد  تعاين   -  (

مصفي للشرتة.

شاأع   : تحديد مقر يلكصفاة   -  3

وبي يلحسن شاديلي عماأة رأدة أقم ) 

يلطابق يلسفلي طنجة.

) - يإليديع يلقانأني تم باملحكمة 

سبكمبر   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57479).

122 P

STE WASLA

SARL AU

يلسجل يلكجاأي أقم 143777

يملعد   يبسا�سي  للقانأن  طبقا 

يالسكثنائي  يلعام  يلجم   رمحضر 

 »STE WASLA SARL AU« لشرتة 

رمقرها  دأهم   555.555 أوسمالها 

يلفهرية  فاطمة  زنقة   1( يالجكماعي 

ديأأ يلجام  حسان - يلر اط يملمضاة 

ريملسجلة في   (5(1 وتكأ ر   7 بكاأيخ 

 ،(5(1 نأفمبر   15 بكاأيخ  يلر اط 

تقرأ ما يلي :

 STE« تغاير يسم لشرتة من   -  1

 STE« إلى   »WASSLA SARL AU

.»WASSLA-DIGITAL SARL AU

) - تعديل يلقانأن يبسا�سي.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم  تحت   (5(( يناير   6 بكاأيخ 

.1(1(89

123 P

INNOVA KITCHEN
شرتة ينأفا تاتشن

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
 ذيت شريك رحاد

تأسيس
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I
يلقانأن  تحرير  تم   (5(( يأناأ   14
مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
رفقا  رحاد،  شريك  ذيت  محدردة 

يلخصائص يلكالاة :
يإلسم يلكجاأي : ينأفا تاتشن.

يعما   يلنجاأة،  وعما    : يلهدف 
يلبا  ريلشريء، يلكصدير ريالسكيريد.

سأماة  زنقة   : يالجكماعي  يملقر 
يقامة شهرزيد 3 يلطابق 5 يلرقم )) 

يلنخال يلديأ يلباضاء.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تسجال يلشرتة بالسجل يلكجاأي.
دأهم   155.555  : يلروسما  
حصة يجكماعاة   1555 مقسمة إلى 

قامة كل ريحدة منها 155 دأهم.
يلتساير : تم تعاين يلسادة عزيزة 
غير  ملدة  للشرتة  تمسيرة  يملصلي 

محددة.
من  تبكدئ   : يالجكماعاة  يلسنة 
فاتح يناير إلى نهاية شهر ديسمبر من 

كل سنة.
يلكجاأي  بالسجل  يلتسجال  أقم 
يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة 

هأ 85)553.
تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 
بكاأيخ يلباضاء  بالديأ   يلكجاأية 
أقم  تحت   (5(( وغسطس   (3  

.835(79
قصد يلنشر ريإلعالن يإلديأي

124 P

شمس يلحسابات

يئكماناة يملحاسبة

SOCIETE NM EVENTS
SARL AU
تأسيس

في مؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 
بسال تم تأسيس   (5(( يألاأ   18   

شرتة ذيت يلخصائص :
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يلتسماة : 

.»NM EVENTS SARL AU«

يلصفة يلقانأناة : شرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد.

تشغال   : يالجكماعي  يلهدف 

محالت يلعررض ريملهرجانات يلفناة. 

يلطباعة  ونأيع  مخكلف  وشغا  
ور عن طريق صأأ  في حجم خاص 

نمأذجاة.
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

مجزوة إلى 1555 حصة من فئة 155 

دأهم.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.

يناير  فاتح  من   : يملالاة  يلسنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  

تاأيخ  من  تبكدئ  يبرلى  يلسنة  عدي 

يلتسجال.

تجزئة  سال،    : يالجكماعي  يملقر 

طريق   16 أقم  د  عماأة  يلبرتة 

يلقناطرة.

يلساد  يلشرتة  يسير   : يلتساير 

محمد نأأدين مزيان ملدة غير محددة.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلقانأني 

بسال.
 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 

.36687
يإلشاأة ريلنشر

شمس يملحاسبة

125 P

THE LIT EVENTS & ORG
تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة 

ذيت شريك رحاد
يلسجل يلكجاأي أقم 735)16

صفة يلقانأناة : شرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد

يبسا�سي  يلقانأن  بمقك�سى   -  I

 (5(( يملؤأخ بكاأيخ فاتح وغسطس 

يسم  تحمل  شرتة  تأسيس  تقرأ 

»THE LIT EVENTS & ORG« شرتة 

محدردة يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد 

خاصاتها كالكالي :

 THE LIT EVENTS«  : يلتسماة 

ORG &« شرتة محدردة يملسؤرلاة 

ذيت شريك رحاد.

يلهدف : يلشرتة تماأس نشاطها :

جما   رتنشاط  رتنظام  ترريج 

ريلندريت  يلكجاأية  يملعاأض 

ريلرحالت  ريالجكماعات  ريملؤتمريت 

ريلكدأيبات رجما  ونأيع يلكظاهريت، 

غير  ور  مباشرة  وي مشاأتة  رتذلك 

مباشرة، ر أي شكل من يبشكا ، في 

يلشركات يلتي تسعى لكحقاق وغريض 

مماثلة ور مرتبطة.

تنظام جما  يملناسبات يإلعالناة 

ريلفناة ريلثقافاة رإديأة يلحفالت.

يلكجاأية  رإعالنات  أسائل  إنكاج 

ريإلذيعات  ريإلذيعة  للكلفزيأن 

بالصأت يلرقمي ريلصحافة.

تأزي  منكجات ور مأيد إعالماة.

ريملأيد  يلسل   جما   ر ا   شريء 

يملكعلقة بنشاط يلشرتة.

جما  يلدأيسات يلكقناة، رجما  

يملكعلقة  يلخ،  ريببحاث،  يبعما ، 

بالهدف يلرئي�سي للشرتة.

يملأيد  جما   إنكاج  إمكاناة 

نشاط  بتنفاذ  يملكعلقة  ريملعديت 

يلشرتة.

يملعامالت،  جما   وعم،  ربشكل 

يلكجاأية  طباعتها،  كانت  مهما 

ريملنقألة  ريلحرفاة  ريلصناعاة 

بابغريض  ريملكعلقة  يملنقألة،  رغير 

آخر  غرض  بأي  ور  وعاله  يملذكأأة 

يلذي من يملحكمل  مماثل ور مرتبط، 

غير  ور  مباشر  بشكل  يعزز،  ون 

إلاه  تسعى  يلذي  يلهدف  مباشر، 

يلشرتة ريمكديدها رتطأيرها.

يلشرتة  مقر   : يالجكماعي  يملقر 

في  مأطنة   : يلكالي  يلعنأين  في  حدد 

WE CITY )1 قطاع 9، بلأك م، حي 

يلرياض - يلر اط.

يملدة يلقانأناة : تأسست يلشرتة 

تاأيخ  من  يبكديء  سنة   99 ملدة 

يلكأسيس يلنهائي لها.

أوسما    : يالجكماعي  يلروسما  

يلشرتة حدد في مبلغ 155.555 دأهم 

 155 من  حصة   1555 إلى  قسمت 

ريمثل  كلاا  دف   حصة  لكل  دأهم 

مساهمة ونجزت نقدي لفائدة يلشرتة 
بشرى  يلأحاد  يلشريك  طرف  من 

ريلقادي.

بالكامل  يلحصص  هذه  تدف  

رتخصص كلها للشرتة.

يلسادة  يلشرتة  يسير   : يلتساير 

بحي  يلقاطنة  ريلقادي،  بشرى 
لعري�سي تجزئة يلبركاني زنقة 95 أقم 

1 يلناضأأ، مغر اة يلجنساة مزديدة 

بالزغنغن   1997 يألاأ   ( بكاأيخ 

يلكعريف  لبطاقة  حاملة  يلناضأأ 

.S757351 يلأطناة أقم

تم يإليديع يلقانأني بالسجل   -  II

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلكجاأي 

بالسجل  مسجلة  يلشرتة  بالر اط 

يلكجاأي بالر اط تحت أقم 735)16.

126 P

 ESSAADA FISH
تعديالت قانأناة

يالسكثنائي  يلعام  يلجم   إثر  على 

   »ESSAADA FISH« شرتة  ملساهم 

يملحـدردة،  يملسؤرلاة  ذيت  شـرتة 

دأهم   15.555 أوسمـالها  يلبـالغ 

يملسيرة  تجزئة   : مقرها  ريلكـائن 
يلخضريء،  أقم 367 يملر�سى يلعاأن، 

تقـرأ :

مجمأع  رهي  حصة    35 تفأيت 

يلحصص يلساد عبد يلرحام يلهبزة 

لفائدة يلساد بأعزة يلديك .

مجمأع  رهي  حصة    45 تفأيت 

يلحصص يلساد عي�سى يلهبزة لفائدة 

يلساد بأعزة يلديك .

للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تحأيل 

من شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

إلى شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بمساهم ريحد.

تعاين يلساد بأعزة يلديك تمسير 

رحاد لشرتة.

تكـابة  لدى  يلقـانأني  يإليديع  تم 
يلضـبط باملحـكمة يالبكديئاة بالعاأن 
أقم  تحت   14/09/2022 بكـاأيخ 

.2751/2022
127 P

 SI FILMS
 S.A.R.L

تعديالت قانأناة
يالسكثنائي  يلعام  يلجم   إثر  على 
شـرتة   »SI FILMS« شرتة  ملساهم 
يلبـالغ  يملحـدردة،  يملسؤرلاة  ذيت 
ريلكـائن  دأهم   155.555 أوسمـالها 
مقرها : شاأع يعقأب يملنصأأ، إقامة 

حادأ أقم 35 يلعاأن، تقـرأ :
455 حصة  ر هي مجمأع  تفأيت 
يملريبط  سعاد  يلساد  يلحصص 

لفائدة يلساد يلرتابي حادأ.
للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تحأيل 
من شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
إلى شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بمساهم ريحد.
ليشمل  يلشرتة  نشاط  تأسا   

يبنشطة يلكالاة :
- إنكاج يبفالم.

من  يلشرتة  يلروسما   أيف  
155.555 دأهم إلى 355.555 دأهم

تعاين ديئم  يلساد يلرتابي حادأ 
تمسير رحاد لشرتة. 

تكـابة  لدى  يلقـانأني  يإليديع  تم 
يلضـبط باملحـكمة يالبكديئاة بالعاأن 
أقم  تحت   14/09/2022 بكـاأيخ 

.2750/2022
128 P

SBA FISH
تـأسـيس شـرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة رذيت يلشريك يلأحاد

رضـ   تـم   15/09/2022 بكـاأيخ 
قـانـأن منظـم لشـرتة ذيت يملسؤرلاة 
يلأحاد  يلشريك  رذيت  يملحدردة 

رذيت يملمـيزيت يلكـالاة : 
ذيت   »SBA FISH«  : يلتسمـاة 
يلشريك  رذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأحاد.
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نقل  يبسماك،  با    : يلهـدف 
يلبضائ  لحساب يلغير، تجاأة عامة، 

يالسكيريد ريلكصدير.
مبلغ  في  حدد   : يلروسما    
 1555 155.555  دأهم مقسمة إلى  
للأيحدة  دأهم   155 حصة من فئة 

مأزعة كابتي :
يلساد بكري عاد  : 1555 حصة.
:  تجزئة يلأحدة  يملـقر يالجـكماعـي 

مجمأعة E أقم 398 يلعاأن.
يلسـاـد  طـرف  مـن  تـسير   : يإلديأة 

بكري عاد  ملدة غير محددة.
بكـكابة  تـم   : يلقانأني  ياليديع 
يالبكـديئاة  باملحكمة  يلضـبط 
تحـت  بالـعاـأن بـكاأيخ 15/09/2022 

أقـم 43551.   
129 P

SG PESCA
تـأسـيس شـرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة رذيت يلشريك يلأحاد

رضـ   تـم   15/09/2022 بكـاأيخ 
قـانـأن منظـم لشـرتة ذيت يملسؤرلاة 
يلأحاد  يلشريك  رذيت  يملحدردة 

رذيت يملمـيزيت يلكـالاة : 
ذيت   »SG PESCA«   : يلتسمـاة 
يلشريك  رذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأحاد.
نقل  يبسماك،  با    : يلهـدف 
يلبضائ  لحساب يلغير،  تجاأة عامة، 

يالسكيريد ريلكصدير.
مبلغ  في  حدد   : يلروسما    
 1555 دأهم مقسمة إلى    155.555
للأيحدة  دأهم   155 حصة من فئة 

مأزعة كابتي :
 1555  : يسامة  يلكرريني  يلساد 

حصة.
حي يم يلسعد    : يملـقر يالجـكماعـي 

زنقة يصالة أقم 76 يلعاأن.
يلسـاـد  طـرف  مـن  تـسير   : يإلديأة 

يلكرريني يسامة ملدة غير محددة.
بكـكابة  تـم   : يلقانأني  ياليديع 
يالبكـديئاة  باملحكمة  يلضـبط 
تحـت  بالـعاـأن بـكاأيخ 15/09/2022 

أقـم 999)4.   
130 P

MARIROC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك رحاد
أوسمالها 35.555 دأهم

مقرها يالجكماعي : أقم 616 حي 

يلديلاة تافلت

يلسجل يلكجاأي 6575)

 (5 بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وغسطس ))5) قرأ يلشريك يلأحاد 

ما يلي :

تعاين يلساد محمد لهري يلحامل 

تمصف   X41358 يلأطناة  للطاقة 

للشرتة.

 616 أقم  يلكالي  يلعنأين  تحديد 

حي يلديلاة تافلت تمقر للكصفاة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  بالخميسات  يالبكديئاة 

سبكمبر ))5) تحت أقم )35.

131 P

AZYDIS
شـرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أوسمـالها 85.555 دأهم

مقرها يالجكماعي : 43 زنقة سبأ أقم 

7 عماأة أياض يملنزه بلأك و يلقناطرة

يلسجل يلكجاأي 553)5

يلعام  يلجم   محضر  بمأجب 

يالسكثنائي يملؤأخ يأم 17 يناير ))5) 

قرأ يلشركاء ما يلي :

بما  يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة 

إلى  لكحأيله  دأهم   (55.555 قامكه 

85.555) دأهم بد  85.555 دأهم.

يلزيادة عن طريق  قد تمت هذه 

حصة   (555 بالككافؤ  يإلصديأ 

جديدة من فئة 155 دأهم، لالتككاب 

يلكعأيض  طريق  عن  ريلكحرير 

يمكلكها  رمسكحقة  نقدية  بحصص 

شكل  على  يلشرتة  يتجاه  يلشركاء 

تسباق بالحساب يلجاأي :

 ((45  : محمد  يلزهريري  يلساد 

حصة.

يلساد لشهب فاطنة : 565 حصة.

يملجمأع : 855) حصة.

تحاين يلنظام يبسا�سي للفصلين 

7 ر 6 يلكعديل يملأيزي للبندين.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

بالقناطرة تحت أقم 958.

132 P

VIVA-EXPO
SARL AU

يلروسما  يالجكماعي : 155.555 

دأهم

يملقر يالجكماعي : 59، شاأع مأالي 

عبد يلعزيز إقامة عبد يلعزيز مككب 
أقم 4 - يلقناطرة

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت شريك رحاد

يلعام  يلجم   عقد  بمأجب 

سبكمبر   ( بكاأيخ  يملؤأخ  يلكأسي�سي 

ذيت  شرتة  تأسست   ،(5((

مسؤرلاة محدردة ذيت شريك رحاد 

في يلخصائص يلكالاة :

يسم  يلشرتة  تحمل   : يلتسماة 

.»VIVA-EXPO SARL AU«

لها تمأضأع  يلشرتة   : يملأضأع 

يلعملاات  يلخاأج  في  تما  يملغرب  في 

يلكالاة :

رساط في با  يملأيد يلغذيئاة ور 

يلفالحاة.

تصدير مخكلف يلبضائ .

وعما  مخكلفة ور وعما  بناء.

في  محدد   : يالجكماعي  يلروسما  

155.555 دأهم مقسمة على 1555 

للحصة  دأهم   155 فئة  من  حصة 

يلأيحدة على يلشكل يلكالي :

يلشيباني يدم : 1555 حصة.

يملقر يالجكماعي : 59، شاأع مأالي 

عبد يلعزيز إقامة مأالي عبد يلعزيز 

مككب أقم 4 - يلقناطرة.

يملدة : مدة يلشرتة محددة في 99 

سنة يبكديء من يأم يلكأسيس.

ريسيرها  يلشرتة  يدير   : يإلديأة 

غير  ملدة  يدم  يلشيباني  يملسؤر  

محدردة.

لالحكااط يلقانأني،   %5  : يبأ اح 

لقريأ  تبعا  يضاف  ور  يأزع  ريلباقي 

يلشركاء.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 13 بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

 ،9(55( أقم  تحت   (5(( سبكمبر 

 66549 أقم  يلكجاأي  يلسجل 

يلقناطرة.
بمثابة باان رمقكطف

133 P

TEREREST TRANS
SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

تأسيس شرتة
محرأ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

سبكمبر  فاتح  بكاأيخ  بالقناطرة 

ذيت  شرتة  إنشاء  تم   ،(5((

يلخاصاات  ذيت  مسؤرلاة محدردة 

يلكالاة :

 TEREREST TRANS -  : يإلسم 

.SARL

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

مسؤرلاة محدردة.

يملأضأع : مقار  نقل يلبضائ .

يملدة : 99 سنة.
بكر  وبأ  شاأع   48 أقم   : يملقر 

 ( يلصديق إقامة إيمان مككب أقم 

يلقناطرة.

دأهم   155.555  : يلروسما  

فئة  من  حصة   1.555 إلى  مقسمة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.

يلحصص :

يلأأدي حسن : 555 حصة.

يلساد بغنأ عزيز : 555 حصة.

يلساد يلأأدي حسن    : يلتساير 

تمسير للشرتة ملدة غير محدردة.

يلسجل يلكجاأي أقم : 66513.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشرتة  يلقانأني  يإليديع  تم 

باملحكمة يالبكديئاة بالقناطرة بكاأيخ 

8 سبكمبر ))5) تحت أقم 66513.

134 P
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CARRIERE GARA
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
أوسمالها : 155.555 دأهم

يلسجل يلكجاأي أقم  7)516

ملخص محضر يلجم  يلعام 
يالسكثنائي للشرتة

يالسكثنائي  يلعام  يلجم   إطاأ  في 

 CARRIERE GARA لشرتة 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

 ،(5(( سبكمبر   6 بكاأيخ  يملنعقد 

بلأك  يلحأزية  تجزئة   : ب  يلكائنة 
تدير   يلقناطرة،   55 أقم  س 

على  باإلجماع  يلشرتة   مساهمأ 

ما يلي :

قريءة تقرير يلتساير يلذي قام به 

يملسير ؛

سابقة  بصفة  يلشرتة  تصفاة 

برينها ؛

تعاين يلساد ترنأن عبد يلقادأ 

رتحديد  يلكصفاة  عن  يملسؤر  
يملكرن  يلكبابعة  بالطناجة  مقرها 

يلقناطرة.

تم يإليديع يلقانأني للشرتة لدى 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط  تكابة 

بالقناطرة في 14 سبكمبر ))5) تحت 
أقم 3567.
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COPYGRAM
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بمسير رحاد

تأسيس
مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   

 ،(5(( سبكمبر   6 بكاأيخ  بالقناطرة 

لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن  رض   تم 

»COPYGRAM« بالخصائص يلكالاة :

.»COPYGRAM«  : يلتسماة

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

مسؤرلاة محدردة بمسير رحاد.
هاأرن  زنقة   : يالجكماعي  يملقر 

 3 أقم  يلفردرس  يقامة  يلرشاد 

مامأزي، يلقناطرة.

غرض  يكأن   : يلشرتة  غرض 

يلشرتة :

يلبرمجة رتكنألأجاا يملعلأماات.

با  يللأيزم يملككباة.

يلكجاأة.

يلعملاات  كل  عامة  ر صفة 

يلعقاأية  يلصناعاة،  يلكجاأية، 

بنشاط  عالقة  لها  يلتي  ريملالاة 

يلشرتة ريلتي من شأنها يملساهمة في 

تنماة يلشرتة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

تأسيسها يلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة.

 155.555  : يالجكماعي  يلروسما  

حصة   1.555 إلى  مقسمة  دأهم 

بقامة 155 دأهم للأيحدة سدد ثمنها 

كاملة من طرف :

 1555 يلساد ويت يرمعل سعاد : 

حصة.

من  كل  يلشرتة  يسير   : يلتساير 

يلساد ويت يرمعل سعاد.
رقادت يلشرتة بالسجل يلكجاأي 

بالقناطرة  يالبكديئاة  يملحكمة  لدى 

تحت أقم 66593.
بمثابة رمقك�سى

يملسير
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MZ BROTHERS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أوسمالها : 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : زنقة إدأيس 

يبتبر، إقامة »يلناة« مكجر أقم )، 

يلقناطرة

تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي بالقناطرة تم 

رض  يلقانأن يبسا�سي لشرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يملأيصفات 

يلكالاة :

 MZ BROTHERS -«  : يلتسماة 

.»SARL

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلشكل 

يملحدردة.

إدأيس  زنقة   : يالجكماعي  يملقر 
يبتبر، إقامة »يلناة« مكجر أقم )، 

يلقناطرة.
يلكغذية  با    : يلشرتة  مأضأع 

يلعامة للحاأينات يبلافة.
أوسما   حدد   : يلشرتة  أوسما  
دأهم   155.555 مبلغ  في  يلشرتة 
يجكماعاة  حصة   1555 إلى  مقسم 
محرأة  للأيحدة  دأهم   155 بقامة 
بكاملها مككتبة رمأزعة على يلشركاء 

كالكالي :
 555  : يلساد محمد أضا يملزرأي 

حصة.
 555  : يملزرأي  مخكاأ  يلساد 

حصة.
يملدة : 99 سنة.

وسند إلى يلساد محمد   : يلتسير  
مغر اة،  يلجنساة  يملزرأي،  أضا 
يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G69(145 أقم
يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  تم 
باملحكمة يالبكديئاة بالقناطرة تحت 

أقم 65739 بكاأيخ ) يأناأ ))5).
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 GLOBAL INFORMATION
ENGINEERING

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
بشريك رحاد

أوسمالها : 155.555 دأهم
يملقر يالجكماعي : 3)، زنقة ونأي ، 
عماأة فلأأي 11، مككب أقم 4، 

يلقناطرة
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بالقناطرة تم رض  يلقانأن يبسا�سي 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 
يملأيصفات  ذيت  رحاد  بشريك 

يلكالاة :
 GLOBAL«  : يلتسماة 
 INFORMATION ENGINEERING

.»- SARL AU
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلشكل 

يملحدردة بشريك رحاد.

يملقر يالجكماعي : 3)، زنقة ونأي ، 

 ،4 أقم  مككب   ،11 فلأأي  عماأة 

يلقناطرة.

مككب   : يلشرتة  مأضأع 

يلدأيسات ريلكحقاقات ريببحاث..
أوسما   حدد   : يلشرتة  أوسما  

دأهم   155.555 مبلغ  في  يلشرتة 

يجكماعاة  حصة   1555 إلى  مقسم 

محرأة  للأيحدة  دأهم   155 بقامة 

بكاملها مككتبة رمأزعة على يلشركاء 

كالكالي :

 : شخمان  غسان  محمد  يلساد 

1555 حصة.

يملدة : 99 سنة.

وسند إلى يلساد محمد   : يلتسير  

غسان شخمان.
يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  تم 

باملحكمة يالبكديئاة بالقناطرة تحت 
أقم 66583 بكاأيخ 15 سبكمبر ))5).
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RHARIB ASSALAM
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك رحاد
أوسمالها : 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : زيرية شاأع 

يالسكقاال  رشاأع يملر�سى، إقامة 

»البيرال A«، مككب أقم 8، يلقناطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقناطرة تم رض  يلقانأن يبسا�سي 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

يملأيصفات  ذيت  رحاد  بشريك 

يلكالاة :

 RHARIB ASSALAM« : يلتسماة

.»- SARL AU

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلشكل 

يملحدردة بشريك رحاد.
شاأع  زيرية   : يالجكماعي  يملقر 

إقامة  يملر�سى،  رشاأع  يالسكقال  

»البيرال A«، مككب أقم 8، يلقناطرة.

مأضأع يلشرتة : يملقارلة في نقل 

يلبضائ .
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أوسما   حدد   : يلشرتة  أوسما  
دأهم   155.555 مبلغ  في  يلشرتة 
يجكماعاة  حصة   1555 إلى  مقسم 
محرأة  للأيحدة  دأهم   155 بقامة 
بكاملها مككتبة رمأزعة على يلشركاء 

كالكالي :
 1555  : خديجة  غريب  يلسادة 

حصة.
يملدة : 99 سنة.

يلتسير  : وسند إلى يلسادة غريب 
خديجة.

يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  تم 
باملحكمة يالبكديئاة بالقناطرة تحت 
أقم 66575 بكاأيخ 15 سبكمبر ))5).
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WEST CHRONO
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

بمسير رحاد
يلعام  يلجم   محضر  بمأجب 
يأناأ   (9 غير يلعادي يملنعقد بكاأيخ 
يلأحاد لشرتة  يلشريك  قرأ   (5((
ذيت  شرتة   »WEST CHRONO«
رحاد،  بمسير  محدردة  مسؤرلاة 
مقرها  دأهم،   155.555 أوسمالها 
أقم  يلجنأ اة  يلريمي  بئر  يالجكماعي 
678 محل أقم 1، يلقناطرة، ما يلي :

1 - تفأيت يلحصص.
) - تعاين مسير جديد للشرتة.

1 - تحأيل مجمأع حصص يلساد 
 1555( يدأيس  يلطاب  سادي  ييت 

حصة) إلى يلسادة لأيس ضحى.
شرتة  حصص  تصبح  ر ذلك 
على  مأزعة   »WEST CHRONO«

يلشكل يلكالي :
 1555  : ضحى  لأيس  يلسادة 

حصة.
ضحى  لأيس  يلسادة  تعاين   -  (
ريسكقالة  يلشرتة  عن  مسؤرلة 
سادي  ييت  يلساد  يلسابق  يملسير 

يلطاب يدأيس.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ بالقناطرة   يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(( وغسطس    15  

.31(8
بمثابة رمقك�سى يملسير
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SIMPLE SOURCING
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

مقرها يالجكماعي : مككب 5، 111، 
إقامة رسط يملدينة، شاأع محمد 

يلديأأي رزنقة يملعمأأة، يلقناطرة، 
يملغرب

يملقادة في يلسجل يلكجاأي ملدينة 
يلر اط، تحت يلرقم 3)458

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تمت   ،(5(( وبريل   (( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يلساد  تفأيت  على  يملأيفقة 
من حصصه   (85 مبررك    عاد  
بلبأ   عزيز  ريلساد  يالجكماعاة 
يالجكماعاة،  حصصه  من   1(5   
 IMPO RAYMOND شرتة  لفائدة 
وسهم  شرتة   CHABOT inc
عنأين  يلكندي،  للقانأن  خاضعة 
 RUE DE LA  655 مقرها يالجكماعي 
 GAUCHETIERE OUEST, SUITE
 2000 MONTERAL QUEBEC H3B
بسجل  رمقادة   ،4L8 CANADA
 NEQ عدد  تحت  تابك  مقارالت 
173883)117، رتذي يملصادقة على 
يالجكماعاة  يلحصص  تفأيت  عقد 
يملبرم بين يلشريكين يملذكأأين رشرتة 
 IMPO RAYMOND CHABOT inc

بكاأيخ )) وبريل ))5).
 IMPO شرتة  يعكماد 
RAYMOND CHABOT inc تشريك 
.SIMPLE SOURCING جديد بشرتة
عاد   من  كل  رالية  يسكمريأ 
تمسيرين  بلبأ   رعزيز  مبررك 
بالشرتة SIMPLE SOURCING ملدة 

غير محددة.
شرتة  حكامة  قأيعد  تغاير 
خاصة   ،SIMPLE SOURCING
كافة يلصالحاات  بكخأيل يملسيرين، 
للقانأن  طبقا  يلقريأيت  التخاذ 
عدي  ما  يبسا�سي،  ريلنظام 
 DECISIONS يلحاسمة  يلقريأيت 
ESSENTIELLES يملحددة في  يلقائمة 
للقانأن يالسا�سي   1 باملرفق  يلأيأدة 
تما   ،(5(( وبريل   (( يملحين بكاأيخ 
يلعام يلجم   محضر  في  ذترها  تم 

 ،(5(( وبريل   (( يالسكثنائي بكاأيخ   

تطباقها  ور  يتخاذها  يمكن  ال  ريلتي 

يملسيرين  ر/ور  يلشرتة  طرف  من 

يملأيفقة  على  يلحصأ   شريطة  إال 

يللجنة  وعضاء  بغلباة  يلقبلاة 

بما   Comite de Direction يإلديأية 

وعضاء  وحد  طرف  من  يلكأياد  فيها 

تلك يللجنة يملعين من طرف شرتة 

 IMPO RAYMOND CHABOT

ماثاق  ملقكضاات  طبقا  ريلكل   inc

يملساهمين.

تعأيضا  بلبأ   عزيز  يلساد  منح 

تمسير  مهامه  من  له  عز  حالة  في 

مشررع،  سبب  بدرن  بالشرتة 

من  يملحددة  للشررط  طبقا  رذلك 

طرف يلجم  يلعام يالسكثنائي بكاأيخ 

)) وبريل ))5).

يلنظام  صااغة  رإعادة  تعديل 

يلقريأيت  جريء  للشرتة  يبسا�سي 

يملذكأأة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

تاأيخ  في  بالقناطرة  يلكجاأية 

يلرقم  تحت   ،(5(( 14 سبكمبر 

.9(575
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OSOURCING
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

مقرها يالجكماعي : مككب 5، 111، 

إقامة رسط يملدينة، شاأع محمد 

يلديأأي رزنقة يملعمأأة، يلقناطرة، 

يملغرب

يملقادة في يلسجل يلكجاأي ملدينة 

يلر اط، تحت يلرقم 49435

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تمت   ،(5(( وبريل   (( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

يلساد  تفأيت  على  يملأيفقة 

من حصصه   (85 مبررك    عاد  
بلبأ   عزيز  ريلساد  يالجكماعاة 

يالجكماعاة،  حصصه  من   1(5   

 IMPO RAYMOND شرتة  لفائدة 

وسهم  شرتة   CHABOT inc

عنأين يلكندي،  للقانأن  خاضعة 

 RUE DE LA 655  مقرها يالجكماعي 
 GAUCHETIERE OUEST, SUITE
 2000 MONTERAL QUEBEC H3B
بسجل  رمقادة   ،4L8 CANADA
 NEQ عدد  تحت  تابك  مقارالت 
173883)117، رتذي يملصادقة على 
يالجكماعاة  يلحصص  تفأيت  عقد 
يملبرم بين يلشريكين يملذكأأين رشرتة 
 IMPO RAYMOND CHABOT inc

بكاأيخ )) وبريل ))5).
 IMPO شرتة  يعكماد 
RAYMOND CHABOT inc  تشريك 

.OSOURCING جديد بشرتة
عاد   من  كل  رالية  يسكمريأ 
تمسيرين  بلبأ   رعزيز  مبررك 
غير  ملدة   OSOURCING بالشرتة 

محددة.
شرتة  حكامة  قأيعد  تغاير 
بكخأيل  خاصة   ،OSOURCING
التخاذ  يلصالحاات  كافة  يملسيرين 
ريلنظام  للقانأن  طبقا  يلقريأيت 
يبسا�سي، ما عدي يلقريأيت يلحاسمة 
 DECISIONS ESSENTIELLES
يلقائمة يلأيأدة باملرفق  يملحددة في  
بكاأيخ  يملحين  يالسا�سي  للقانأن   1
في  تم ذترها  تما   ،(5(( وبريل   ((
يالسكثنائي  يلعام  يلجم   محضر 
ريلتي   ،(5(( وبريل   ((  بكاأيخ 
ال يمكن يتخاذها ور تطباقها من طرف 
شريطة  إال  يملسيرين  ر/ور  يلشرتة 
يلقبلاة  يملأيفقة  على  يلحصأ  
يإلديأية  يللجنة  وعضاء  بغلباة 
فيها  بما   Comite de Direction
تلك  وعضاء  وحد  يلكأياد من طرف 
 IMPO يللجنة يملعين من طرف شرتة
ريلكل   RAYMOND CHABOT inc

طبقا ملقكضاات ماثاق يملساهمين.
تعأيضا  بلبأ   عزيز  يلساد  منح 
تمسير  مهامه  من  له  عز  حالة  في 
بالشرتة بدرن سبب مشررع، رذلك 
طرف  من  يملحددة  للشررط  طبقا 
بكاأيخ  يالسكثنائي  يلعام  يلجم  

)) وبريل ))5).
يلنظام  صااغة  رإعادة  تعديل 
يلقريأيت  جريء  للشرتة  يبسا�سي 

يملذكأأة.
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

تاأيخ  في  بالقناطرة  يلكجاأية 

يلرقم  تحت   ،(5(( 14 سبكمبر 

.9(576
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ANTHEMA FRESH
SARL

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة 
بشريك رحاد

يملؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم   ،(5(( سبكمبر   (5 بالر اط يأم 

يملسؤرلاة  محدردة  شرتة  تأسيس 

ذيت يلخصائص يلكالاة :

 ANTHEMA FRESH  : يلتسماة 

ش م م.

يلشكل يلقانأني : شرتة محدردة 

يملسؤرلاة.

يلهدف : يلكجاأة.

يملنكجات  ر ا   رتصدير  زأيعة 

يلزأيعاة بالجملة.
عماأة   48 أقم   : يالجكماعي  يملقر 

51 شاأع رالد ومير وتدي ، يلر اط.

يملدة : 99 سنة.

في  حدد   : يالجكماعي  يلروسما  

مبلغ قدأه 155.555 دأهم.

مقسمة إلى 155 حصة يجكماعاة 

جماعها  دأهم   155 يلأيحدة  قامة 

مككتبة رمحرأة من يلشركاء رمقسمة 

على يلشكل يآلتي :

يلساد ومين إذ حماد 355 حصة.

 ROBERT DREESEN 700 يلساد

حصة.

يملمثلة  يلحصص  مجمأع 

للروسما  يالجكماعي 1555 حصة.

يلسنة يالجكماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

يلساد  يلشرتة  يسير   : يلتساير 

ومين إذ حمادة ملدة غير محدردة.

تقااد  تم   : يلقانأني  يإليديع 

لدى  يلكجاأي  بالسجل  يلشرتة 

 (5 يأم  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 

سبكمبر ))5)، تحت يلرقم 857)16.
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STE BIO ENERGIES
SARL AU

تأسيس شرتة
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمأجب 
تم  باملحمدية   (5(( 8 وغسطس 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  يملحدردة 

بالخصأصاات يلكالاة :
يملأضأع يالجكماعي :

يسكيريد رتصدير.
صناعة مشكقات يلخشب يلقابلة 

لالشكعا .
يلكجاأية  يلعملاات  كل  رعمأما 
ريلصناعاة ريملالاة رجما  ما يكعلق 
مباشرة  غير  ور  مباشرة  بصفة 

بالنشاط يملزير .
 BIO ENERGIES يلتسماة : شرتة

.SARL AU
تادلة  شاأع   : يالجكماعي  يملقر 
يلطابق ) دأب مريتش بلأك 9 يلرقم 

9 يلعالاة يملحمدية.
يملدة : 99 سنة.

دأهم   155.555  : يلروسما  
 155 ب  حصة   1555 إلى  مقسمة 
على  مقسمة  حصة  لكل  دأهم 

يلشركاء كالكالي :
ب  ساهم  يلعلأي  يحيى  يلساد 

155.555 دأهم.
يلعلأي  يحيى  يلساد   : يلتساير 

مسير للشرتة ملدة غير محدردة.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

نهاية ديسمبر.
يلقانأني  لالحكااط   %5  : يبأ اح 

ريلباقي يقسم على يلحصص.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بكاأيخ فاتح سبكمبر ))5) 

تحت أقم 6)19.
يلسجل أقم 31311.

144 P

STE TERRASOFT
SARL AU

حل يلشرتة
بكاأيخ عرفي  عقد   بمأجب 
 3 وغسطس ))5) باملحمدية لشرتة 

TERRASOFT تقرأ ما يلي :

حل يلشرتة.

تعاين يلساد محمد فرري مصفي 

للشرتة.

للكصفاة  يلشرتة  مقر  تحديد 

بزيرية زنقة عبد يلأيحد يلدأيق فاال 

لأكلأز يملحمدية.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة باملحمدية تحت أقم 1579 

بكاأيخ 15 وغسطس ))5).

145 P

STE VITO
SARL AU

تصفاة يلشرتة
بكاأيخ عرفي  عقد   بمأجب 

باملحمدية لشرتة   (5(( يألاأ   (1  

STE VITO، تقرأ ما يلي :

حل يلشرتة.

تعاين يلساد أشاد صبأح مصفي 

للشرتة.

للكصفاة  يلشرتة  مقر  تحديد 

رحمان  يمللكي  يلجيش  شاأع  بزيرية 

يلفطأيكي يملحل أقم 3 يملحمدية.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

أقم  تحت  باملحمدية  يالبكديئاة 

1488 بكاأيخ 8) يألاأ ))5).

146 P

STE ARTIK-FER
SARL

تصفاة يلشرتة
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمأجب 

لشرتة  باملحمدية   (5(( 13 يأناأ 

ARTIK-FER، تقرأ ما يلي :

يلكصفاة يلنهائاة للشرتة.

غلق عملاات يلكصفاة.

إبريء ذمة يملصفي.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

أقم  تحت  باملحمدية  يالبكديئاة 

1334 بكاأيخ 7 يألاأ ))5).

147 P

LOGIC CONTROL
SARL

حل يلشرتة قبل يبرين
يلعادي  غير  يلعام  يلجم   قرأ 

يملنعقد في 15 يأناأ 1)5)، ما يلي :

 ،LOGIC CONTROL حل شرتة

قبل يبرين، يبكديء من تاأيخ 35 وبريل 

.(5(1

تعاين بصفة مصفي للشرتة.

في  يملزديد  يلساد عصام فجري، 

يلحامل  بالر اط،   1986 سبكمبر   1(

 TN85165( أقم  يلأطناة  للبطاقة 

مغربي يلجنساة يلساتن بسال زنقة 
يلصفاء،  حي   (3 أقم   ريد سكاكم، 

ور م.

يلصالحاات  جما   خألت 

حسب  للمصفي،  يملدى  يلأيسعة 

للشرتة  يبسا�سي  ريلنظام  يلقانأن 

للقاام بكصفاة هذه يلشرتة.

تم إنجاز يإليديع يلقانأني بككابة 

يلضبط باملحكمة يالبكديئاة بسال في 

6 يألاأ 1)5)، تحت أقم 639.

148 P

STAFF PRO PRIVE

SARL AU
تأسيس شرتة

في  يلعرفي  يلعقد  تسجال  تاأيخ 

ريلتي  بالر اط   (5(( ) وغسطس 

تحمل يلخصائص يلكالاة :

يلهدف يالجكماعي : دأرس يلدعم، 

با  يللأيزم ريملأيد يملككباة.
أيسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

نقدي، رهي تمثل 1555 حصة من فئة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.

ملكاة حصص يملشاأتة هي :

 1555 بلقريني  زينب  يلسادة 

حصة وي 155.555 دأهم.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
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عماأة   5( شقة   : يملقر يالجكماعي 
96 سكاكانة تماأة.

بلقريني  زينب  يلسادة   : يلتساير 
لفترة غير محددة.

أقم بالسجل يلكجاأي : 51)137.
149 P

MAROC CAROUBE
SARL

تأسيس شرتة
في  يلعرفي  يلعقد  تسجال  تاأيخ 
ريلتي  بالر اط   (5(( 5 وغسطس 

تحمل يلخصائص يلكالاة :
: مقار  وعما   يلهدف يالجكماعي 

يلزأيعاة، يلكجاأة.
أيسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 
نقدي، رهي تمثل 1555 حصة من فئة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.
ملكاة حصص يملشاأتة هي :

 555 يلساد مهدي نجاب تجاني 
حصة وي 55.555 دأهم.

يلساد حمزة أشاد 555 حصة وي 
55.555 دأهم.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
يلكأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
 8 35 شقة  أقم   : يملقر يالجكماعي 
حسان،  يلأتالي  يحمد  مأالي  زنقة 

يلر اط.
نجاب  مهدي  يلساد   : يلتساير 

تجاني لفترة غير محددة.
 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 

.16(743
150 P

STAFF PRO PRIVE
SARL AU

تأسيس شرتة
في  يلعرفي  يلعقد  تسجال  تاأيخ 
ريلتي  بالر اط   (5(( 5 وغسطس 

تحمل يلخصائص يلكالاة :
وعما    : يالجكماعي  يلهدف 

مكنأعة.

أيسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

نقدي، رهي تمثل 1555 حصة من فئة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.

ملكاة حصص يملشاأتة هي :

1555 حصة  يلساد أشاد يلباطا 

وي 155.555 دأهم.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
يملقر يالجكماعي : أقم 35، شقة 8 
حسان،  زنقة مأالي يحمد يلأتالي، 

يلر اط.

يلباطا  أشاد  يلساد   : يلتساير 

لفترة غير محددة.
أقم بالسجل يلكجاأي : 741)16.

151 P

AFRICAYA
SARL AU

تأسيس شرتة
في  يلعرفي  يلعقد  تسجال  تاأيخ 

5 سبكمبر ))5) بالر اط ريلتي تحمل 

يلخصائص يلكالاة :

: مقار  وعما   يلهدف يالجكماعي 

يلكهر ائاة.
أيسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

نقدي، رهي تمثل 1555 حصة من فئة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.

ملكاة حصص يملشاأتة هي :

يلسادة مريم يملديني  1555 حصة 

وي 155.555 دأهم.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
 1 عماأة   1 أقم   : يملقر يالجكماعي 

تجزئة مرحات، تماأة.

يملديني  مريم  يلسادة   : يلتساير 

لفترة غير محددة.
أقم بالسجل يلكجاأي : 15)137.

152 P

 STE SOLIRAID OFF ROAD
RENT
SARL

تكأين شرتة محدردة يملسؤرلاة
بالر اط  مؤأخ  محضر  بمقك�سى 
تم رض    ،(5(( وغسطس   5 بكاأيخ 
يلقأينين يالساساة لشرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت يملميزيت يلكالاة :
يلهدف : تريء يلدأجات يلناأية.

زنقة  يملقارمة  شاأع   : يملقر 
يلطابق   (1 أقم  عماأة  يبادجان 
يلثالث يلشقة أقم 8 يملحاط، يلر اط.
من تاأيخ  99 سنة يبكديء   : يملدة   

تكأين يلشرتة.
أوس يملا  : حدد أوسما  بما قدأه 
 1555 مقسم على  دأهم،   155.555
للأيحدة،  دأهم   155 بنسبة  حصة 
يالجكماعي  يلصندرق  في  ردفعت 

للشرتة.
يبأ اح   من   %5 تؤخذ   : يبأ اح 

يلصافاة للكأسيس يالحكااطي.
يمين  محمد  يلساد   : يلحصص 

ييت يلحنافي 555 حصة.
يلساد محمد جبأأ 555 حصة.

يملجمأع : 1555 حصة.
تديأ يلشرتة من طرف   : يلتساير 
يلساد محمد يمين ييت يلحنافي ملدة 

غير محدردة.
بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 
بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم يلسجل يلكجاأي 161335.
153 P

STE RABAT ADIL CARS
SARL AU

تكأين شرتة محدردة يملسؤرلاة
بالر اط  مؤأخ  محضر  بمقك�سى 
تم رض    ،(5(( سبكمبر   (1 بكاأيخ 
يلقأينين يبساساة لشرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت يملميزيت يلكالاة :
بدرن  يلسااأيت  تريء   : يلهدف 

سائق.
يلطابق   1 أقم  يلشقة   : يملقر 
 56 أقم  يلجديد  بالحي  يلسفلي 

يلقامرة يلشمالاة ح ي م يلر اط.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 
تكأين يلشرتة.

بما  يملا   أوس  حدد   : يملا   أوس 
على  مقسم  دأهم،   155.555 قدأه 
دأهم   155 بنسبة  حصة   1555
يلصندرق  في  دفعت  للأيحدة، 

يالجكماعي للشرتة.
يبأ اح  من   %5 تؤخذ   : يبأ اح 

يلصافاة للكأسيس يالحكااطي.
يلحصص : يلساد عاد  يلقدرأي 

1555 حصة.
يملجمأع : 1555 حصة.

تديأ يلشرتة من طرف   : يلتساير 
يلساد ونأأ يبمين ملدة غير محدردة.

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 
بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم يلسجل يلكجاأي 859)16.
154 P

UMAMI STORE
SARL AU

تأسيس شرتة
 7 بمقك�سى عقد عرفي مسجل في 
سبكمبر ))5)، تم إنشاء شرتة ذيت 
مسؤرلاة محدردة من شريك ريحد 

بالخصائص يلكالاة :
 UMAMI STORE  : يلتسماة 

.SARL AU
دأهم   155.555  : يملا   أوس 
مقسمة على 1555 حصة بقامة 155 

دأهم للحصة.
يبريهام  زنقة   56  : يلشرتة  مقر 
 ( يلشقة أقم   56 يلعماأة  يلررديني، 

يملحاط، يلر اط.
رقاعة  مقهى   : يملؤسسة  هدف 
رخدمات  حلأيات  مثلجات  شاي، 

تمأين آخرى.
للشرتة  يلأحاد  يلشريك ريملسير 

ملدة غير محدردة.
ياسمانن يلخملي�سي.

 16(739 أقم  يلكجاأي  يلسجل 
باملحكمة يلكجاأية بالر اط.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 ،(5(( سبكمبر   14 بكاأيخ  يلكجاأية 

تحت أقم 65)7.
155 P
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G B DISTRIBUTION
SARL

أقم يلسجل يلكجاأي : 4399)1

عنأين مقرها يالجكماعي : مجم 
أقم 3 مبررتة، يملنطقة يلصناعاة 

عين عكاق

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يتخاذ  تم   (5(( ماي   13 في  يملؤأخ 

يلقريأيت يلكالاة :

على  ينص  يلذي   :  1 أقم   قريأ 

ما يلي :

تفأيت يلحصص.

يلحفاظ  عبد  بناني  يلساد  قرأ 

أقم  يلأطناة  للبطاقة  يلحامل 

حصة   (55 يملالك     ،C432952

بالشرتة،  دأهم   (5.555 بقامة 

 ATL(5 SARL لشرتة  حصكه  با  

تحت  يلكجاأي  يلسجل  في  يملسجلة 
أقم 147189.

على  ينص  يلذي   :  ( أقم  قريأ 

ما يلي :

تعديل يلنظام يبسا�سي للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 15 وغسطس 

))5)، تحت أقم 51586.

156 P

TOPEXA
SARL AU

يلعادي  يلغير  يلعام  يلجم   قرأ 

 (5(( سبكمبر   ( بكاأيخ  يملنعقد 

 ،STE TOPEXA SARL AU لشرتة 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
 155.555 أوسمالها  رحاد،  بشريك 

دأهم.
46، شقة  مقرها يالجكماعي : أقم 
يلر اط  شاأع عقبة وتدي ،   ،( أقم 

ما يلي :

بعد يملأيفقة على تقرير يملصفي، 

تقرأ إنهاء عملاة يلكصفاة.

أقم  ب   : يلكصفاة  مقر  تحديد 

46، شقة أقم )، شاأع عقبة وتدي ، 

يلر اط.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   13 يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

))5)، تحت أقم 58)7.

157 P

GOLD GARD
SARL

أيسمالها : 555.555.) دأهم

يملقر يالجكماعي : يلر اط، 11 زيرية 

شاأع يطلس رزنقة فريأيطأ، أقم 

يلشقة 9 وتدي 

تعديل
يالسكثنائي  يلعام  يلجم   قرأ 

 (5(5 نأفمبر   3 بكاأيخ  يملنعقد 

ما يلي :

تغاير يملقر يالجكماعي :
من إقامة يلبسكان عماأة A1 زنقة 

يبن حجر شقة 8، وتدي ، يلر اط.
11 زيرية شاأع يطلس رزنقة   : إلى 
وتدي ،   ،9 يلشقة  أقم  فريأيطأ، 

يلر اط.

يالسا�سي  يلقانأن  تحديث 

للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

وغسطس   15 بالر اط يأم  يلكجاأية 

))5)، تحت أقم 6691.

158 P

FERROCONSEIL
SARL

أوس مالها : 155.555 دأهم

مقرها يالجكماعي : عماأة 35، شقة 

8، زنقة مأالي يحمد لأتالي حسان، 

يلر اط

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

بمقك�سى عقد عرفي حرأ بالر اط 

رض   تم   ،(5(( يألاأ   (5 بكاأيخ 

ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

تحت  رذلك  يملحدردة،  يملسؤرلاة 

يملعطاات يلكالاة :

 FERROCONSEIL  : يلتسماة 

.SARL

يلهدف : هدف يلشرتة هأ :

يإلشاأيت  ونظمة  رصاانة  ترتاب 
ريلسكك يلحديدية.

يلسكك  معديت  جما   صاانة 
يلحديدية.

إديأة مشررع.
يلهندسة يملدناة روعما  يلطرق.

وعما  يبلااف يلضأئاة.
ردأيسة  رتنفاذ  رإديأة  مريقبة 
رمكابعة جما  وعما  يلبناة يلكحكاة 
رمريقبة  يملكعلقة بالهندسة يملدناة، 
بأغريض  يملكعلقة  يملشاأي   رتنساق 

يلشرتة.
يالستشاأية  يلخدمات  جما  
يملكعلقة  يلهندساة  ريلدأيسات 

بالغرض يملؤس�سي للشرتة.
يلشريء  في  عام  بشكل  يملكاجرة 
ريلبا  ريالسكيريد ريلكصدير ريلكأزي  
لجما   وشكالها  بجما   ريلكمثال 
يملنكجات ريلسل  يلروسمالاة ريملأيد 

من وي نأع.
يلعديديت  جما   رتشغال  إنشاء 
ريملسكأدعات  ريلفررع  ريلكأتاالت 

يلكجاأية.
يملشاأة  غير  ور  يملباشرة  يملشاأتة 
ور  يلشركات  جما   في  للشرتة، 
يلتي  ور  إنشاؤها  تم  يلتي  يلشركات 
رال ساما عن طريق  سيكم إنشاؤها، 
شركات جديدة ور مساهمات  إنشاء 
ورأيق  ور أعاية ور يشتريكات ور شريء 
عملاات  ور  ور حقأق شركات  مالاة 
جمعاات  ور  تحالفات  ور  يندماج 
جما   عامة  ر صفة  مشاأتة  في 
ور  يأتباط مباشر  لها  يلتي  يلعملاات 
يملبناة  يلغايات  بإحدى  مباشر  غير 
وعاله ريلتي من شأنها ون تساعد على 

تنماة يلشرتة.
يأم  من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس.
يملقر يالجكماعي : عماأة 35، شقة 
زنقة مأالي يحمد لأتالي حسان،   8

يلر اط.
أوس يملا  : 155.555 دأهم مأزع 
حصة  كل  قامة  حصة   1555 على 
دأهم حرأت كلها ررزعت على   155

يلشكل يآلتي :

 999 يلساد تريم عثمان يلشعبي 

حصة.

يلساد يلسعاد يلشعبي 1 حصة.

يملجمأع : 1555 حصة.

عثمان  يلساد  عين   : يلتساير 

غير  ملدة  للشرتة  مسيري  يلشعبي 

محدردة.

يلسنة يالجكماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر إن ور  سنة يجكماعاة 

سأف تنكهي يأم 31 ديسمبر ))5).

يالحكااطي  لككأين   %5  : يبأ اح 

يلقانأني ريلباقي يأزع على يلشركاء.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحكمة يلكجاأية بالر اط، 

))5)، تحت أقم  14 سبكمبر  بكاأيخ 
يلكجاأي  يلسجل  )أقم   1(8696

.(16(73(
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BRICOLINA
SARL

AU CAPITAL DE 400.000 DHS

 SIEGE SOCIAl : 48 RUE DU

 CAIRE LOT COMATRAV II -

TEMARA

تفأيت رقبأ  حصص
يلعامة  يلجمعاة  ملحضر  رفقا 

وغسطس   4 بكاأيخ  يلعادية  يلغير 

على  ريأيفق  يالجكماع  يقرأ   ،(5((

يلسادة  تملكها  يلتي  يلحصص  نقل 

 BRICOLINA نأي  يلشرييبي في شرتة

SARL لصالح يلساد ناصر يلشرييبي.

يلحصص  هذه  تفأيت  يثر  رعلى 

من يلنظام يبسا�سي  ر7   6 غير يلبند 

مقسم  يلشرتة  ما   أوس  روصبح 

كالكالي :

 (.(55 يلشرييبي  ناصر  يلساد 

حصة.

 1(55 حمي  علي  محمد  يلساد 

حصة.

 655 يلشرييبي  تمال  يلساد 

حصة.

يملجمأع : 4.555 حصة.
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من فئة 155 دأهم للحصة تشكل 

155% من أوس ما  يلشرتة.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

))5)، تحت أقم  14 سبكمبر  بكاأيخ 

يلكجاأي  يلسجل  )أقم   1(8686

.(155(49
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شركة أب خيشف لالشغال

ش م م، ش ر

)1 مكرأ، زنقة لابان، أقم 3، 

يملحاط، يلر اط

للشريك  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 ،(5(( وغسطس   31 يلأحاد بكاأيخ 

سبكمبر   ( يملسجلة في يلر اط بكاأيخ 

يبسا�سي  يلقانأن  رض   تم   ،(5((

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

باملميزيت يلكالاة :

خيشف  وب  شرتة   : يلتسماة 

لألشغا ، ش م م ذيت ش ر.

زنقة  مكرأ،   1(  : يلكجاأي  يملقر 

لابان، أقم 3، يملحاط، يلر اط.

يملأضأع : يبشغا  يملخكلفة.

يلخدمات يملكنأعة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلفعلي للشرتة.

يلتساير : تساير يلشرتة من طرف 

يلساد خيشف عبد يلنبي.

دأهم   155.555  : يلروسما  

مأزعة بين يلشركاء تما يلي :

 1555 يلساد خيشف عبد يلنبي 

حصة.

يملجمأع : 1555 حصة.

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 

5) سبكمبر  يلكجاأية بالر اط، بكاأيخ 

))5)، تحت أقم 8945)1.
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شركة إليكونس كوليكسيون
شرتة مساهمة

أيسمالها : 5.555.555 دأهم
مقرها يالجكماعي : يلديأ يلباضاء، 
شاأع اللة يلااقأت، مرتز يلرياض، 

يلطابق يلثالث، أقم 7
يلعامة  يلجمعاة  ملحضر  تبعا 
في  يالسكثنائاة يملحرأ بالديأ يلباضاء 

يلثامن سبكمبر 514)، تم إقريأ :
يسكنكاج رفاة يلساد عبد يللطاف 

بريدة ريلكحقق من ترتكه.
يللطاف  عبد  يلساد  يسكقالة 
بريدة تبعا لأفاته تذلك يلساد عبد 
يلرزيق بريدة ريلسادة يبتسام يلكازي 

من مهامهم تمسيرين.
يلكازي،   يبتسام  يلسادة  تعاين 
ساأة  ريالنسة  بريدة  محمد  يلساد 
بريدة تمسيرين ملدة ست 56 سنأيت.
يملجلس  يجكماع  ملحضر  تبعا 
 8 في  يلباضاء  بالديأ  يملحرأ  يإلديأي 

سبكمبر 514)، قرأ يملسيررن :
يلكازي  يبتسام  يلسادة  تعاين 
مدة  طالة  يإلديأي  يملجلس  أئيسة 
تمسيرة  مهمتها  سريان  صالحاة 

بالشرتة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالديأ  يلكجاية  باملحكمة  يلضبط 
 ،(514 وتكأ ر   (8 بكاأيخ  يلباضاء 

رذلك تحت أقم 55565374.
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DAWQUE AL MOMTAZ
SARL AU

ملكقى طريق تطأين رزنقة يلحاج 
عبد يلعزيز يلدريئري يقامة شمس 1 

يلطابق يبأ�سي
محل أقم 51 طنجة

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة بشريك رحاد

سجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 ،(5(( وغسطس   31 بطنجة بكاأيخ 
لشرتة  يالسا�سي  يلقانأن  رض   تم 
 DAWQUE AL MOMTAZ SARL

AU ذيت يملميزيت يلكالاة :

يلساد محمد يلعنا�سي   : يلشريك 

بكاأيخ مزديد  يلجنساة   مغربي 

بامهاجر دأيأش   1957 سبكمبر   1(  

زنقة  يلنهضة  بكجزئة  ريلساتن 

 55 أقم  محمد  بن  يسكيكأ  يلشهاد 

يلكعريف  لبطاقة  ريلحامل  طنجة 

إلى  صالحة   S(9517 أقم  يلأطناة 

غاية 6) فبريير 535).

 DAWQUE AL  : يلتسماة 

.MOMTAZ SARL AU

سناك،  مطعم،  مقهى،   : يلغرض 

مخبزة، حلأيات، ممأن يلحفالت.

يلروسما  : حدد أيسما  يلشرتة 

إلى  مقسمة  دأهم،   155.555 في 

دأهم   155 فئة  من  حصة   1555

رسددت  يتككبت  يلأيحدة  للحصة 

تما يلي :

 1555 يلعنا�سي  محمد  يلساد 

حصة.

طريق  ملكقى   : يالجكماعي  يملقر 

يلعزيز  عبد  يلحاج  رزنقة  تطأين 

يلطابق   1 شمس  وقامة  يلدريئرى 

يبأ�سي محل أقم 51، طنجة.

يملدة : 99 سنة.

تم تعاين يلساد محمد   : يلتساير 

مزديد  يلجنساة  مغربي  يلعنا�سي 

بامهاجر   1957 سبكمبر   1( بكاأيخ 

يلنهضة  بكجزئة  ريلساتن  دأيأش 

زنقة يلشهاد يسكيكأ بن محمد أقم 

55 طنجة ريلحامل لبطاقة يلكعريف 

إلى  صالحة   S(9517 أقم  يلأطناة 

غاية 6) فبريير 535)، مسيري للشرتة 

ملدة غير محدردة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   8 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5)، تحت أقم 9616.
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FIDUCIAIRE BENJELLOUN SARL

BD ABDERRAHMAN EL YOUSSEI

(ex essalam(

1er ETAGE N°10 APT N°3 - TANGER

TEL/FAX : 0539322147

WEBDESIGN CONCEPT

SARL AU

يلأحاد  ريلشريك  يملسير  قرأ 

 WEBDESIGN CONCEPT لشرتة 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   SARL AU

بكاأيخ  رحاد  بشريك  يملحدردة 

يلشرتة  فسخ   ،(5(( 9 وغسطس 

رتعين يلساد إبريهام عمريري فاسخا 

لهذه يلشرتة بالعنأين يلكالي :

يلطابق  يلقدس  شاأع   64 أقم 

يلثالث أقم 55 طنجة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   ( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5)، تحت أقم 9451.
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FUTUR GRAPH

SARL

 ( BIS PLACE MOULAY

 ABDESLAM QUARTIER ALI BAY

TANGER

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
يالسكثنائي  يلعام  يلجم   قرأ 

 FUTUR GRAPH SARL لشرتة 

يملنعقد يأم فاتح يألاأ ))5)، تحأيل 

 : يلشرتة من مقرها يبر  يلكائن ب 

إقامة   33 تجزئة مأنى   5( محل أقم 

يدم طريق يملطاأ يملجاهدين طنجة، 

إلى يملقر يلجديد يلكائن ب : )5 مكرأ 

علي  حي  يلسالم  عبد  مأالي  ساحة 

باي طنجة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   6 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5)، تحت أقم 9499.
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 ENERGY MOTORS 

S.A.R.L 

أوسمالها : 155.555 دأهم

مقرها يالجكماعي  تارأيرت ،

455/355 يملنطقة يلصناعاة

يلسجل يلكجاأي أقم 3)7 

يلزيادة في أوس ما  يلشرتة 

يملنعقد  يإلسكثنائي  يلعام  يلجم  

لشرتة     ،(5(( وغسطس   4 بكاأيخ 

 ENERGY MOTORS »S.A.R.L«

محدردة، مسؤرلاة  ذيت   شرتة 

 ر يلكائن مقرها بكارأيرت، 300/400 

يملنطقة يلصناعاة، قد قرأ :

يلزيادة في أوس ما  يلشرتة بمبلغ  

بإصديأ  رذلك   دأهم   (.(55.555

قامة  من  جديدة  حصة   ((.555

155 دأهم  للحصة يلأيحدة  وتككبت 

بمعادلتها   رذلك   بكاملها   رسددت  

م   ديأن  جاأية رمسكحقة  في  حأزة 

يلشركاء.

يلحصة يلجديدة يملنشأة قسمت 

نسبة  حسب  يملساهمين  على 

يلحصص يلقديمة.

إثر ذلك وصبح أوس ما  يلشرتة 

إلى  مقسما  دأهما    (.355.555

دأهم   155 فئة  حصة من   (3.555

للحصة يلأيحدة.

يلنحأ  يلحصص على  تأزي   رتم 

يلكالي :

باأدة حماد 11555 حصة.

باردة عبد النبي 11500 حصة.

3.555) حصة.

بمصلحة   يلقانأني  يإليذيع  تم 

تكابة يلظبط لدى يملحكمة يالبكديئاة 

بكارأيرت ،يلسجل يلكجاأي أقم 3)7   

بكاأيخ فاتح سبكمبر ))5).
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 SN METAL

SARL AU

 شرتة محدردة يملسؤرلاة 

ذيت شريك رحاد

أوسمالها : 155.555.55 دأهم

مقرها يإلجكماعي: يلعماأة 48 شقة 1 

فا  رلد عمير وتدي  يلر اط

بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

قأينين  رض   تم   (5(( سبكمبر   7  

يلشرتة ذيت يملميزيت يلكالاة :

 SN METAL  SARL  : يلتسماة 

.AU

يلشكل يلقانأني : شرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد.

يلغرض يإلجكماعي بإيجاز : 

با  يلحديد، يلفأالذ، يبملناأم.

مقارلة يبشغا  يلعامة ريلبناء.

يلعملاات  عامةجما   بصفة 

يلخدمات يلصناعاة يلكجاأية يملالاة 

بطريقة  يملرتبطة  يلعقاأية  يملنقألة 

بالهدف  مباشرة  غير  ور  مباشرة 

يإلجكماعي ر جما  يبهديف يملشابهة.

يملدة : حددت في99 سنة.

يملقر يإلجكماعي : يلعماأة 48 شقة 

1 فا  رلد عمير وتدي  يلر اط.

مبلغ  في  حدد   : يلروسما  

إلى  مقسمة  دأهم   155.555.55

ريحدة  كل  قامة  حصة   1555

155دأهم مأزعة كالكالي :

 1555 بنشكأتاة  سعاد  يلساد 

حصة.

تسير يلشرتة من طرف   : يإلديأة 

يلساد سعاد بنشكأتاة.

تم لدى تكابة   : يإليديع يلقانأني 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

تحت أقم   (5(( سبكمبر   (1 بكاأيخ 

.16(885
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يئكمـاناـة  تكناـك وسيسطـانـس ش.ذ.م.م.

111 , شـاأع رلـي يلعهـد 

طنجـــة

 SOCIETE CONTRALEAD    

 MOROCCO

 SARL A A.U

 كأنطريلاد مأأركأ ش.ذ.م.م.

 ذيت يلشريك يلأحاد  

أوسمالها : 20.000,00 دأهم

مقرها يإلجكماعي : طنجة، مرتز 

NREA، 183 شاأع رلي يلعهد، مككب 

أقم 13

س.ت :  157711

تـصفاـة مسبقة يلـشرتــة
يلشريك  قـريأ  بـمـأجـب  و - 

بـكـاأيـخ  بطنجة  يلـمـنعقد  يلأحاد 

يملسماة  للـشرتـة  سبكمبر))5)   8

ش.ذ.م.م.  مأأركأ  كأنطريلاد 

أوسـمـالـهـا  يلأحاد   يلشريك  ذيت 

مــقـرهـا  دأهـم،   20.000,00

 NREA، مرتز  بطنجة،  يإلجــكـمـاعـي  

183 شاأع رلي يلعهد، مككب أقم 13، 

بصفكه  محمد  شاخ  هافان  يلساد 

يملسير يلأحاد للشرتة ريملالك لجما  

يلحصص يإلجكماعاة  قرأ ما يلي :

لشرتــة  مسبقة   تـصفاـة   -

ذيت  ش.ذ.م.م.  مأأرك  كأنطريلاد 

يلشريك يلأحاد .

فـي  للـشـرتـة  مـصـفي  -تـعـاـاـن 

شـخص يلساد هافان شاخ محمد.

-   تحديد مقر يلكــصـفاــة بالعنأين 

 NREA، 183 مرتز  طنجة،    : يلكالي 

شاأع رلي يلعهد، مككب أقم 13.

لــدى  يلـقانأني  ياليديع  تم   - ب 

بـكـاأيخ  بـطـنـجـة  يلكجاأية  يلـمـحـكـمـة 

أقـم  تـحـت  سبكمبر))5)   15

.(57458
مقكطف ر باان يلنشر 

يئكماناة تكناك وسيسطانس
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STE. MAJICBETON
 SARL

AU CAPITAL DE : 100.00 DH
أقم 77) بلأك د يما  ) لقأيس حي 

يعقأب يملنصأأ يلر اط

يلعادي  يلغير  يلعام  يلجم   قرأ 

وتكأ ر   11 بكاأيخ  يملنعقد  للشرتة 

))5) ما يلي :

يلحل يملسبق للشرتة.
تم تعاين يلساد يبريهام يلجأيري 

مصفاا للشرتة.

للشرتة  يملسبق  يلحل  تم 
بلأك   (77 أقم   : رتصفاتها بالعنأين 
د يما  ) لقأيس حي يعقأب يملنصأأ 

يلر اط.

تم يإليديع يلقانأني للشرتة: لدى 

بكاأيخ بالر اط  يلكجاأية   يملحكمة 

 5) سبكمبر ))5)تحت عدد 7459.
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 STE. AUTO MOTO

MOURAD
SARL AU

شرتة محدردة يملسؤرلاة
أوسمالها : 8)5 بلأك 11 إضافي حي 

يلسالم سال

بسال  مؤأخ  عرفي  عقد  بمأجب 

تم رض  يلنظام   (5(( يأناأ   35 في 

يبسا�سي لشرتة محدردة يملسؤرلاة 

خاصاتها كالكالي :

 AUTO MOTO  : يلتسماة 

.MOURAD

 11 بلأك   5(8  : يلشرتة  مقر 

إضافي حي يلسالم سال.

يلغرض : للشرتة ديخل يملغرب ور 

خاأجه إنجاز يلعمالاات يلكالاة :

با  شريءجما  وجزيء يلسااأيت.

يإلسكيريد ريلكصدير لجما  وجزيء 

يلسااأيت.

ور  يملغرب  في  يلسل   جما   نقل 

يلخاأج.

يملخكلفة  يبشغا   بجما   يلقاام 

بغرض تنماة يلشرتة.
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من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.

دأهم   55.555.55  : أوسمالها 

فئة  من  حصة   555 إلى  مقسة 

155.55 دأهم مدفأعةنقدي.

تم تعاين يلساد رتا    : يلتساير 

مريد مسير للشرتة ملدة غير محددة.

باملحكمة  يلكجاأي  يلسجل  أقم 

يإلبكديئاة 36647.
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SOCIETE NEW DEC
SARL AU

بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

قرأمسير يلشرتة   (5(( سبكمبر   5  

ما يلي :

حل يلشرتة.

محمد  كابأن  يلساد  تعاين 

تمصفي للشرتة.

شقة  هأ  يلشرتة  تصفاة  مقر 

حي يلحرية   III مريتشاة  عماأم37   8

تابريكت سال.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

لدى  يلضبط  بككابة  يلقانأني 

بكاأيخ بسال  يإلبكديئاة   يملحكمة 

 15 سبكمبر ))5) تحت أقم )3959.
مقطف ر اان

171  P

ADVANCE COMPANY
SARL AU

تأسيس
يلسجل يلكجاأي : 863)16

بمقك�سى عقد عرفي حرأ بالر اط 

رض   تم  سبكمبر))5)   6 بكاأيخ 

محدردة  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

رذيت  ريحد  ملؤسس  يملسؤرلاة 

يملأيصفات يلكالاة :

 ADVANCE  : يلتسماة 

.COMPANY SARL AU

زنقة   56 عماأة   : يملقر يإلجكماعي 

يبريهام يلررديني شقة ) حي يملحاط 

يلر اط.

يلروسما   حدد   : يلروسما  

155.555.55 دأهم.

يلغرض :

يستشاأيت في يلتساير.

يلكجاأة في يملعديت يإللكتررناة.

تنظام يبحديث.

يملدة : 99 سنة.

يلدلامي  يأنس  يلساد   : يملسير 

يلفاضل.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

لدى  يلكجاأي  بالسجل  يلقانأني 

تحت  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 

يلرقم  8975)1.

172 P

ARCHITECTURE ECO-

PLANS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : RC SIS RABAT

 -OCEAN RUE FRHAT HACHAD

IMMB N°115 APPT N°2

يلعام  يلجم   محضر  إثر  على 

 ARCHITECTURE يإلسكثنائي لشرتة

محدردة  شرتة   ECO-PLANS

يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد بكاأيخ 

35 ماي ))5) بسال قرأما يلي :

من  يإلجكماعي  يملقر  تحأيل 

عماأة   4 يلشقة أقم  يلكالي  يلعنأين 

53) شاأع محمد يلخامس حي تريمة 

تابريكت إلى يلعنأين يلجديد يلشقة 
أقم ) شاأع فرحات حشاد عماأة أقم 

115 حي يملحاط يلر اط.
من يلقانأن   5 تعديل في يلفصل 

يبسا�سي للشرتة.

بككابة   : يلقانأني  يإليديع  تم 

يإلبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

تحت   (5(( سبكمبر   14 يأم  بسال 
أقم 39578.

173 P

FRUITS ORIENTAUX
SARL AU
تأسيس

رض   تم  عرفي  عقد  بمقك�سى 
ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 
يلأحاد  يلشريك  مسؤرلاة محدردة 

بالخصائص يلكالاة :
يلتسماة : 

FRUITS ORIENTAUX SARL AU 
ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 
مسؤرلاة محدردة يلشريك يلأحاد.

يلهدف يإلجكماعي :
جافة رخضرريت  فأيته  )تاجر) 

مجففة با  بكقساط رجملة.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تسجالها بالسجل يلكجاأي.
يملسير يلساد يلحسين يجغادأ.

155.555.55دأهم   : يلروسما  
مأزعة على يلشكل يلكالي :

 1555 يجغادأ  يلحسين  يلساد 
حصة.

شاأع   (4  : يإلجكماعي  يلعنأين 
يلرشاد  حي  محمد  سادي  يبمير 

يلقرية سال.
من  تبكدئ   : يإلجكماعاة  يلسنة 

فاتح يناير رتنكهي في 31 ديسمبر.
يلكجاأي  يلسجل  أقم  إيديع  تم 
أقم  بسال  يإلبكديئاة  باملحكمة 

39537 بكاأيخ )1 سبكمبر ))5).
174 P

 TOURIMAL BEAUTY
SARL
تأسيس

بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
تم  بالصخيريت   (5(( سبكمبر   5  
لشرتة  يلكأسي�سي  يلقانأن  رض  

محدردة يملسؤرلاة .
 TOURIMAL BEAUTY : يلتسماة

.SARL
حالقة   : يإلجكماعي  يلهدف 

للساديت ور يلرجا .
يلثالث  يلطابق   : يإلجكماعي  يملقر 
 1 15) عين يلحااة  أقم   5 شقة أقم 

يلصخيريت تماأة.
مدة يلشرتة : 99 سنة.

 : يإلجكماعي  يلروسما  

إلى  مقسمة  دأهم   155.555.55

دأهم   155 فئة  من  حصة   1555

للحصة يلأيحدة يتككبت رحرأت كلها 

من طرف :

يلسادة وما  نعام 555 حصة.

يلسادة ثريا يلحصاني 555 حصة.

يلتساير : يلسادة وما  نعام.

يلسنة يإلجكماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبرمن كل سنة.

بككابة   : يلقانأني  يإليديع  تم 

بكماأة  يإلبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

تحت أقم   (5(( سبكمبر   (5 بكاأيخ 

.137(65

175 P

SOMATEAM

SARL

يلكائن مقرها : أقم )35) حي يملغرب 

يلعربي يملحل أقم 4 تماأة

إعالن عن با  حصص إجكماعاة

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

قد قرأ شركاء   (5(( وغسطس   (6

شرتة SOMATEAM على ما يلي :

با  حصص إجكماعاة : من طرف 

ريلساد  ياسين  فاأس  بن  يلساد 

إلى  حصة   1555 يالله  مشريفي عبد 

يلساد بأشكاري صالح يلدين.

يسكقالة يملسير يلساد بن فاأس 

بأشكاري  يلساد  رتسماة  ياسين 

صالح يلدين تمسير للشرتة.

تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة.

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يلضبط  بككابة  يبر   يلقانأني 

بكاأيخ بكماأة  يإلبكديئاة   باملحكمة 

 13 سبكمبر ))5) تحت أقم 1778.

176 P
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باتي بالم
تبعا ملديرالت يلجم  يلعام يلغير 

وغسطس   (9 يأم  يملنعقد  يلعادي 

 SOCIETE BATIPLAM 5) لشرتة((

ذيت  يملسؤرلاة  SARL AUمحدردة 

 (55555.55 شريك رحاد أوسمالها 

دأهم تم يإلتفاق على ما يلي :

من   : يلرف  من أوسما  يلشرتة 

55.555.55) إلى 455.555.55.

من  يلشرتة  أوسما   رتقلاص 

455555.55 إلى 65555.55) دأهم.

لحدف يلعجز يلناتج عن يلخسائر 

قدأه  ريلذي  بالشرتة  يلسابقة 

يكأن  ر ذلك  دأهم   145555.55

يلفصل 7 ر8 من يقانأن يلشرتة قد 

تغير تما يلي :

يلساد باني عزيلدين 1355 حصة 

بقامة 55) دأهم للحصة.

يلقانأني  يإليديع  رض   تم  رقد 

بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة  لدى 

تحت أقم   (5(( سبكمبر   (5 بكاأيخ 

.1(89(8

177 P

طرونس باج
تبعا ملديرالت يلجم  يلعام يلغير 

وغسطس   5 يأم  يملنعقد  يلعادي 

 SOCIETE TRANSBAJ 5) لشرتة((

محدردة يملسؤرلاة ذيت   SARL AU

 155555.55 شريك رحاد أوسمالها 

دأهم تم يإلتفاق على ما يلي :

من   : يلرف  من أوسما  يلشرتة 

155555.55 إلى 1465555.55.

من  يلشرتة  أوسما   رتقلاص 

1465555 إلى 555555.55 دأهم.

لحدف يلعجز يلناتج عن يلخسائر 

قدأه  ريلذي  بالشرتة  يلسابقة 

يكأن  ر ذلك  دأهم   965555.55

7 ر8 من قانأن يلشرتة قد  يلفصل 

تغير تما يلي :

 5555 يلساد باجدي عبد يلكبير 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلقانأني  يإليديع  رض   تم  رقد 
بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة  لدى 
تحت أقم   (5(( سبكمبر   (5 بكاأيخ 

.1(89(7
178 P

برينت ايت
تبعا ملديرالت يلجم  يلعام يلغير 
 (5(( 4) يأناأ  يلعادي يملنعقد يأم 
 SOCIETE PRINT IT SARL لشرتة 
محدردة يملسؤرلاة ذيت شريك   AU
دأهم   155555.55 أوسمالها  رحاد 

تم يإلتفاق على ما يلي :
مكرأ   (5 يلشرتة من  تغاير مقر 
وتدي    ( أقم  شقة  بأيبالن  شاأع 
 13 7 شقة أقم  يلر اط إلى عماأة س 

حي يعقأب يملنصأأ يلر اط.
يلقانأني  يإليديع  رض   تم  رقد 
لدى يملحكمة يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

8) يألاأ ))5) تحت أقم 6717)1.
179 P

STE LOGICALLY
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
شريك رحاد

بروسما  : 155.555.55 دأهم
يملقر يإلجكماعي : 15 شاأع يببطا  

يلشقة أقم 4 وتدي  يلر اط
في مؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 
  6 سبكمبر ))5) قد تأسست شرتة 

تحمل يلخصائص يلكالاة : 
.LOGICALLY : يلتسماة

ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 
مسؤرلاة محدردة ذيت شريك رحاد.

يلهدف يإلجكماعي : 
رتأجير  ر ا   ريسكيريد  شريء 
رتسأيق وجهزة يلكمباأتر ريلتشغال 

يآللي للمكاتب ريبجهزة يإللكتررناة.
معديت  ر ا   رشريء  ترتاب 

شبكات يلحاسأب.
)يلقرطاساة،  يللأيزم  ر ا   شريء 
يإلستهالتاة  يملأيد  يملككباة  يللأيزم 
يلطباعة)  رمنكحات  للكمباأتر 

يملعديت يملككباة.

رتثبات ر ا  بريمج يملريفق  شريء 
ريبمان  يلأساطة  ريلبرمجاات 

ريلرسائل ريلكعارن رغيرها.
يإلحكااطاة  يلنسخ  ر ا   شريء 

رحلأ  ومان يلكمباأتر.
يلسمعاة  يبجهزة  ر ا   شريء 
يإلتصاالت   روجهزة  ريلبصرية 

ريإلتصاالت.
رمنكجات  يملطبأعات  ر ا   شريء 

يلطباعة ريإلسكنساخ ريلكصأير.
يملشاأتة يملباشرة ور غير يملباشرة 
للشرتة في جما  يلعملاات يلكجاأية 
مرتبطة  تكأن  قد  يلتي  ريلصناعاة 

بأحد يبشااء يملذكأأة وعاله.
 155.555.55  : يلشرتة  أوسما  

دأهم.
من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
يملقر يإلجكماعي : 15 شاأع يببطا  

يلشقة أقم 4 وتدي  يلر اط.
يلتساير  مهمة  وناطت   : يلتساير 
إلى يلسادة حبيبة صحري لفترة غير 

محدردة.
يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 
لدى  يلكجاأي  بالسجل  يلقانأني 
أقم  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 

يلسجل يلكجاأي 799)16.
180 P

STE. TAZI  MOTO
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
شريك رحاد

بروسما  : 155.555.55 دأهم
يملقر يإلجكماعي : 15 شاأع يببطا  

يلشقة أقم 4 وتدي  يلر اط
في مؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 
  ) سبكمبر ))5) قد تأسست شرتة 

تحمل يلخصائص يلكالاة : 
.TAZI  MOTO : يلتسماة

ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 
مسؤرلاة محدردة ذيت شريك رحاد.

يلهدف يإلجكماعي :

مصدأ  مسكأأد  تاجر   : يلكجاأة 

)يلدأيجات  للمرتبات ذيت يلعجالت 

يلناأية ريلسااأيت).

يلدأيجات  رإصالح  رتسأيق  با  

يلناأية ريلسااأيت.

قط   رتسأيق  رتصدير  يسكيريد 

غااأ يلسااأيت ريلديأجات يلناأية.

مأيد  ور  سل   وي  )تسأيق  تاجر 

ور  جديدة  معديت  ور  ودريت  ور 

في  مصنعة  ور  مسكأأدة  مسكعملة 

يملغرب درن قاأد مرجعاة).
 155.555.55  : يلشرتة  أوسما  

دأهم.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.

يملقر يإلجكماعي : 15 شاأع يببطا  

يلشقة أقم 4 وتدي  يلر اط.

يلتساير  مهمة  وناطت   : يلتساير 

غير  لفترة  يلكازي  وحمد  يلساد  إلى 

محدردة.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

لدى  يلكجاأي  بالسجل  يلقانأني 

أقم  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 

يلسجل يلكجاأي 3)8)16.

181 P

STE. FOR HER BY MHL
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

 ذيت شريك رحاد

بروسما  : 155.555.55 دأهم

يملقر يإلجكماعي :  : 15 شاأع يببطا  

يلشقة أقم 4 وتدي  يلر اط

في مؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

  9 سبكمبر ))5) قد تأسست شرتة 

تحمل يلخصائص يلكالاة : 

.FOR HER BY MHL : يلتسماة

ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 

مسؤرلاة محدردة ذيت شريك رحاد.
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يلهدف يإلجكماعي :

يإلستشاأيت يإلديأية.

يلكصدير ريإلسكيريد.

خدمات.

في  بما  يلدعم  خدمات  جما  

يلشخ�سي ريلكأجاه  يلكدأيب   ذلك 

بناء  بهدف  يلجماعي  ور  يلفردي  ور   

من  شكل  روي  يستريتاجاة  أؤية 

وشكا  يلدعم للمساعدة في إحديث 

شخصاة وجل  من  إيجابي   تغاير 

 ور مهناة وفضل.

يإلستشاأية  يلخدمات  جما  

يإلجكماعاة  يملسؤرلاة  مجا   في 

يلخصأص  رجه  رعلى  للشركات 

رتنفاذ  يإلستريتاجاة  تصمام  دعم 

يملسؤرلاة يإلجكماعاة للشركات.

إلديأة  ريلدعم  يملشأأة  تقديم 

مشاأي  يبثر يلكنمأي ريإلجكماعي.

تقديم يملشأأة ريلدعم للجمعاات 

مشاأي   في  ريملؤسسات  ريملنظمات 

مريقبة  يإلجكماعي.  ريبثر  يلكنمأية 

بين  بالشريتة  يملشاأي   رتقاام 

مشاأي   في  ريملؤسسات  يملنظمات 

يإلجكماعي.مريقبة  ربثر  يلكنماة 

بين  بالشريتة  يملشاأي   رتقاام 

ور  يلعامة  ريلجمعاات  يملنظمات 

يلخاصة.

منكديات  رتنظام  تصمام 

لكباد  يلخبريت ريملماأسات يلجادة 

ريإلسكفادة من يلخبريت.

يلعامة  يلعالقات  في  يملشأأة 

ريلكأيصل رإنكاج دعم يإلتصاالت.

ريملؤتمريت  يبحديث  تمظام 

ريلكدأيب  ريإلقامات  يلعمل  ررأش 

يملكعلق بهدف يلشرتة.

يملشأأة بشأن دعم ر ناء يلقدأيت 

للمنظمات غير يلحكأماة.

يلكفأيضات  رتنفاذ جما   قبأ  

بهذي  يملكعلقة  يلكخصاصات  رجما  

يملأضأع بشكل مباشر ور غير مباشر.

معلأمات  ور  تدأيب  وي  تأظاف  وي 

بشكل  مرتبطة  يتصاالت  خدمة  ور 

يلشرتة  بهدف  ور غير مباشر  مباشر 

رنشاط يلعمال.

 155.555.55  : يلشرتة  أوسما  
دأهم.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
يلكأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
يملقر يإلجكماعي : 15 شاأع يببطا  

يلشقة أقم 4 وتدي  يلر اط.
يلتساير  مهمة  وناطت   : يلتساير 
إلى يلسادة مريم حجي يلعمأأي لفترة 

غير محدردة.
يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 
لدى  يلكجاأي  بالسجل  يلقانأني 
أقم  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 

.16(873
182 P

SAMIR BAYOU
COMPTABLE AGREE

DIALNA PLAST
SARL AU

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
بشريك ريحد

بمقك�سى يلعقد يلعرفي يملؤأخ في 
يلقانأن  رض   تم   (5(( ماأس   18
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يلكأسي�سي 
ذيت  ريحد  بشريك  يملحدردة 

يلخصائص يلكالاة :
.DIALNA PLAST : يلتسماة

يلهدف :
نفخ يلزجاجات يلبالسككاة.

يسكيريد رتصدير.
تاجر.

يلكائن  يملحل   : يإلجكماعي  يملقر 
يلحاجب  وأ�سي  يلكحت  بالطابق 
طريق رزيناة عين تأجطات يلحاجب.
في  يلشرتة  مدة  حددت   : يملدة 
يلكأسيس  يأم  من  يبكديء  سنة   99
يملسبق  يلحل  حالة  باستناء  يلنهائي 
يلكمديد يملنصأص علاه في هذه  ور 

يلقأينين.
حدد   : يإلجكماعي  يلروسما  
 155555.55 يلروسما  يإلجكماعي في 
حصة من   1555 إلى  دأهم مقسمة 

فئة 155 دأهم للحصة يلأيحدة.

يلساد  يلشرتة  تدير   : يإلديأة 

رحاد  تمسير  ومين  محمد  يمناعي 

رشريك.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

5) سبكمبر  يلكجاأية بمكناس بكاأيخ 

))5) يلسجل يلكجاأي أقم 11)57.

183 P

STE. FIKRA BUILDING
شهر مسكخرج من يلنظام يبسا�سي

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 

شرتة  تأسيس   (5(( ماي   (3

 FIKRA يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

.BUILDING

على يلشكل يلكالي :

 FIKRA  : يلشرتة  تسماة 

.BUILDING

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

شريك  ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

رحاد.

غرض يلشرتة :

 يبشغا  يملخكلفة.

مككب يلدأيسات ريإلستشاأيت.

يلكصمام.
يملقر يإلجكماعي : يلرقم 45 مكرأ 

زنقة صبرة حي يملسيرة بركان.

مدة  تحديد  تم   : يلشرتة  مدة 

وق�سى  تحد  سنة   99 في  يلشرتة 

رتذي  يلسابق  يلحل  حاالت  عدي  ما 

حاالت يلكمديد ريلكل رفقا للقأينين 

يلساأية يملفعأ .
أوس ما  يلشرتة : تم تحديد أوس 

ما  يلشرتة في 155555.55 دأهم تم 

تقديمها نقدي.

يأنس  بأيعبأزن  يلساد 

155555.55 دأهم.

يملجمأع : 155555.55 دأهم.

يلساد   : يلأحاد  يلشريك 

يلجنساة  مغربي  يأنس  بأيعبأزن 

يلحامل   1995 ماي   8 بكاأيخ  مزديد 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

VA125171 يلقاطن بالرقم 11 زنقة 

كلمامة طريق يلريشدية مادلت مسير 

رشريك رحاد في يلشرتة.

رتلزم  يلشرتة  تسير   : يلتساير 

يأنس  بأيعبأزن  يلساد  بإمضاء 

مغربي يلجنساة مزديد بكاأيخ 8 ماي 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل   1995

يلقاطن   VA125171 أقم  يلأطناة 

طريق  كلمامة  زنقة   11 بالرقم 

يكعلق  ما  كل  في  مادلت  يلريشدية 

يلقانأناة ريإلديأية ريملالاة  باملسائل 

للشرتة.

يلقانأني  يإليديع  تم   : يإليديع 

يإلبكديئاة  يملحكمة  ضبط  بككابة 

تحت   (5(( يألاأ   6 بكاأيخ  ببركان 
أقم 2022/395.

184 P

SEVEN KSOUR
شهر مسكخرج من يلنظام يبسا�سي

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 

شرتة  تأسيس  تم   (5(( يأناأ   6

 SEVEN يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

.KSOUR

على يلشكل يلكالي :

 SEVEN  : يلشرتة  تسماة 

.KSOUR

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

غرض يلشرتة :

 منظم يلحفالت.

مطعم جماعي.

يلكجاأة.

يملقر يإلجكماعي : يلرقم 6) زنقة 

سيري حي يللامأن بركان.

مدة  تحديد  تم   : يلشرتة  مدة 

وق�سى  تحد  سنة   99 في  يلشرتة 

رتذي  يلسابق  يلحل  حاالت  عدي  ما 

حاالت يلكمديد ريلكل رفقا للقأينين 

يلساأية يملفعأ .
أوس ما  يلشرتة : تم تحديد أوس 

ما  يلشرتة في 1555555.55 دأهم 

تم تقديمها نقدي.

يلكريم  عبد  يملير  يلساد 

55555.55 دأهم.

 55555.55 محمد  يملير  يلساد 

دأهم.
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يملجمأع : 155555.55 دأهم.
يلشركاء :

مغربي  يلكريم  عبد  يملير  يلساد   
بكاأيخ فاتح وتكأ ر  يلجنساة مزديد 
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل   1964
يلقاطن   F165194 أقم  يلأطناة 
يلحسني  يلشاري  زنقة   (5 بالرقم 
بركان مسير رشريك رحاد في يلشرتة.
يلجنساة  مغربي  محمد  يملير  يلساد 
 1968 يأناأ   35 فاتح  بكاأيخ  مزديد 
يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
 14 بالرقم  يلقاطن   FG1679 أقم 
مسير  بركان  يلحسني  يلشاري  زنقة 

رشريك رحاد في يلشرتة.
رتلزم  يلشرتة  تسير   : يلتساير 
يلكريم  عبد  يملير  يلساد  بإمضاء 
بكاأيخ فاتح وتكأ ر  يلجنساة مزديد 
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل   1964
يلقاطن   165194 أقم  يلأطناة 
يلحسني  يلشاري  زنقة   (5 بالرقم 
باملسائل  يكعلق  ما  كل  في  بركان 
للشرتة  ريملالاة  ريإلديأية  يلقانأناة 

مسير رشريك في يلشرتة.
يلقانأني  يإليديع  تم   : يإليديع 
يإلبكديئاة  يملحكمة  ضبط  بككابة 
تحت   (5(( يأناأ   (( ببركان بكاأيخ 

أقم 2022/361.
185 P

SOCIETE MOJA CARS
شهر مسكخرج من يلجم  يلعام 

يإلسكثنائي
بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 
يلعام  يلجم   قرأ   (5(( يأناأ   13
 SOCIETE MOJA CARS لشرتة 
على  دأهم   15.5555.55 أوسمالها 
يبسا�سي  يلقانأن  من  فصأ   تغاير 

للشرتة رذلك على يلشكل يلكالي :
يلساد  من  حصة   555 با   تم 
يلجنساة  مغربي  محمد  يشطاطح 
يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
أقم UD 7153  يلقاطن بحي سالم 
يلساد  إلى  يلناضأأ  يملاء  أيس 
يلجنساة  يالدأي�سي مغربي  مصطفى 
يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
أقم S(53543  يلقاطن بحي يملسيرة 

أيس يملاء يلناضأأ.

من  فصأ   تغاير  تم  ر ذلك 

تماشاا  للشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

م  عملاة با  يلحصص على يلشكل 

يلكالي : 

يلفصل يلسادس : يلحصص :

 55555.55 بأدر  جال   يلساد 

دأهم.

يالدأي�سي  مصطفى  يلساد 

55555.55 دأهم.

يملجمأع : 155555.55 دأهم.

يلفصل يلساب  :

ما   أوس  يلشرتة:  ما   أوس 

يلشرتة :  محدد في 155.555 دأهم 

من  حصة   1555.55 إلى  مقسم 

يلشكل  على  مأزعة  دأهم   155.55

يلكالي :

يلساد جال  بأدر 555 حصة.

 555 يالدأي�سي  مصطفى  يلساد 

حصة.

يملجمأع : 1555 حصة. 

يلساد  حدف  تم  لقد   : يلتساير 

يلجنساة  مغربي  محمد  يشطاطح 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

أقم UD 7153  يلقاطن بحي سالم 

أيس يملاء يلناضأأ  من مهمة يلتساير.

رتعاين يلساد جال  بأدر مغربي 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يلجنساة 

يلأطناة أقم SZ10562  يلقاطن بحي 

تمسير  يلناضأأ  يملاء  أيس  يملسيرة 

رشريك للشرتة.

بإمضاء  رتلزم  يلشرتة  تسير 

يلجنساة  مغربي  بأدر  جال   يلساد 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

أقم SZ10562 يلقاطن بحي يملسيرة 

يكعلق  ما  كل  يلناضأأ  يملاء  أيس 

يلقانأناة ريإلديأية ريملالاة  باملسائل 

للشرتة مسير رشريك في يلشرتة.

يلقانأني  يإليديع  تم   : يإليديع 

يإلبكديئاة  يملحكمة  ضبط  بككابة 

تحت   (5(( يأناأ   (5 ببركان بكاأيخ 

أقم 2022/355.

186 P

ROBA IMMO
شهر مسكخرج من يلجم  يلعام 

يإلسكثنائي
يملسير  محضر  بمقك�سى 
بكاأيخ  يملنعقد  للشرتة  رممثل 
يلشريك  قرأ   (5(( فبريير   (1
 ROBA IMMO لشرتة  يلأحاد 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذت  شرتة 
ذيت شريك رحاد على أف  أوسما  
إلى  155555.55دأهم  من  يلشرتة 
بأيسطة  دأهم   15155555.55
أوسمالة مديأناة يلشرتة رتخفاضها 
دأهم رتبعا لذلك   1555555.55 ب 
6 ر7 من يلقانأن  تم تعديل يلفصل 
يبسا�سي للشرتة تما ونه لم يحدث 
يلقانأن  نصأص  باقي  في  تغاير  وي 
يبسا�سي للشرتة رذلك على يلشكل 

يلكالي :
يلفصل يلسادس : يلساد حمأش 

حماد 15155555.55 دأهم.
يملجمأع : 15155555.55 دأهم.

يلفصل يلساب  :
 151555 يلساد حمأش حماد   

حصة.
يملجمأع : 151555 حصة.

يلقانأني  يإليديع  تم   : يإليديع 
يإلبكديئاة  يملحكمة  ضبط  بككابة 
تحت   (5(( ماي   35 بكاأيخ  ببركان 

أقم 2022/295.
187 P

HOUMAD ZERGUIT IMMO
شهر مسكخرج من يلجم  يلعام 

يإلسكثنائي
رممثل  يملسير  محضر  بمقك�سى 
ديسمبر   (7 بكاأيخ  يملنعقد  يلشرتة 
يلأحاد لشرتة  يلشريك  قرأ   (5(1
  HOUMAD ZERGUIT IMMO
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
ذيت شريك رحاد على أف  أوسما  
دأهم   355555.55 من  يلشرتة 
بأيسطة  دأهم   3355555.55 إلى 
أوسملة مديأناة يلشرتة رتخفاضها 
دأهم رتبعا لذلك  3555555.55 ب 

 تم تعديل يلفصل 6 ر7 من يلقانأن 

يبسا�سي للشرتة تما ونه لم يحدث 
يلقانأن  نصأص  باقي  في  تغاير  وي 

يبسا�سي للشرتة رذلك على يلشكل 

يلكالي :

يلفصل يلسادس : 

حماد  زأتاط  يلساد 

3355555.55 دأهم.

يملجمأع : 3355555.55 دأهم.

يلفصل يلساب  :

 33555 حماد  زأتاط  يلساد 

حصة.يملجمأع : 33555 حصة.

يلقانأني  يإليديع  تم   : يإليديع 

يإلبكديئاة  يملحكمة  ضبط  بككابة 

تحت   (5(( ماأس   (( ببركان بكاأيخ 
أقم 2022/153.

188 P

ABNAE MAHMOUD
شهر مسكخرج من يلجم  يلعام 

يإلسكثنائي
يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

يإلسكثنائي يملنعقد بكاأيخ 35 ديسمبر 

لشرتة  يلعام  يلجم   قرأ   (5(1

ABNAE MAHMOUD  شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة على أف  أوسما  

دأهم   155555.55 من  يلشرتة 

بأيسطة  دأهم   1355555.55 إلى 
أوسملة مديأناة يلشرتة رتخفاضها 

دأهم رتبعا لذلك   1(55555.55 ب 
6 ر7 من يلقانأن  تم تعديل يلفصل 

يبسا�سي للشرتة تما ونه لم يحدث 
يلقانأن  نصأص  باقي  في  تغاير  وي 

يبسا�سي للشرتة رذلك على يلشكل 

يلكالي :

يلفصل يلسادس :

محمأد  يدأيس  يلساد 

655555.55 دأهم.

حديدرين  سميرة  يلسادة 

655555.55 دأهم.

يملجمأع : 1355555.55 دأهم

يلفصل يلساب  :

 6555 محمأد   يدأيس  يلساد 

حصة.
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 6555 حديدرين  سميرة  يلسادة 

حصة.

يملجمأع : 13555 حصة.

يلقانأني  يإليديع  تم   : يإليديع 

يإلبكديئاة  يملحكمة  ضبط  بككابة 

تحت   (5(( ماأس   14 ببركان بكاأيخ 
أقم 2022/149.

189 P

 MEDICAST
SARL

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة  
بشريك رحاد

مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

))5) تمت  5) سبكمبر  بالر اط يأم 

لشرتة  يلكأسي�سي  يلقانأن  صااغة 

يلخصائص  لها  يملسؤرلاة  محدردة 

يلكالاة :

.MEDICAST : يلتسماة

يملعلأمات  تكنألأجاا   : يلهدف 

)مبرمج محلل، مصمم).
زنقة   14  : يإلجكماعي  يملقر 

يبشعري أقم 4 وتدي  يلر اط.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيس يلشرتة.

يلروسما  : حدد أوسما  يلشرتة 

في مبلغ 155.555 دأهم.

يلشرتة  تساير  عهد   : يإلديأة 

للساد سلامان يلحجرة.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

غاية 31 ديسمبر .

رتسجال  يلقانأني  يإليديع  تم  

يلشرتة بالسجل يلكجاأي للمحكمة 

سبكمبر    (5 يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

))5) تحت أقم 8969)1.

190 P

STE. GROUPE H COLLECT
SARL

تكأين شرتة محدردة يملسؤرلاة
بالر اط  مؤأخ  محضر  بمقك�سى 

تم رض    (5(( وغسطس   35 بكاأيخ 

يلقأينين يبساساة لشرتة محدردة 

يملسؤرلاة يملميزيت يلكالاة :

يلهدف :
مطعم بسعر ثابت.

وعما  ور إنشاءيت مكنأعة.
مقار  نقل يلبضائ .

يملقر : عماأة أقم 35 شقة أقم 8 
حسان  يلأتالي  يحمد  مأالي  شاأع 

يلر اط.
بما  يملا   أوس  حدد   : يملا   أوس 

قدأه 155.555.55 دأهم.
تديأ يلشرتة من طرف   : يلتساير 
يلساد خالد حمان ملدة غير محدردة.
بككابة  تم   : يلقانأني   يإليديع 
بالر اط  يلضبط باملحكمة يلكجاأية  
بكاأيخ 15 سبكمبر ))5) أقم يلسجل 
يإليديع  أقم   16(757 يلكجاأي 

يلقانأني 5)88)1.
191 P

 SOCIETE AJ شركة
CONSULTING

SARL AU
مقر يلشرتة : يلشقة أقم 13 عماأة 
أقم 4 زنقة يلبيررني وتدي  يلر اط
سجل تجاأي أقم 71361 بالر اط

رفق محضر يلجم  يلعام يملنعقد 
قرأ يلشريك   (5(( يأناأ   35 بكاأيخ 
يملسؤرلاة  ذيت  للشرتة  يلأحاد 

يملحدردة إجريء يلكغايريت يلكالاة :
تحديث يلهدف يالجكماعي بإضافة 

نشاط يلكأطين.
إنشاء فرع جديد.

3 من  ر الكالي سيكم تعديل يملادة 
يلنظام يبسا�سي للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
سبكمبر   15 يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

))5) تحت أقم 8845)1.
192 P

IK SERVICE
يملأق   يلعرفي  يلعقد  بمقك�سى 
 (5(( وبريل   (( بكاأيخ  بكماأة 
 (5(( ماي   31 بكاأيخ  ريملسجل 
شرتة طرف  من  يلعقد  إبريم   تم 
يلخصائص  ذيت   IK SERVICE  

يلكالاة :

من  يلحصص  جما   تفأيت 

شخص معنأي إلى وشخاص ذيتاين.

للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تحأيل 

من شرتة محدردة يملسؤرلاة بشريك 

رحاد إلى شرتة محدردة يملسؤرلاة.

منعش  إلى  يلشرتة  نشاط  تغاير 

عقاأي ر ا  يلشقق يلسكناة.

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

 تم يإليديع يلقانأني باملحكمة يلكجاأية

 بمدينة يلر اط بكاأيخ ) سبكمبر ))5)

تحت أقم 7353)1.
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O CAFE GOURMAND
SARL

تحأيل يملقر يالجكماعي
 إن يلجم  يلعام يالسكثنائي لشرتة

ش.م.م   O CAFE GOURMAND

قرأ  قد  دأهم   155.555 أوسمالها 

بكاأيخ فاتح فبريير ))5) :

 455 من  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 

عماأة   1 سككأأ  مطاع  رالد  تجزئة 

 8 شقة  إلى  تماأة  مطاع  رالد   1(3

يحيى  سادي   14 يلنجاح   86 عماأة 

زعير.

ساأة  يلسادة  حصص  تفأيت 

باعمي  هللا  عبد  يلساد  إلى  بأطاب 

منها  ريحدة  كل  قامة  حصة)   155(

 15.555 دأهم وي ما مجمأعه   155

دأهم.

يسكقالة يلساد ونس بأطاب من 

من فاتح  مهام تساير يلشرتة يبكديء 

فبريير ))5).

باعمي  هللا  عبد  يلساد  تعاين 

مسير للشرتة يبكديء من فاتح فبريير 

))5) ملدة غير محدردة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  ونجز 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (5(( سبكمبر   16 بكاأيخ  بالر اط 

تحت أقم )735.
من وجل يالسكخالص ريلباان
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CAPITAL INNOV 
SARL

تفأيت حصص
 قرأ يلجم  يلعام يالسكثنائي لشرتة

CAPITAL INNOV ش.م.م أوسمالها 

يأناأ   (1 بكاأيخ  دأهم   155.555

: (5((

مملأتة  حصة   555 تفأيت 

يلساد  لفائدة  للسادة مريم بطيش 

ريحدة  كل  قامة  بأشأتررش  طاأق 

مجمأعه  ما  وي  دأهم   155 منها 

55.555 دأهم.

يسكقالة يلسادة مريم بطيش من 

يأناأ   (1 من  يبكديء  تساير يلشرتة 

.(5((

تأفاق  محمد  يلساد  تعاين 

يبكديء  يلشطي مسير جديد للشرتة 

من 1) يأناأ ))5) ملدة غير محدردة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  ونجز 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

بالر اط بكاأيخ 7) يأناأ ))5) تحت 
أقم 5577.

من وجل يالسكخالص ريلباان
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 الشركة املدنية العقارية تيكامي
أوسمالها 15.555 دأهم

عنأينها : ملكقى زنقة بني مطير 

رزأهأن يلسأي�سي يلر اط

تسجال إأيثة رمخاأجة 
تحأيل يلشكل يلقانأني

ريلكقااد بالسجل يلكجاأي
يلجمعاة  مديرالت  بمقك�سى 

بكاأيخ  يملنعقدة  للشركاء  يلعمأماة 

يملدناة  للشرتة   (516 وبريل   (5

يلعقاأية تاكامي تقرأ ما يلي :

رفاة  بعد  يلشرتة  يسكمريأ 

يلشريكين يبصلاين.

 بعد يملديرلة بشأن تقسام أوسما 

 يلشرتة بناء على عقأد يإلأيثة ريملخاأجة

تقرأ تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة 

إلى شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

يلنظام  تحاين  م   رحاد  بشريك 

يبسا�سي للشرتة.
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تم يإليديع يلقانأني لدى مصلحة 
يلكجاأية  باملحكمة  يلكجاأي  يلسجل 
 (5(( وغسطس   35 بكاأيخ  بالر اط 
65)7)1 تما تم تسجالها  تحت أقم 
بالسجل يلكجاأي تحت أقم 335)16 

من يلسجل يلكحلالي.
رهذي بمثابة مقكطف ر اان
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يئكماناة سأفاكاس ش.م.م
SOFIGAS SARL

ELECTRO 19
تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ش.م.م ش.ر
بكاأيــخ عرفــي  عقــد   بمقك�ســى 
تــم  حاــث  بالــريط   (5(( ســبكمبر   5
لشــرتة  يلكأسي�ســي  يلقانــأن  رضــ  
شــريك  ذيت  يملســؤرلاة  محــدردة 
: رحاــد ش.م.م ش.ر مميزيتهــا كالكالــي 
يلشــكل يلقانأنــي للشــرتة : شــرتة 

محــدردة يملســؤرلاة ش.م.م ش.ر.
.ELECTRO 19 : يلتسماة

يلهدف يالجكماعي : يسكيريد رتأزي  
يبجهزة يملنزلاة.

 84 يلعمــاأة   : يالجكماعــي  يملقــر 
1 شــاأع فــا  رلــد عميــر وتــدي   شــقة 

يلر ــاط.
مدة يلشرتة : 99 سنة.

فــي  حــدد   : يالجكماعــي  يلروســما  
إلــى  مقســمة  دأهــم   155.555 مبلــغ 
دأهــم   155 فئــة  مــن  حصــة   1555
للحصةيلأيحدة يتككبت رحرأت كلها 

: مــن طــرف 
 1555 يمزيلــد  يأســف  يلســاد 

. حصــة
يلســاد يأســف يمزيلــد   : يلتســاير 
غيــر  ملــدة  للشــرتة  مســير  يعكبــر 

. محــدردة
مــن  تبكــدئ   : يالجكماعاــة  يلســنة 
كل  مــن  ديســمبر   31 إلــى  ينايــر  فاتــح 

. ســنة
يإليــديع  تــم   : يلقانأنــي  يإليــديع 
باملحكمــة  يلضبــط  بككابــة  يلقانأنــي 
يلكجاأيــة بالر ــاط تحــت أقــم 4)89)1 

.(5(( ســبكمبر   (5 بكاأيــخ 
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SMART TRANS
SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
 ذيت يلشريك يلأيحد ش.م.م

مقرها يالجكماعي : أقم 35 شقة 8 
شاأع مأالي وحمد يلأتالي حسان 

يلر اط
سجلها يلكجاأي 155613 يلر اط

يملؤأخ  يلعام  يلجم   بمقك�سى 
يملسير  قرأ   (5(( يألاأ   18 بكاأيخ 

يلكعديالت يلكالاة :
فسخ يلشرتة يلسابق برينه.

تعاين يلساد فؤيد دمأ تمصفي 
للشرتة.

 8 شقة   35 مبنى   : مقر يلكصفاة 
حسان  يلأتالي  وحمد  مأالي  شاأع 

يلر اط.
بريءة يملصفي يلساد فؤيد دمأ.

بككابــة  يلقانأنــي  يإليــديع  تــم 
يلكجاأيــة  باملحكمــة  يلضبــط 
بكاأيــخ  1(89(3  بالر ــاط تحــت أقــم 

 5) سبكمبر ))5).
عن يلنسخة ريلنص
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 CHALLENGE GOOD
SERVICE ش.م.م

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
لشريك رحاد

أوسمالها : 15.555 دأهم
يملقر يلرئي�سي : 56 زنقة يبريهام 
أرديني عماأة 56 يلشقة أقم ) 

يملحاط يلر اط
يلسجل يلكجاأي أقم 161371

تأسيس شرتة
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم   (5(( ماي   (3 بكاأيخ  يلر اط 
ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلنظام  رض  
رحاد  لشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

ذيت يلخصائص يلكالاة :
 CHALLENGE GOOD : يلتسماة

SERVICE ش.م.م.
يملقر يالجكماعي : 56 زنقة يبريهام 
 ( أقم  يلشقة   56 عماأة  أرديني 

يملحاط يلر اط.

وعما    : يالجكماعي  يلهدف 

ريلسباتة  يلكهر ائاة  يلترتابات 

روعما  يلترتاب يبخرى.

دأهم   15.555  : أوسما  يلشرتة 

 155 بقامة  حصة   155 من  مكأن 

يلأيحدة مأزعة على  للحصة  دأهم 

يلشكل يلكالي :   

يلتساير  مهمة  وسندت   : يلتساير 

يلحاملة  مريمة  يلشفي  يلسادة  إلى 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

.N74748

يملدة : 99 سنة يبكديء من تسجالها 

بالسجل يلكجاأي.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

 يلقانأني لدى تكابة يلضبط باملحكمة

يأناأ   15 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

.(5((

أقم يلسجل يلكجاأي : 161371.
للباان ريإلشاأة
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AREANOVA
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد

يلجم   ملحضر  طبقا 

يالسكثنائي  يلعام 

يملنعقد في 5 وغسطس ))5) لشرتة 

AREANOVA SARL AU شرتة ذيت 

ريحد،  بشريك  محدردة  مسؤرلاة 
يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 

151349 بالر اط تقرأ ما يلي :

نقل يملقر يالجكماعي للشرتة من 

إقامة  وبادجان  زنقة  يملقارمة  شاأع 

يلشقة أقم  يلثالث  يلطابق   (1 أقم 

8 يملحاط يلر اط إلى 35 شقة 8 زنقة 

مأالي وحمد لأتالي حسان يلر اط.
بأهأي  لالى  يلسادة  يسكقالة 

تمسيرة للشرتة.

حاث  يلشرتة  مسير  تغاير 

يهناش  ومانة  يلسادة  وصبحت 

مسيرة غير مساهمة.

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  كاتب 

))5) تحت  5) سبكمبر  في  بالر اط 
أقم 8961)1.
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PNM DAKHLA
SARL

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

تم رض    (5(( سبكمبر   9 بكاأيخ 

قانأن منظم لشرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة رذيت يملميزيت يلكالاة :

ذيت   PNM DAKHLA : يلتسماة 

يملسؤرلاة يملحدردة.

يلهدف : تجاأة يلعطأأ.

يلروسما  : حدد في مبلغ 155.555 

حصة من   1555 إلى  دأهم مقسمة 

مأزعة  للأيحدة  دأهم   155 فئة 

كاآلتي :

 555  : عمر  ير ال  عمر  يلساد 

حصة.

 DAVID ERIC VAIREVESE يلساد

555 : حصة.

تيرس  شاأع   : يالجكماعي  يملقر 

يلديخلة.

يلساد  طرف  من  تسير   : يإلديأة 

 DAVID يلساد  ر  عمر  ير ال  عمر 

ERIC VAIREVESE ملدة غير محددة.

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

 (5(( سبكمبر   15 بكاأيخ  بالديخلة 

يلسجل   ،2022/1493 أقم  تحت 

يلكجاأي 483)).
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AFRICA FILTERS
 SARL

تـأسـيس شـرتةذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

رضـ   تـم   06/09/2022 بكـاأيخ 

قـانـأن منظـم لشـرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة رذيت يملمـيزيت يلكـالاة : 
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يلتسمـاة: AFRICA FILTERS ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة 

غااأ  قط   صناعة   : يلهـدف 
يلسااأيت ر يالسكيريد ر يلكصدير.

مبلغ   في  حدد   : يلروسما  
إلى   مقسمة  155.555دأهم 
دأهم   155.55 1555حصة من فئة 

للأيحدة مأزعة كاالتي : 
 555 يلزجاأي  محمد  يلساد 

حصة.
  555 حمأدي  هللا  عبد  يلساد 

حصة
يملـقر يالجـكماعـي : حي يلسالم شقة 

أقم )5  يلديخلة.
يلسـاـد  طـرف  مـن  تـسير  يإلديأة: 

محمد يلزجاأي ملدة غير محددة.
بكـكابة  تـم   : يلقانأني  ياليديع 
يالبكـديئاة  باملحكمة  يلضـبط 
بالـديخلة بـكاأيخ 16/09/2022 تحـت 
يلكجاأي  يلسجل   1506/2022 أقـم 

.((557
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يئكماناة سأفاكاس ش.م.م

أقم 38 إقامة جنان عال  شاأع طاأق بن 

زياد - تماأة

مككب يملحاسبة

 SAMDUNAS
تـأسـيس شـرتة ذيت مسؤرلاة 

محدردة 
بكـاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
4) يأناأ ))5) تماأة، حاث تـم رضـ  
يلقـانـأن يلكأسي�سي لشرتة محدردة 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  يملسؤرلاة 

ش.م.م، ش.ر، مميزيتها كالكالي :
شرتة   : يلشكل يلقانأني للشرتة 
يلشريك  ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 

يلأحاد - ش.م.م، ش.ر.
 SAMDUNAS : يلتسمـاة

إأشاديت   : يالجكماعي  يلهدف 
رإديأة يملأيق  ؛

دأرس يلدعم ريلكقأيم ريلككأين، 
تحضير يلطلبة ريلكالماذ لالمكحانات ؛
بصفة عامة كل يلعملاات يملالاة، 
ور  مباشر  بشكل  يملرتبطة  يلكجاأية 
رتذي  يلشرتة  بمأضأع  مباشر  غير 
تنماة  شأنها  من  يلتي  يلعملاات 

يلشرتة.

 ،4 أقم  شقة   : يالجكماعي  يملقر 
يلطابق يبر  إقامة قادأ مر�سى يلخير 

- تماأة.
مدة يلشرتة : 99 سنة.

في  حدد   : يإلجكماعي  يلروسما  
إلى  مقسمة  دأهم   155.555 مبلغ 
دأهم   155 فئة  من  حصة   1555
للحصة يلأيحدة يتككبت رحرأت كلها 

من طرف :
 1555  : صألي  سميرة  يلسادة 

حصة.
صألي  سميرة  يلسادة   : يلتساير 
غير  ملدة  يلشرتة  مسيرة  تعكبر 

محدردة.
من  تبكدئ   : يالجكماعاة  يلسنة 
كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.
ياليديع  تـم   : يلقانأني  ياليديع 
باملحكمة  يلضـبط  بكـكابة  يلقانأني 
 8864 أقـم  تحـت  بكماأة  يالبكـديئاة 

بـكاأيخ 13 سبكمبر ))5).
عن يلنسخة ريلنص

يئكماناة يلكأيدي ويأب رسلمى

 )سأفاكاس)
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TRANS OUZOUD
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة من 

شريك رحاد
أوسمالها : 4.355.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : حي يلشباب، عماأة 
9)، أقم )، يلر اط
إعالن حل شرتة

يلجمعاة  محضر  بمقك�سى 
 TRANS لشرتة  يالسكثنائاة  يلعامة 
OUZOUD يلذي تم بكاأيخ 9) يألاأ 

))5) تقرأ ما يلي :
قريأ حل يلشرتة قبل يبرين ؛

محمد  يلساد  يملصفي  تعاين 
يملريقي رتحديد مهامه ؛

للكصفاة  يالجكماعي  يملقر  تعاين 
 ،( أقم   ،(9 عماأة  في حي يلشباب، 

يلر اط ؛
يالجكماعي  يلكأقا   منح صالحاة 

للمصفي يلساد محمد يملريقي.

ياليديع  تـم   : يلقانأني  ياليديع 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلقانأني 

 (5(( سبكمبر   19 بـكاأيخ  بالر اط 

تحـت أقـم 8881)1.
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AUDITCLOUD MAROC

AUDIT ET CONSEIL

TELEOR
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
أوسمالها : 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : إقامة يبريئل، زيرية 

شاأع يلحسن يلثاني رشاأع غزة، 

يلطابق يلثالث، أقم 14 و، تماأة

تـأسـيس شـرتة
 بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكـاأيخ

إنشاء  تـم   ،(5(( وغسطس   31

 TELEOR يلقـانـأن يلكأسي�سي لشرتة

مسؤرلاة  ذيت  شرتة   SARL AU

يلتي  رحاد  شريك  ذيت  محدردة 

تكصف تما يلي :

.TELEOR SARL AU : يسمها

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

مسؤرلاة محدردة ذيت شريك رحاد.

إقامة يبريئل،   : مقرها يالجكماعي 
رشاأع  يلثاني  يلحسن  شاأع  زيرية 
و،   14 أقم  يلثالث،  يلطابق  غزة، 

تماأة.

: ونشطة ترحال يلخدمات  هدفها 

يلدرأية  يملذترة  في  عليها  يملنصأص 

لرئيس يلحكأمة أقم 2016/5 بكاأيخ 

5 ماي 516) ؛

ريسكقبا   يالتصا   مرتز 

ريلخدمات  ريملساعدة  يملكاملات 

يملكعلقة بجما  وشكل نقل يلباانات 

يبطريف  ور  يلخاصة  يملهمة  إطاأ  في 

من  للعمالء  خدمة  شرتة  ور  ثالثة 

يلقطاع يلخاص ور يملنهي ؛

نشاط يلككأين ؛

يالسكغال  يملباشر ور غير يملباشر 

تأجيرها  ور  يقكناؤها  يكم  ومأي    بية 

ور يملساهمة فيها في نطاق نشاطها ور 

وي ونشطة وخرى ذيت صلة ؛

يلأسائل  بكافة  يلشرتة  مشاأتة 

في جما  يلشركات يلتي تم إنشاؤها 

ساما  رال  إنشاؤها،  سيكم  يلتي  ور 

جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 

ور مساهمات ور عملاات يندماج ور 

ورأيق  ور شريء  يتككاب  ور  تحالفات 

وي  ور  يجكماعاة  حقأق  ور  مالاة 

مشاأتة ؛

يملعامالت  جما   وعم،  ربشكل 

يلكجاأية ريملنقألة ريلعقاأية ريملالاة 

يملكعلقة بشكل مباشر ور غير مباشر 

يلعملاات  من  بأي  جزئاا  ور  كلاا 

تعزيز  ور  لتسهال  وعاله  يملذكأأة 

رعمأما،  يلشرتة  نشاط  تطأير  ور 

يملعامالت  يملالاة،  يلعملاات  جما  

ريملنقألة رغير  يلكجاأية ريلصناعاة 

مرتبطة  تكأن  قد  يلتي  يملنقألة، 

بالكائن  مباشر  غير  ور  مباشر  بشكل 

مماثلة  وشااء  بأي  ور  وعاله  يملذكأأ 
ور ذيت  صلة، من يملحكمل ون تعزز 

تطأيره ور تأساعه.

يأم  من  تبكدو  سنة   99  : ومدها 

تسجال يلشرتة في يلسجل يلكجاأي.

يلساد  يلشرتة  يسير   : يلتساير 

حامل لجأيز  فاباان بررنأ ورألأك، 

ريلذي   22AF59609 أقم  يلسفر 

يقطن بباأيس، فرنسا.

تلتزم يلشرتة في كل ما   : يإلمضاء 

للمسير  باإلمضاء  معامالتها،  يخص 

يلكالي :

حامل  ورألأك،  بررنأ  فاباان 

 22AF59609 أقم  يلسفر  لجأيز 

ريلذي يقطن بباأيس، فرنسا.
أوسمالها : 155.555 دأهم مأزعة 

بقامة  يجكماعاة  حصة   1.555 إلى 

155 دأهم للأيحدة، تما يلي :

 CULTURE 1555 حصة للشرتة

,ET FORMATION

في  تبكدئ   : يملحاسباة  يلسنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير رتنكهي في 

يلسنة  باسكثناء  كل سنة محاسباة، 

يبرلى يلتي تبكدئ من تاأيخ تأسيس 

من  ديسمبر   31 في  رتنكهي  يلشرتة 

يلسنة يلصاأمة.
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ياليديع  تـم   : يلقانأني  ياليديع 

يالبكـديئاة  يملحكمة  لدى  يلقانأني 

لكماأة بـكاأيخ 15 سبكمبر ))5) تحت 

سجل تجاأي أقم 9))137.
للكلخاص ريلنشر

يملسيرين

205 P

CARDY TECH
SARL AU

يلشرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

لشريك يلأحاد

تأسيس يلشرتة
بالر اط   عرفي  عقد  بمقك�سى 

رض   تم   (5(( يأناأ   (5 بكاأيخ 

ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

يملسؤرلاة يملحدردة لشريك يلأحاد 

يلخصائص يلكالاة :

 CARDY  : يالجكماعاة  يلتسماة 

.TECH SARL AU

تكنألأجاا   : يالجكماعي  يلهدف 

يملعلأمات )مبرمج، محلل، مصمم) ؛

تطأير يملأق  ؛

تطأير يلبرمجاات.

يملقر يالجكماعي : يلعماأة 9 زنقة 

يملحاط   3 أقم  يلشقة  فرصأفاا 

يلر اط.

يملدة يالجكماعاة : 99 سنة يبكديء 

من تاأيخ تأسيسها.

 155.555  : يالجكماعي  يلروسما  

حصة   1555 على  مأزعة  دأهم 

رزعت للحصة  دأهم   155 فئة   من 

تما يلي :

 1555 يلساد محمد سعاد غالم 

حصة.

يلسنة يالجكماعاة : تبدو من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

سعاد  محمد  يلساد   : يلتساير 

غالم مسير للشرتة ملدة غير محدردة.

تـم ييديع يلسجل يلكجاأي بمككب 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

تحـت  (5(( سبكمبر   (5  بـكاأيخ 
أقـم 7455.

206 P

ELECTRO BENABBOU
SARL AU

با  يلحصص يالجكماعاة
يسكقالة مسير قديم رتعاين مسير 

جديد.
يلعام  يلجم   محضر  بمأجب 
يملنعقد  يلعادي  يلغير  يالسكثنائي 
بكاأيخ 1 وغسطس ))5) قرأ مساهم 
 ELECTRO BENABBOU يلشرتة 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأيحد ما يلي :
با  يلحصص يالجكماعاة كالكالي :
إلى  عبأ  بن  مهدي  يلساد  يبا  
آدم مطأحي جما  حصصه  يلساد 
في يلشرتة، وي 1555 حصة ب 155 
دأهم لكل حصة ما يعاد  155.555 

دأهم.
يلساد   : يبر   يملسير  يسكقالة 
بشكل  يلشرتة  من  عبأ  بن  مهدي 
يلساد   : جديد  مسير  رتعاين  نهائي 
آدم مطأحي حامل لبطاقة يلكعريف 
غير  ملدة  للشرتة  مسير   CD86964

محددة.
يلضبط  بمككب  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة 

2022/09/21 تحت أقم 37)7.
207 P

مككب يبسكاذة زينب يلحسيسين
مأثقة بمدينة طنجة

8)، شاأع وبأ عالء يملعري، طابق يلثاني أقم د.
طنجة.

يلهاتف : 863))55393

LUIDRI
SARL AU

شرتة محدردة يملسؤرلاة 
لشريك ريحد

أوسمالها : 155.555 دأهم.
 Avenue Al qods : يملقر يالجكماعي

 L Imcopa Lt2 1er étage n°5,
Tanger

سجل تجاأي أقم : 9961)1
تأسيس شرتة

مؤأخ  تأثاقي،  عقد  بمقك�سى 
 ،(5(( وغسطس   18 في  بطنجة 
بكاأيخ يملدينة  بنفس   رمسجل 
تحت يملريج    ،(5(( وغسطس   19  

يلكالاة :

تم تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

لها  ريحد،  بشريك  يملحدردة 

يلخصائص يلكالاة :

شرتة   LUIDRI  : يلتسماة 

محدردة يملسؤرلاة لشريك ريحد.

 : هأ  للشرتة  يلرئي�سي  يلهدف 

ممأ   خدمات يلفندقة ريملطعماة، 

يبخرى  يلخدمات  ركل  يلحفالت 

يملرتبطة بها.

محالت للمشرر ات يلكحألاة.

يالستثماأ يملالي بكل وشكاله.

يلكباد ،  يلبا ،  يلشريء، 

جما   يلكريء  يلتساير،  يملساهمة، 

ريبصأ   ريلعقاأيت  يملنقأالت 

يلكجاأية.

يملساهمة يملباشرة ور غير يملباشرة 

للشرتة في جما  يلعملاات يملرتبطة 

بصفة مباشرة رغير مباشرة بابهديف 

يملشاأ إلاه وعاله، عن طريق تأسيس 

شركات جديدة، ريملساهمة بأيسطة 

يتككاب ور شريء حصص يجكماعاة، 

إدماج،  رسنديت،  حقأق  وسهم، 

في  وخرى  شركات  في  مساهمة 

عملاات  ركل  يلخاأج  في  ور  يملغرب 

يملنقأالت،  صناعاة،  مالاة،  تجاأية، 

مباشر  بشكل  يملرتبطة  ريلعقاأيت 

يلهديف  بأحد  يملكعلق  مباشر  رغير 

يملذكأأة وعاله ور يملرتبطة ريلتي من 

شأنها ون تساهم في تنماة يلشرتة.

 Avenue Al  : يالجكماعي  يملقر 

.qods L Imcopa Lt2 1er

أوس يملا  : حدد أوسما  يلشرتة 

 1555 دأهم مقسم إلى   155.555 في 

 155 فئة  من  يجكماعاة  حصة 

دأهم للحصة يلأيحدة تككب رتحرأ 

بأتملها رتخصص :

لديسما  لأك  منأيل  يلساد 

 Monsieur Manuel Luque(

Ledesma) 1555 يجكماعاة.

تسير يلشرتة ملدة غير   : يلتساير 

 : يلأحاد  يملسير  طرف  من  محددة 

يلساد منأيل لأك لديسما.

يلسنة يملالاة تبكدئ من فاتح يناير 
رتنكهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
 (5(( وغسطس   (4 يأم  بطنجة 

تحت أقم 56796).
من وجل يالسكخالص ريلباان

مككب يبسكاذة زنب يلحسيسن.

208 P

 N&N INGENIERIE &
CONSEIL

 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة.
أوسمالها 15.555 دأهم.

يملقر يالجكماعي : حي يملسيرة51، 
إقامة 53 ماأس، أقم 13 - تماأة.

حل مسبق للشرتة
يلعام يالسكثنائي  يلجم   بمأجب 
قرأ شركاء   (5(1 نأفمبر   15 بكاأيخ 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  يلشرتة 
 N&N INGENIERIE & يملسماة 
15.555 )عشرة  CONSEIL أوسمالها 
 : مقرها يالجكماعي ب  دأهم،  آالف) 
حي يملسيرة51، إقامة 53 ماأس، أقم 

13 - تماأة.
يلحل يملسبق للشرتة.

للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تعاين 
تمحل للكصفاة.

عبد  يلنجاأي  يلساد  تعاين 
نأفل  يلنجاأي  ريلساد  يلحماد 

تمصفاان.
رقد تم يإليديع يلقانأني باملحكمة 
يلكجاأية بالر اط تحت أقم 1571)1 

بكاأيخ 2021/12/30.
209 P

YIMMO شركة
شرتةذيت مسؤرلاة محدردة 
ملساهم رحاد )في طأأ يلكصفاة)

أوسمالها 155.555 دأهم.
يملقر يالجكماعي : يلر اط 13 ساأع 

ريد زيز أقم 54 - وتدي .
تصفاة يلشرتة

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
يملسماة  للشرتة   (5(( ماي   15

YIMMO ش.ذ.م.م.م.ر قرأ ما يلي:
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يلنهائي  ريإلغالق  يلكصفاة 

للشرتة.

يملأيفقة على تقرير يملصفي.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  بالر اط  يالبكديئاة 

2022/09/14 تحت أقم )7)7.

210 P

STE DEGIFAR
SARL AU

يلعادي  يلغير  يلعام  يلجم   قرأ 

يملنعقد بكاأيخ 2022/09/06 لشرتة 

شرتة   STE DEGIFAR SARL AU

بشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

دأهم  ولف  مئة  أوسمالها  رحاد 

.155.555

مقرها يالجكماعي : وتدي  أقم 14 

شاأع يبطلس يلشقة أقم 16 يلر اط 

- ما يلي :

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة :

 DEGIFAR SARL قرأت يلشرتة 

AU تحأيل مقرها يالجكماعي إلى أقم 

يعقأب  حي  يلشبانات  تجزئة   549

يملنصأأ - يلر اط.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

2022/09/20، تحت أقم 8975)1.

211 P 

كاباطالاا

5)، شاأع شجرة يلقدس، قطاع 19، بلوك س، 

حي الرياض، الرباط.

FICRA CONSEIL
SARL

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة.

تحرير  تم  عرفي،  عقد  بمقك�سى 

ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

لها يلخصائص  يملسؤرلاة محدردة، 

يلكالاة :

 FICRA CONSEIL  : يلتسماة 

SARL

وي نشاط من ونشطة   : يملأضأع 

إديأة يملشاأي  يلخ ....

يأم  من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
تسجالها بالسجل يلكجاأي.

يلشقة  شاأع يببطا ،   ،15 يملقر 
أقم 4، وتدي  - يلر اط.

يملك   : يدأيس يلفقريء   : يلشركاء 
55 حصة، يلحامل لبطاقة يلكعريف 

.A(67456 يلأطناة أقم
حصة،   55 يملك   : بأأر  رلاام 
أقم  يإلقامة  لبطاقة  يلحامل 

.T001738J
 15.555 في  محدرد  يملا   أوس 

دأهم.
يلحامل   : بأأر  رلاام   : يملسير 

.T001738J لبطاقة يإلقامة أقم
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية بالر اط يأم : 2022/09/20 

تحت أقم )895)1.
212 P

تينوالين كار
TINWALIN CAR

Société à Responsabilité Limitée
d’Associé Unique

Au Capital 100.000 Dhs
Siège Social : 144 Amal 3

CYM Rabat
 RC Rabat : 138359, IF

n°37546937
TP n°26407598
CNSS 1561037

ICE 002277501000041
تحأيل يملقر يالجكماعي

يلجم   بمحضر  يلأيأد  حسب 
في يملنعقد  يلعادي  غير   يلعام 
قد صادق يلشريك   (5(( يأناأ   (6
كاأ  تينأيلين  لشرتة  يملكأن  يلأحاد 
رهي ذيت مسؤرلاة محدردة لشريك 
دأهم   155.555 أوسمالها  رحاد 
رمقرها يالجكماعي مأجأد برقم 144 
بحي يعقأب يملنصأأ بالر اط   3 يمل 

على ما يلي :
نقل يملقر يالجكماعي :

يبكديء من 6) يأناأ ))5) تم نقل 
 (8 يملقر يالجكماعي للشرتة من أقم 
6 حي وتدي   زنقة ملأية يلشقة أقم 
بحي   3 يمل   144 أقم  إلى  بالر اط 

يعقأب يملنصأأ يلر اط.

تحاين  تم  سلف،  ملا  رنتاجة 
يملنظم  يبسا�سي  بالقانأن  يلأيأد 
للشرتة ليشكمل على كل يلكغايريت 
طرف  من  يملقرأة  ريلككمامات 
يلشريك يلأحاد يملكأن للشرتة إبان 
جمعه يلعام يلغير يلعادي يملشاأ إلاه 
وعاله يلذي ينعقد في 6) يأناأ ))5).
تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يلكجاأية بالر اط في 

5) يألاأ ))5) تحت أقم 6494)1.
للنشر ريلباان

مسير يلشرتة

213 P

RIHAB ALMIAAMAR
SARL AU

تحأيل يملقر يالجكماعي
إن يلجم  يلعام يالسكثنائي لشرتة 
ش.م.م،   RIHAB ALMIAAMAR
دأهم قد بكاأيخ   155.555 أوسمالها 

14 سبكمبر ))5).
 79 من   يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
شاأع يبن سينا يلطابق يلثاني شقة 
وتدي  يلر اط إلى مككب أقم   6 أقم 
8) عماأة أياض يلسالم و شاأع محمد 

يلعمريري رشاأع سبكة يلقناطرة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  ونجز 
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
 (5(( سبكمبر   (1 بكاأيخ  بالر اط 

تحت أقم 9557)1.
من وجل يالسكخالص ريلباان

214 P

ECOBLANC
SARL

Société à responsabilité limitée
 Siège social : LOT 13 ET 14
N°14 ZONE INDUSTRIELLE

AIN ATIQ
بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
7) يألاأ ))5) من خال  يجكماع غير 
 ECOBLANC عادي قر شركاء شرتة

ما يلي :
تفأيت 155 حصة يجكماعاة من 
155 دأهم للحصة يلأيحدة من  فئة 
طرف يلساد ديباملا ماتاأ إلى يلساد 

قاصادي يأسف.

تحديث يلنظام يبسا�سي للشرتة.
تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكماأة  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
أقم  تحت   (5(( سبكمبر   (5 يأم 

.89(6
بمثابة مقكطف ر اان

215 P

STE GOODIA
SARL

 IMM 8 N°3 BELLE VUE 3
MEKNES

GSM : 06.61.90.94.86
يلسجل يلكجاأي : 759)5

أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم
بكاأيخ يسكثنائي  عقد   بمقك�سى 
4 وغسطس 1)5) من طرف يلشركاء 

قرأ ما يلي :
تفأيت 555 حصة يجكماعاة من 
لفائدة  حنان  تريمي  يلسادة  طرف 

لحلأح محمد.
حنان  تريمي  يلسادة  يسكقالة 
م  تبرئة ذمتها رتعاين يلساد لحلأح 

محمد تمسير ملدة غير محدردة.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة إلى 
يلعنأين مكجر أقم 7 عماأة 15 شاأع 

نهرر م.ج مكناس.
 4 يلبنأد  تعديل  يلشركاء  قرأ 
يبسا�سي  يلقانأن  من  ر14  ر7  ر6 

للشرتة.
تعديل يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

باملحكمة  تم  يلقانأني  يإليديع 
 1811 أقم  تحت  بمكناس  يلكجاأية 

بكاأيخ 17 ماي ))5).
216 P

STE STIMEK
SARLAU

IMM 2 RDC APPR 1 OP/
 ANASSI GROUPE

MEKNES
GSM : 06.64.70.05.51
يلسجل يلكجاأي : 343)5

أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم
بكاأيخ يسكثنائي  عقد   بمقك�سى 
)1 سبكمبر ))5) من طرف يلشريك 

يلأحاد حاث قرأ ما يلي :
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تفأيت حصص :
يجكماعاة  حصة   1555 تفأيت 
مريم  يسكيكأ  يلسادة  طرف  من 

لفائدة يلساد يلكركازي محمد.
يسكقالة يلسادة يسكيكأ مريم م  
يلكركازي  يلساد  رتعاين  ذمتها  تبرئة 
غير  ملدة  جديد  تمسير  محمد 

محدردة.
 6 يلبنأد  تعديل  يلشركاء  قرأ 
يلقانأن يبسا�سي  من  ر17  ر14  ر7 

للشرتة.
تعديل يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

باملحكمة  تم  يلقانأني  يإليديع 
 3389 أقم  تحت  بمكناس  يلكجاأية 

بكاأيخ 5) سبكمبر ))5).
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S&S SNACKING
SARLAU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
بشريك رحاد

يلعام  يلجم   ملحضر  طبقا 
وغسطس   5 في  يملنعقد  يالسكثنائي 

.S&S SNACKING 5) لشرتة((
 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 

.136165
تقرأ ما يلي :

نقل يملقر يالجكماعي للشرتة من 
زياد  بن  يببطا  شاأع طاأق  تجزئة 

شقة أقم 1 تماأة.
مكجر  يبأ�سي  يلطابق  إلى 
ساال  يلكجاأي  يملرتز  )ف.س.))، 

باأك، شاأع يلحسن يلثاني، تماأة.
تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  كاتب 
بكماأة في 1) سبكمبر ))5) تحت أقم 

.89(8
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ديجيطال هاوس ميديا
تفأيت حصص يلشرتة

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
يأناأ   6 بكاأيخ  يملنعقد  يالسكثنائي 
))5)، قرأ شركاء شرتة »ديجاطا  
يملحدردة  يلشرتة  ماديا«  هارس 

يملسؤرلاة ما يلي :

يلساد  تفأيت  على  يملصادقة 

345 حصة إلى  بلفقاه سمير ملجمأع 

يلسادة بأغالب نزهة.

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة 

رفقا للكعديالت وعاله.

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 

سبكمبر   14 يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

))5) تحت أقم 8687)1.
للخالصة ريلكذتير يملسير
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 TRANSCONTINENTAL

UNITED GROUP
RC 162871

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة
يبسا�سي  يلقانأن  بمقك�سى 

وغسطس   (6 بكاأيخ  يملؤأخ 

يسم  تحمل  شرتة  تأسيس  تقرأ 

 TRANSCONTINENTAL UNITED

محدردة  مسؤرلاة  ذيت   GROUP

خاصاتها كالكالي :

 : يلتسماة 

 TRANSCONTINENTAL UNITED

GROUP ذيت محدردة يملسؤرلاة.

يلهدف : يلشرتة تماأس نشاطها :

يلجاهزة  يملالبس  ر ا   شريء 

ريلعناصر  يملأضة  رإتسسأيأيت 

في  بالكجزئة  ور  بالجملة  يلزخرفاة 

يملكاجر رعبر يإلنترنت.

يسكيريد رتصدير.

ر ا  جما  يبجهزة يملنزلاة  شريء 

ريملفررشات ريبثاث.

ربشكل عام كل عملاة تجاأية ور 

صناعاة ور مالاة ور عقاأية، لها عالقة 

مباشرة ور غير مباشرة بابهديف يلتي 

رأدت وعاله ور يملناسبة لكعزيز تأس  

رتطأأ يلشرتة.

يملقر يالجكماعي : مقر يلشرتة حدد 

شاأع محمد   (3  : في يلعنأين يلكالي 

بلحسن يلأيزيني، تجزئة بأقناد  3)، 

يلسأي�سي، يلر اط.

يملدة يلقانأناة : تأسست يلشرتة 

تاأيخ  من  يبكديء  سنة   99 ملدة 

يلكأسيس يلنهائي لها.

أوسما    : يالجكماعي  يلروسما  

يلشرتة حدد في مبلغ 155.555 دأهم 

 155 من  حصة   1555 إلى  قسمت 

ريمثل  كلاا  دف   حصة  لكل  دأهم 

مساهمة ونجزت نقدي لفائدة يلشرتة 

كلاا من طرف :

بما  بنجلأن  ياسمين  يلساد 

مقديأه 55.555 دأهم.

يلساد محمد يلهادي جيريأي بما 

مقديأه 55.555 دأهم.

بالكامل  يلحصص  هذه  تدف  

رتخصص كلها للشرتة.

يلسادة  يلشرتة  يسير   : يلتساير 

 36  : ب  يلقاطنة  بنجلأن  ياسمين 

زنقة يرالد نمة، بير قاسم، يلسأي�سي 

مزديدة  يلجنساة  مغر اة  يلر اط، 

حاملة   ،1984 وتكأ ر   ( بكاأيخ 

.A343559 للبطاقة يلأطناة أقم

بالسجل  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلكجاأي 

بالسجل  مسجلة  يلشرتة  بالر اط. 

يلكجاأي بالر اط تحت أقم 871)16.
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INVIPRO

SARL

يالسكثنائي  يلعام  يلجم   قرأ 

ش.م.م،   INVIPRO SARL لشرتة 

 1( دأهم بكاأيخ   155.555 أوسمالها 

سبكمبر ))5) :

إلى  تبعا  يلشرتة  إديأة  تعديل 

عاللي  تحاد  محمد  يلساد  يسكقالة 

حساني من تساير يلشرتة يبكديء من 

)1 سبكمبر ))5).

بككابة  يلقانأني  يإليديع  ونجز 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (5(( سبكمبر   (1 بكاأيخ  بالر اط 

تحت أقم 8))8)1.
من وجل يالسكخالص ريلباان
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مككب يبسكاذ وتنار

مأثق بالديأ يلباضاء

الشركة العقارية ما زيل
شرتة مجهألة

يملسماة حديثا »يلشرتة يملدناة 

يلعقاأية ما زيل«

تعديل هدف يلشرتة
تحأيل شرتة مجهألة إلى شرتة 

مدناة عقاأية
تغاير يلتسماة

تعاين مسير رحاد
يعكماد نظام وسا�سي جديد

يبسكاذ  تلقاه  عقد  بمقك�سى 

يلباضاء  بالديأ  مأثق  حنفي،  وتنار 

يملكضمن   (5(( يأناأ   (( بكاأيخ 

يالسكثنائي  يلعام  يلجم   محضر 

»يلشرتة يلعقاأية ما زيل«  ملساهمي 

 155.555 أوسمالها  مجهألة  شرتة 

دأهم ريلتي مقرها يالجكماعي بالديأ 

يلباضاء يير ينفا.

تنتاجة لهذي يلعقد فإن مجمأع 

يلشركاء قد خلصأي إلى :

تصحاح رمأيفقة : هدف يلشرتة 

تما يلي :

من جهة ورلى :

يلرسم  ذي  يمللك  يسكغال  

هأ  يلذي   C/38325 أقم  يلعقاأي 

للمدير  يلخاص  يلسكن  عن  عباأة 

يلذين هم  عائلكه  وفريد  م   يلأحاد 

شركاء في أوسما  يلشرتة يملذكأأة.

من جهة ثاناة :

جما  يلعقاأيت يملكأيجدة  يقكناء 

في يملديأ يلحضاأي ريسكغاللها بجما  

يلطرق.

تريء جما  يملحالت ريلعقاأيت.

يلعقاأية  يلعملاات  عامة  بصفة 

ريملالاة يلتي لها عقاأة مباشرة ور غير 

يملذكأأة  يلشرتة  بأهديف  مباشرة 

بإمكانها يملساهمة  ور  يلخاصة  وعاله 

في يزدهاأ يلشرتة.

يلفصل ) من يلنظام يبسا�سي تم 

تغايره باملقابل.
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يلشرتة  تسماة  تعديل   : تقرير 

»يلشرتة يلعقاأية ما زيل«  يملجهألة 

درن إنشاء شخص معنأي جديد م  
يالحكفاظ بشخصاتها يلقانأناة درن 

تغاير في وصأ  رمسؤرلاات يلشرتة 

يلفائدة  بسهم  يلحالاين  يملالك  بين 

يملكأنة لروس يملا .

من  يلشرتة  تسماة   : تعديل 

شرتة  زيل«  ما  يلعقاأية  »يلشرتة 

مجهألة إلى »يلشرتة يملدناة يلعقاأية 

ما زيل«.

يلفصل 3 من يلنظام يبسا�سي تم 

تغايره باملقابل.

تعاين تمسير رحاد لهذه يلشرتة 

من  يبكديء  محدردة  غير  ملدة  رذلك 

تاأيخ هذي يلجم .

حامل  يدأيس  در اللي  يلساد 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

.BE844(89

يبسا�سي  يلنظام  على   : مأيفقة 

رتذلك  مجمله  في  يلشرتة  لهذه 

عقاأية  مدناة  شرتة  إلى  تحأيلها 

رفق يسمها يلجديد »يلشرتة يملدناة 

يلعقاأية ما زيل«.

يلشرتة  تحأيل  ون   : إثبات 

يملجهألة إلى يلشرتة يملدناة يلعقاأية 

تم تحقاقه نهائاا.

جديد  وسا�سي  نظام   : يعكماد 

عقد  في  رتحريره  تأسيسه  تم  تما 

حنفي،  وتنار  يبسكاذ  تلقاه  مأثق 

مأثق بالديأ يلباضاء بكاأيخ )) يأناأ 

.(5((

لهذه  يلجديد  يلنظام  عن  نكج 

مدناة  رفق شكلها تشرتة  يلشرتة 

يلجديدة،  تسماتها  رفق  عقاأية 

يملميزيت يلكالاة :

يلشركاء :

يلساد در اللي يحمد نصر يلدين.

يلساد در اللي يدأيس.

محمد  يلاكسيس  در اللي  يلساد 

فأزي.

يلسادة در اللي صبرينا.

يملدناة  »يلشرتة   : يلتسماة 

يلعقاأية ما زيل«.

يلهدف : هدف يلشرتة تما يلي :

من جهة ورلى :

يلرسم  ذي  يمللك  يسكغال  

يلعقاأي أقم C/38325 يلذي عباأة 

عن يلسكن يلخاص للمدير يلأحاد 

م  وفريد عائلكه يلزين هم شركاء في 

أوسما  يلشرتة يملذكأأة.

جما   يقكناء   : ثاناة  جهة  من 

يملديأ  في  يملكأيجدة  يلعقاأيت 

يلحضاأي ريسكغاللها بجما  يلطرق.

تريء جما  يملحالت ريلعقاأيت.

يلعملاات  جما   عامة  بصفة 

عالقة  لها  يلتي  ريملالاة  يلعقاأية 

بأهديف  مباشرة  غير  ور  مباشرة 

يلخاصة وعاله  يملذكأأة   يلشرتة 

يزدهاأ  في  يملساهمة  بإمكانها  ور   

يلشرتة.

يملقر يالجكماعي : يلديأ يلباضاء يير 

ينفا.

يملدة : 99 سنة يبكديء من تاأيخ 

تقاادها بالسجل يلكجاأي ما عدي في 

حالة يلفسخ يملسبق ور يلكمديد.

أوسما  يلشرتة : يبقى 155.555 

1555 حصة من  إلى  دأهم مقسمة 

مفصلة  للأيحدة،  دأهم   155 فئة 

تما يلي :

يلساد در اللي وحمد نصر يلدين 

بنسبة 55) حصة.

يلساد در اللي يدأيس بنسبة 745 

حصة.

يلاكسيس محمد  در اللي  يلساد 

فأزي بنسبة 5 حصص.

يلسادة در اللي صبرينا بنسبة 5 

حصص.

يملجمأع : 1555 حصة.

من  يلشرتة  ستسير   : تساير 

در اللي  يلساد  رحاد  مسير  طرف 

كامل  م   محدردة  غير  ملدة  يدأيس 

للكصرف  له  يملخألة  يلصالحاات 

باسم يلشرتة ريلشرتة سكصبح في 

كل عقأدها ملزمة بإمضائه.

تم يإليديع يلقانأني لهذه يلأثائق 

يالسكثنائي  يلعام  يلجم   )محضر 

ريلنظام   (5(( يأناأ   (( بكاأيخ 

 ((5(( يأناأ   (( بكاأيخ  يبسا�سي 

يملحكمة  لدى  يلضبط  بككابة 

يلكجاأية بالديأ يلباضاء.
مقكطف من وجل يإلشهاأ

مككب يبسكاذ وتنار حنفي

مأثق بالديأ يلباضاء
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HAND ART’S
SARL AU

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة 
ذيت شريك ريحد 

بمقك�سى عقد عرف مؤأخ بالر اط 

تحرير  تم   ،(5(( وغسطس   8 في 

محدردة  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

ريلتي  رحاد،  ذيت شريك  يملسؤرلاة 

خصائصها كالكالي :

يلشكل يلقانأني : شرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت شريك ريحد.

.HAND ART’S SARL AU : يلتسماة

يلهدف يالجكماعي : تهدف يلشرتة 

إلى :

يلحديثة  يلتشطابات  وعما  

ريلحرفاة ؛

رترريج  يلديخلي  يلكصمام 

يملنكجات يلحرفاة ؛

إديأة وعما  ؛

يملشغأالت  رتصدير  يسكيريد 

يلادرية ؛

تصمام رتنفاذ يلحديئق ريملناظر 

يلطباعاة ريبثاث يلحضري.

زنقة   4 يلر اط،   : يملقر يالجكماعي 

ريد زيز، يلطابق يلثالث، شقة أقم 7، 

وتدي .

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

يلتسجال في يلسجل يلكجاأي.

يلروسما  : حدد يلروسما  في مبلغ 

 1555 إلى  رقسم  دأهما،   155.555

دأهما   155 حصة يجكماعاة بقامة 

لكل ريحدة رهي مأزعة كالكالي :

مغربي  أيان،  لطفي  يلساد 

 (554 يلجنساة، مزديد بالر اط سنة 
يلكائن عنأينه بقطاع 9، أقم 5) شاأع 

ريلحامل  يلر اط  يلرياض،  حي  يبأز، 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

AA117318 مالك   1555 حصة.

يلساد لطفي أضأين،   : يلتساير 

لبطاقة  يلحامل  يلجنساة،  مغربي 

 A486555 أقم  يلأطناة  يلكعريف 

 ،1 شقة  د،  بعماأة  عنأينه  يلكائن 

إقامة يبطلس، حي يلنهضة )، يلر اط 

عين مسير للشرتة ملدة غير محدردة.

 يلسجل يلكجاأي 811)16 يملحكمة 

سبكمبر   19 يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

))5) تحت أقم 8894)1.
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CITY BUS TRANSPORT
شرتة مساهمة

ذيت أوسما  : 15.555.555) دأهم

يملقر يالجكماعي : قطب يبعما  

ياسمانة، تقاط  شاأع يلشفشارني 

رطريق يلر اط، عين يلسب  أقم 13 

يلطابق أقم )، يلديأ يلباضاء

يلسجل يلكجاأي أقم 359159

عز  - تعاين - مكصرف - أئيس يملدير 
يلعام

1 - بمقك�سى محضر يلجم  يلعام 

وغسطس   35 يلعادي يملنعقد بكاأيخ 

))5) تم :

عز  يلساد سادي محمد مجاد 

تمكصرف  مهامه  من  يالدأي�سي 

من  رتذي  للشرتة  يإلديأي  باملجلس 

مهامه ترئيس مدير عام للشرتة.

عز  يلساد هشام بن مخلأف من 
يإلديأي  باملجلس  تمكصرف  مهامه 

للشرتة.

تعاين يلساد علي يملطا  يلقاطن 

يلقاطن  بكندي ريلساد عاد  خاام، 
بالر اط تمكصرفين باملجلس يإلديأي 

سنأيت تنكهي بحلأ  يلجم    3 ملدة 

وجل  من  يملنعقد  يلعادي  يلعام 

يملصادقة على حسابات يلسنة يملالاة 

لسنة 4)5).
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) -  بمقك�سى محضر يملجلس يإلديأي 

يملنعقد بكاأيخ 35 وغسطس ))5) تم :

تعاين يلساد عاد  خاام ترئيس 

مهامه  ملدة  للشرتة  عام  مدير 

تمكصرف.

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 

يلكجاأية بمدينة يلديأ يلباضاء بكاأيخ 

8 سبكمبر ))5) تحت أقم 837551 

رتم إيديع يلكصريح بالكعديل في نفس 

يلاأم تحت أقم 7)96).
لإلشاأى ريلباان

224 P

 CENTRALE D’ACHATS

 VEHICULES INDUSTRIELS

CAVI

 SOCIETE A RESPONSABLE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE 1.000.000

DIRHAMS

 Siège social : 7, espace Essaada

route des Zaers Souissi RABAT

يلسجل يلكجاأي أقم 37555

عز  تعاين مسير
يلقريأيت  محضر  بمقك�سى 

يملؤأخ  يلأحاد  للشريك  يالسكثنائاة 

ب 9) يألاأ ))5) ، تم تعاين يلساد 

بمدينة  يلقاطن  ومزيل  يبريهام 

يملحمدية تمسير رحاد ملدة 3 سنأيت 

تنكهي بحلأ  يلجم   يملنعقد من وجل 

يملصادقة على حسابات يلسنة يملالاة 

4)5) تبعا إلقالة مسير.

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 

بكاأيخ يلر اط  بمدينة   يلكجاأية 

)1 سبكمبر ))5) تحت أقم ))86)1 

رتم إيديع يلكصريح بالكعديل في نفس 

يلاأم تحت أقم 7173.
لإلشاأة ريلباان

225 P

KARAMA BUS KENETRA
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

لشريك رحاد
ذيت أوس ما  75.555.555 دأهم
يملقر يالجكماعي : تجزئة 8) من 
تجزئة بير أيمي يلشرق يلقناطرة

يلسجل يلكجاأي أقم 37555
عز ، تعاين، مسير، تفأيت حصص

يلقريأيت  محضر  بمقك�سى 
يملؤأخ  يلأحاد  للشريك  يالسكثنائاة 

ب 17 يألاأ ))5) :
تم تعاين يلساد مررين يلجناأي 
يلقاطن بمدينة سال تمسير للشرتة 
سنأيت تنكهي بحلأ  يلجم    3 ملدة 
على  يملصاقة  وجل  من  يملنعقد 
حسابات يلسنة يملالاة يملالاة 4)5) ؛
يلقريأيت  محضر  بمقك�سى 
يملؤأخ  يلأحاد  للشريك  يالسكثنائاة 

ب 19 يألاأ ))5) :
من  حصة   755.555 تفأيت  تم 
ذيت   KARAMA BUS شرتة  طرف 
لدى   35149 أقم  يلكجاأي  يلسجل 
لفائدة  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 
ذيت   AEM HOLDING شرتة  
لدى   365391 يلسجل يلكجاأي أقم 
يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية  يملحكمة 
ب مؤأخ  عرفي  عقد   بمأجب 

18 يألاأ ))5).
تحديد صالحاات يملسير.

جديد  وسا�سي  قانأن  يعكماد 
للشرتة.

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 
يالبكديئاة - مصلحة يلسجل يلكجاأي 
بمدينة يلقناطرة بكاأيخ 5) وغسطس 
))5) بالنسبة للكغير أقم I تحت أقم 
395)9 رتم إيديع يلكصريح بالكعديل 

في نفس يلاأم تحت أقم 3)33.
تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 
يالبكديئاة - مصلحة يلسجل يلكجاأي 
بمدينة يلقناطرة بكاأيخ 35 وغسطس 
))5) بالنسبة للكغير أقم II تحت أقم 
1)4)9 رتم إيديع يلكصريح بالكعديل 

في نفس يلاأم تحت أقم 3368.
لإلشاأة ريلباان

226 P

MAHA DELICES
RC N° 129929

بمقك�سى عقد عرفي حرأ بكماأة 
يلجم   قرأ   (5(( سبكمبر   14 في 
 MAHA« لشرتة  يالسكثنائي  يلعام 
أوسمالها  ش.م.م   »DELICES
في  يلرئي�سي  مقرها  دأهم   155.555
يلرمالاة  يحأيز  يحيى  سادي  تماأة، 

ما يلي :
نقل 555 حصة يجكماعاة يلتي في 
حأزة يلساد يلتهامي تلاد إلى يلساد 
مجمأع  بالكالي  روصبح  ريهاما  عزيز 
يلجديدة  يالجكماعاة  يلحصص 

كالكالي :
حصة   555  : يلساد عزيز ريهاما 

يجكماعاة.
 555  : يلبصري  حأأيا  يلسادة 

حصة يجكماعاة.
تلاد  يلتهامي  يلساد  يسكقالة 
روصبح يلساد عزيز ريهاما هأ يملسير 

يلأحاد للشرتة.
لدى  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 
يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط  تكابة 
بكماأة بكاأيخ 19 سبكمبر ))5) تحت 

أقم 8957.
227 P

STE AXE BUILDING
SARL AU

يملقر يالجكماعي : يلرقم 55) حي 
يلنهضة 1 إضافة عماأة 1 يلر اط
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة للشريك يلأحاد
1 - بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ في 
ريملسجل  بالر اط   (5(( يألاأ   18
بالر اط،   (5(( يألاأ   (5 بكاأيخ 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسست 
رذيت  يلأحاد  للشريك  يملحدردة 

يملميزيت يلكالاة :
 STE AXE BUILDING : يلتسماة 

.SARL AU
في  مقارلة   : يالجكماعاة  يلهدف 

يلبناء ريبشغا  يملخكلفة.
يملقر يالجكماعي : يلرقم 55) حي 

يلنهضة 1 إضافة عماأة 1 يلر اط.

يلروسما  : حدد أوسما  يلشرتة 

إلى  دأهم مقسم   555.555 مبلغ  في 

دأهم   155 فئة  من  حصة   5555

مأزعة على يلشكل يلكالي :

 : يلحلام  عبد  لعسيري  يلساد 

5555 حصة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.

يلسنة يالجكماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
لعسيري  يلساد  تعاين   : يلتساير 

للشرتة،  يلحلام مسيري رحادي  عبد 

رذلك ملدة غير محدردة.

) - تم يإليديع يلقانأني باملحكمة 

يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 19 سبكمبر 

))5) تحت يلرقم 8939)1.
للباان ريلنشر

إمضاء

228 P

 FROID NEUF CLIM
بكاأيخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

تأسيس  تم   (5(( وغسطس   ((

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

بشريك ريحد ريلتي تكميز بما يلي :

 FROID  : يالجكماعاة  يلتسماة 

.NEUF CLIM

يلهدف يالجكماعي : ترتاب رصاانة 

وجهزة يلكدفئة ريلككااف.
يملقر يالجكماعي : 5) زنقة يكلمان، 

وتدي ،   ،( أقم  شقة  علي  سادي 

يلر اط.
أوسما  يلشرتة : 155.555 مكأن 

من 1555 حصة.

يلساد طه يلخااط 1555 حصة.

يملدة : 99 سنة.

يلتساير : يلساد طه يلخااط مسير 

للشرتة ملدة غير محدردة.

يلسنة يالجكماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
أقم يلسجل يلكجاأي : 573)16.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 8 سبكمبر ))5).

229 P
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شركة ماستر كالس كالك�سي 

بريفي

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

أوسمالها : 5.555) دأهم

يلعنأين : 1 عماأة 13 يملجمأعة )، 

يلنجاح، تامسنا

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 

يتفق  بكماأة   (5(( وغسطس   ((

تالس  »ماستر  لشرتة  يلعام  يلجم  

تالت�سي بريفي« شرتة ذيت مسؤرلاة 

 (5.555 ب  أوسمالها  يقدأ  محدردة 

يالجكماعي  مقرها  ريأجد  دأهم 

بالعنأين يلكالي : 1 عماأة 13 يملجمأعة 

)، يلنجاح، تامسنا على ما يلي :

فكح فرع للشرتة بالعنأين يلكالي : 

تجزئة يلنصر، تماأة 55.

زيادة أوس يملا  :

أوسما   زيادة  يلعام  يلجم   قرأ 

يلشرتة بمقدأي 15.555 دأهم لاصبح 

35.555 دأهم رذلك عن طريق إنشاء 

ريإلفريج  لالتككاب  155 سهم جديد 

عن يملساهمة يلنقدية للشريك يلجديد 

يلساد يلعالم يلحسن، يلحامل لبطاقة 

.AD3(546 يلكعريف يلأطناة أقم

تعاين مسير مساعد :

سبالي  يلساد  يلعام  يلجم   يعين 

عبد يلكريم، يلحامل لبطاقة يلكعريف 

يلأطناة أقم A79(959 تمسير مشاأك.

من يآلن فصاعدي، سادير يلشرتة 

يلساد طبيب عبد هللا، يلحامل لبطاقة 

 AD17895( أقم  يلأطناة  يلكعريف 

ريلساد سبالي عبد يلكريم.

تحاين يلنظام يبسا�سي للشرتة.

قرأ  يلسابقة،  للكعديالت  تبعا 

يلجم  يلعام تحاين يلنظام يبسا�سي 

للشرتة.

تم يإليديع يلقانأني بككابة يلضبط 

بكاأيخ  بكماأة  يالبكديئاة   باملحكمة 

13 سبكمبر ))5) تحت أقم 8867.

230 P

 ATELIERS DE DECOUPAGE
 EMBOUTISSAGE

 MAGHREBIN
ADEMAG

وتأليي در ديكأ اج ورمأ يكيساج 
مغر اان وديماك

ش.م.م
ذيت أوسما  : 4.555.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : يملحمدية، زيرية 
زنقة يلحأز رسفي

يلسجل يلكجاأي يملحمدية أقم : 479
تعديالت قانأناة

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
519) قرأ شركاء  19 سبكمبر  بكاأيخ 

شرتة »وديماك« ما يلي :
بإضافة  يلشرتة  نشاط   تأسا  

ما يلي :
وجهزة  رصاانة  رترتاب  يسكيريد 

قااس يلأقأد يلسائل.
يلقانأن  من   3 يلفصل  تعديل 

يبسا�سي للشرتة - غرض يلشرتة.
تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 
يالبكديئاة للمحمدية يأم 4) سبكمبر 

519) تحت أقم 1558.
231 P

NIN SKIN    
SARL 

يملقر : زيرية شاأع يلقا�سي سرياأي 
ريلقا�سي يلصنهاجي، يلسأي�سي، 

يلر اط
يلكعريف يلضريبي : 48)55145
يلرقم يلأحاد لكعريف يملقارلة : 

55(7617(5555541
 يلسجل يلكجاأي بالر اط 

أقم : 155551 
تغاير يلنظام يبسا�سي

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
لشرتة   (5(( ماي   17 بكاأيخ 
يلروسما   ذيت   NIN SKIN SARL

455.555 دأهم تقرأ ما يلي :
أوس  من   %55( سهم   (555 با  
 ESTHECARE SARL لشرتة  يملا ) 
يلباضاء  يلديأ  في  تجاأي  )سجل 
ذيت  يلشرتة  تصبح   (486495 أقم 
مسؤرلاة محدردة بدال من شرتة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت شريك ريحد.

يسكقالة نهالة يلجيريأي من يإلديأة 

رتعاين يلسادتين فأقلة إلهام رمريم 

علمي مديرتين جديدتين للشرتة.

تعديل يلنظام يبسا�سي.

لقد تم يإليديع يلقانأني باملحكمة 

يلقانأني  يبجل  في  بالر اط  يلكجاأية 

أقم  تحت   (5(( سبكمبر   (1 يأم 

.1(8994

232 P

 STE MOROCCO

INNOVATION ENERGIE

SARL AU

أقم يلسجل يلكجاأي : 781)16

تكأين شرتة محدردة يملسؤرلاة 

ذيت يلشريك يلأيحد

بالر اط  مؤأخ  محضر  بمقك�سى 

تم رض    (5(( وغسطس   (9 بكاأيخ 

يلقأينين يبساساة لشرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت يلشريك يلأحاد ذيت 

يملميزيت يلكالاة :

يلهدف : 

مكنأعة  إنشاءيت  ور  وعما  

)مقار ) ؛

يالسكيريد ريلكصدير ؛

يلكجاأة.

يملقر : عماأة أقم 35 شقة أقم 8، 

شاأع مأالي يحمد يلأتالي، حسان، 

يلر اط.

بما  يملا   أوس  حدد   : يملا   أوس 

قدأه 155.555 دأهم.

غير  ملدة  يلشرتة  تديأ   : يلتساير 

محدردة من طرف :

نأأ يلدين بأخسابي.

يإليديع يلقانأني : تم بككابة يلضبط 

بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية   باملحكمة 

15 سبكمبر ))5) تحت أقم 8859)1.

233 P

مككب يبسكاذة مأناا بأفريري

مأثقة بسال
شاأ اللة وسماء، زنقة يلقطاف، إقامة وتريم، 

يلطابق يلثالث، شقة 7 أقم 7

R.FILAHA
SARL AU 

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 
بشريك ريحد 

بكاأيخ  بمقك�سى عقد مأثق حرأ 
)) يألاأ ))5) بمككب يبسكاذة مأناا 
تأسيس  تم  بسال،  مأثقة  بأفريري 
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة بشريك 

رحاد ذيت يملميزيت يلكالاة : 
شكل يلشرتة : شرتة ذيت مسؤرلاة 

محدردة بشريك رحاد.
 R.FILAHA SARL : يسم يلشرتة 

.AU
يالسكغال    : يلغرض من يلشرتة 

يلفالحي، يلزأيعة ريلترباة يملرتبطة.
يملقر يالجكماعي : يلر اط، عماأة 35 

شقة 8، شاأع مأالي وحمد يلأتالي.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555  : يلشرتة  أوسما   مبلغ 

دأهم مقسم على يلشكل يلكالي :
حصة   155 يلناجم  ونأيأ  يلساد 

بقامة 155 دأهم للحصة.
طرف  من  يلشرتة  هذه  رتسير 
يلساد ينأيأ يلناجم تمسير رحاد ملدة 

غير محدردة، يلساتن بكجزئة سعاد 
يلقناطرة،  طريق   ،917 أقم  حجي، 

سال.

باملحكمة   : يلقانأني  يإليديع  تم 

أقم  تحت  بالر اط  يلكجاأية 

سبكمبر   19 بكاأيخ   2022/128828

.(5((

234 P

ASEAN INDUSTRIES
SARL

تصفاة نهائاة
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

 (5(( يأناأ   17 بكاأيخ  يملنعقد 

 ASEAN INDUSTRIES SARL
رمقرها  دأهم   15.555 أوسمالها 
يالجكماعي 5 زنقة فكاك يلشقة أقم 4 

يلطابق يبر ، يلر اط تقرأ ما يلي :
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يلحل يلنهائي لشرتة تبعا للكقرير، 
سلاماني  خديجة  يلسادة  يملصفاة 
قد  يلشرتة  ون  فيها  تأضح  يلتي 
صفات نهائاا رلم يعد وحد مدين لها 

منذ تأسيسها حتى يأمنا هذي.
ربهذي تمت تصفاة يلشرتة نهائاا.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
 تحت أقم )866)1 بكاأيخ 13 سبكمبر 

. (5((
مقكطف ر اان

235 P

 PANORAMA VERT
SARL AU

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمأجب 
لشرتة   (5(( يألاأ   19 بكاأيخ 
 PANORAMA VERT SARL AU
شرتة ذيت يملسؤرلاة محدردة بشريك 
دأهم   155.555 أوسمالها   رحاد 
مقرها 57 شاأع يفريقاا، حي يلصفاء 

يلقرية، سال قرأت ما يلي : 
1 - يملصادقة على تفأيت يلحصص.
 ) - تغاير يملقر يالجكماعي للشرتة : 
يلصفاء،  حي  يفريفاا،  شاأع   57
بالطابق  شقة  إلى  سال  يلقرية، 
تجزئة سال يلجديدة يلرقم  يبأ�سي، 

899 مكرأ سال يلجديدة، يحساين.
آخر  جديد  مسير  تسماة   -  3

للشرتة.
4 - تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة.
يبسا�سي  يلقانأن  تحاين   -  5

للشرتة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 
بسال بكاأيخ 8 وغسطس ))5) تحت 

يلرقم 39419.
236 P

IDF EVENT
SARL

بمأجب يلجم  يلعام فأق يلعادة 
 (5(( سبكمبر   ( بكاأيخ  للشركاء 
لشرتة IDF EVENT SARL شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة أوسمالها 155.555 
 ،8 يلشقة  فرنسا،  شاأع   45 دأهم، 

وتدي ، يلر اط قرأري ما يلي :

تفأيت  على  يملصادقة   -  1

يلحصص.

يبسا�سي  يلقانأن  تحاين   -  (

للشرتة م  تقسام جديد لروسما  

يلشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (5(( سبكمبر   1( بكاأيخ  بالر اط 

تحت يلرقم 8675)1.

237 P

SOMIDASCO
SARL AU

يالنحال  يملسبق للشرتة
- بمأجب محضر يلقريأ يلشريك   I

 SOMIDASCO SARL يلأحاد لشرتة

يملسجلة بالسجل يلكجاأي تحت   AU

يلرقم 7)1557 بكاأيخ 7 سبكمبر ))5) 

قرأ ما يلي :

1 - يالنحال  يملسبق للشرتة.

) - تعاين يلسادة رصفاله فأزية 

مأمأأة يلكصفاة ففأضت لها جما  

يلسلطات للقاام بهذه يملهمة تم أسخ 

في  للشرتة  يلنهائاة  يلكصفاة  مقر 

وتدي ،   ،8 يلشقة  45 شاأع فرنسا، 

يلر اط.

- تم يإليديع يلقانأني باملحكمة   II

سبكمبر   13 يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

))5) تحت يلرقم 7)1557.

238 P

JTA GENERALE
 SARL AU

بالر اط  عرفي  عقد  بمأجب   -  I

تم تأسيس   (5(( سبكمبر   5 بكاأيخ 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

بشريك رحاد مأيصفاتها كاآلتي :

يلتسماة :

.JTA GENERALE SARL AU 

هدف يلشرتة : با  مأيد يلغذيئاة.

زنقة مأالي   ((  : يملقر يالجكماعي 

أشاد، يلشقة أقم 1، حسان، يلر اط.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي للشرتة.
أوسماله : 155.555 دأهم مقسم 

على 1555 حصة من فئة 155 دأهم 

للحصة.

تساير  مهمة  وسندت   : يلتساير 

يلشرتة إلى يلساد بأتاغاتن يأنس.

ور  يلشركاء  على  تأزع   : يبأ اح 

يالحكااطات  يلحساب  إلى  ترحل 

يالحكااطي  يقكطاع  بعد  يلخاصة 

يلقانأني.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم   -  II

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (5(( سبكمبر   19 بكاأيخ  بالر اط 

تحت أقم يلسجل يلكجاأي 833)16.

239 P

 GROUPE AL MISSAQ

PRIVEE
AU

بكاأيخ  يملؤأخ  يلعقد   بمأجب 

5) ماي ))5) رض  يلقانأن يبسا�سي 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  للشرتة 

ذيت يلشريك يلأحاد تكميز بما يلي :

يلتسماة : »تررب يملساق يلخاص«.

يلهدف يالجكماعي : يلكعلام يلخاص.
يلكندي،  زنقة   : يالجكماعي  يملقر 
أقم 7 مكرأ، بديأأ يلجام ، يلر اط.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تقاادها بالسجل يلكجاأي.
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة يملأزعة 

على يلشكل يلكالي :

يتريأيل  يلأيحد  عبد  يلساد 

1555 حصة.

أ اعة  يلسادة  عانت   : يلتساير 

ومزي  تمسيرة للشرتة.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

 لدى يملحكمة يلكجاأية بالر اط تحت 
أقم 8366)1 في 5 سبكمبر ))5) أقم 

يلسجل يلكجاأي 417)16.

240 P

سيس ماتيريو 
بكاأيخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 
تأسيس  تم   (5(( وغسطس   (6
محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

باملأيصفات يلكالاة :
يلتسماة : »سيس ماتيريأ«.

ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 
مسؤرلاة محدردة.

يلترتابات   : يالجكماعي  يلهدف 
يلكهر ائاة ريلسباك ريبعما  يملكنأعة 

ور يلبناء، مكجر با  يلعقاقير.
دأهم   155.555  : يملا   أوس 
فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 
دأهم للحصة يلأيحدة مأزعة   155

بين يلشركاء على يلشكل يلكالي :
حصة   345 يلساد نائل أمضاني 
من فئة 155 دأهم للحصة يلأيحدة ؛
335 حصة  يلساد يحمد نجالني 
من فئة 155 دأهم للحصة يلأيحدة ؛
يلسادة عائشة صبير 335 حصة 
من فئة 155 دأهم للحصة يلأيحدة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
يلكأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
تجزئة يبطلس،   : يملقر يالجكماعي 
عأدة،  عين   ،1 ساككأأ   ،( قطاع 

يلصخيريت، تماأة.
يملسير : نائل أمضاني.

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 
يلتسجال  أقم  بكماأة  يالبكديئاة 

بالسجل يلكجاأي 39)137.
241 P

RAYRIM TRANS    
SARL AU 

با  يلحصص
يسكقالة مسير للشرتة
تعاين مسير للشرتة

يملسجل  يلعرفي  يلعقد  بمقك�سى 
قرأ   (5(( يألاأ   15 بالر اط بكاأيخ 
للشرتة  يالسكثنائي  يلعام   يلجم  

ما يلي :
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يلساد  با   على  يملصادقة 

يلقضاري نأأ يلدين جما  حصصه 

كل  قامة  حصة   1555 في  يملمثلة 
حصة 155 دأهم إلى يلساد يلقضاري 

يتريم بقامة 155.555 دأهم.
نأأ  يلقضاري  يلساد  يسكقالة 

يلدين من منصبه تمسير لشرتة.

يتريم  يلقضاري  يلسادة  تعاين 

مسيرة للشرتة ملدة غير محدردة.

تعديل يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

يإليديع يلقانأني باملحكمة يلكجاأية 

 1(8683 أقم  تحت  يلر اط  ملدينة 

بكاأيخ 13 سبكمبر ))5).

242 P

ARDF MAROC
يأفد يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

حرأ  عرفي  عقد  بمقك�سى   : ورال 

تم   ،(5(( يألاأ   4 بكاأيخ  بالر اط 

ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلنظام  رض  

رحاد  شريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

ذيت يملميزيت يملبينة فاما يلي :

 ARDF يملغرب  يأفد   : يلتسماة 

.MAROC

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

مقارلة   : هي  يلشرتة  من  يلغاية 

إديأة يالسكغال  يلصناعي.
مأالي  زنقة   8 إقامة   35  : يملقر 

يحمد يلأتالي، حسان، يلر اط.

سنة   99 حددت مدتها في   : يملدة 

يعكباأي من تاأيخ تأسيسها يلنهائي.
 155.555  : يلجماعي  يملا   أوس 

دأهم مقسمة   1555 حصة مككأ ة 

في يسم يلسادين :

555 حصة ريلساد  عاد  يكأمي 

عبد يلعظام غأيلم 555 حصة.

تسير يلشرتة من طرف   : يإلديأة 

يملسير  بصفكه  يكأمي  عاد   يلساد 

يلقانأني للشرتة ملدة غير محددة.

يلسنة يلجماعاة ما بين فاتح يناير 

إلى مكم ديسمبر.

يلقانأني  يإليديع  تم  لقد   : ثاناا 
 (5(( سبكمبر   15 بكاأيخ  باملحكمة 
تجاأي  سجل   1(8843 أقم   تحت 

أقم 773)16.
243 P

URBEX SUPPLY
 SARL

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة 
مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I
بالر اط يأم 1) سبكمبر ))5)، تمت 
لشرتة  يلكأسي�سي  يلقانأن  صااغة 
لها يلخصائص  محدردة يملسؤرلاة، 

يلكالاة :
.»URBEX SUPPLY« : يلتسماة

رشريء  لبا   نشاط  وي   : يلهدف 
ريسكيريد رتصدير وي بضاعة.

يملقر يالجكماعي : 14 زنقة يبشعري 
يلشقة أقم 4 يتدي ، يلر اط.

سنة إبكديءي من تاأيخ   99  : يملدة 
تأسيس يلشرتة.

يلروسما  : حدد أوسما  يلشرتة 
في مبلغ 155.555 دأهم.

يإلديأة: عهد تساير يلشرتة يلساد 
نأأيلدين يلحماديني. 

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
غاية 31 ديسمبر.

تم يإليديع يلقانأني رتسجال   -  II
يلشرتة بالسجل يلكجاأي للمحكمة 
1) سبكمبر  يلكجاأية بالر اط، بكاأيخ 

))5) تحت أقم 9556)1.
244 P

VIA NOVA.TP
SARL A.U

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة 
مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  I
بالر اط يأم 1) سبكمبر ))5)، تمت 
لشرتة  يلكأسي�سي  يلقانأن  صااغة 
رحاد،  بشريك  يملسؤرلاة  محدردة 

لها يلخصائص يلكالاة : 
.»VIA NOVA.TP«  : يلتسماة

يلهدف : وعما  مخكلفة؛ يسكيريد 
رتصدير.

 يملقر يالجكماعي : 59  شاأع  يبن سينا  
شقة أقم 11 يتدي  يلر اط.

سنة إبكديءي من تاأيخ   99  : يملدة 
تأسيس يلشرتة.

يلروسما  : حدد أوسما  يلشرتة 
في مبلغ 55.555 دأهم.

يلشرتة  تساير  عهد   : يإلديأة 
يلسادة عائشة يلصأيفي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
غاية 31 ديسمبر.

تم يإليديع يلقانأني رتسجال   -  II
يلشرتة بالسجل يلكجاأي للمحكمة 
1) سبكمبر  يلكجاأية بالر اط، بكاأيخ 

))5) تحت أقم 9555)1.
245 P

 STE J.M.J TRANS
SARL AU

حي يلسعادة تغسالين، خنافرة
غير  يجكماع  محضر  بمقك�سى 
تم   (5(( سبكمبر   14 بكاأيخ  عادي 

يتخاذ يلقريأ يلكالي : 
على  يلكلي  يلتشطاب   : يلقريأ 

يلشرتة.
يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 
يلقانأني للشرتة لدى تكابة يلضبط 
بكاأيخ  بخنافرة  يالبكديئاة   باملحكمة 
19 سبكمبر ))5) تحت أقم 2022/409 

يلسجل يلكجاأي أقم 7)9).
246 P

 STE MSALA CAR
SARL

 يلطابق يبر ، زنقة 1 أقم 1، 
حي يلنجاح، خنافرة

غير  يجكماع  محضر  بمقك�سى 
تم   (5(( سبكمبر   6 بكاأيخ  عادي 

يتخاذ يلقريأ يلكالي : 
يسكقالة يلسادة نأأة   :  1 يلقريأ 
قرشا  من منصبها تمسيرة يلشرتة 
رتعاين يلساد حمأ يلشرقاري مسير 

للشرتة رذلك ملدة غير محددة.
يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 
يلقانأني للشرتة لدى تكابة يلضبط 
بكاأيخ  بخنافرة  يالبكديئاة   باملحكمة 
19 سبكمبر ))5) تحت أقم 2022/408 

يلسجل يلكجاأي أقم 347).
247 P

STE NORMANE ROSE
SARL AU

يلأحاد  يملشاأك  قريأ  بمقك�سى 

 (5(( وغسطس   17 بكاأيخ  ريملسير 

تقرأ يسكمريأية نشاط يلشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   14 يالبكديئاة بكماأة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 8885.
ملخص من وجل يلنشر

248 P

SOCIETE BUSYS
SARL AU

يلأحاد  يملشاأك  قريأ  بمقك�سى 
 (5(( وغسطس   18 بكاأيخ  ريملسير 

تقرأ يسكمريأية نشاط يلشرتة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
سبكمبر   14 يالبكديئاة بكماأة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 8879.
ملخص من وجل يلنشر.

249 P

شركة اإلجتهاد
ش.م.م.

يلأحاد  يملسير  قريأ  بمقك�سى 
بكاأيخ 35 ماي ))5) طبقا ملقكضاات 
يلقانأن يبسا�سي للشرتة، تم تحأيل 
يالجتهاد  لشرتة  يالجكماعي  يملقر 

ش.م.م. إلى يلعنأين يلكالي :
يلحي  يلثاني  يلشطر   13 تجزئة 

يلصناعي بئر يلريمي يلقناطرة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

سبكمبر ))5) تحت أقم 558)9.
ملخص من وجل يلنشر.

250 P

SOCIETE MAAMORAPRO
SARL

بكاأيخ  يملشاأتين  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ يسكمريأية  18 وغسطس 

نشاط يلشرتة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
سبكمبر   (1 يالبكديئاة بكماأة بكاأيخ 

))5) تحت أقم )893.
ملخص من وجل يلنشر.

251 P
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STE LAMYAE MARBRE
SARL

يلسجل يلكجاأي أقم 6553)
بمقك�سى يملحضر يلرسمي يملؤأخ 
))5) يأمه بمدينة  5) وغسطس  في 
 : لشرتة  يلشركاء  قرأ  لقد  سال، 

.LAMYAE MARBRE SARL
تغاير يملقر يالجكماعي للشرتة : من 
دريأ ورالد يسباطة أقم 19 بأقناد  
ورالد  دريأ   : يلجديد  يملقر  إلى  سال 

يلعاا�سي عامر بأقناد  سال.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 3965( أقم  تحت  بسال  يالبكديئاة 

بكاأيخ 19 سبكمبر ))5).
252 P

SOCIETE LEADER TONER
SARL AU

يلسجل يلكجاأي أقم : 35755
بمقك�سى يملحضر يلرسمي يملؤأخ 
بمدينة   (5(( 3) وغسطس  في يأمه 
سال لقد قرأ يلشريك يلأحاد لشرتة 
 SOCIETE LEADER TONER SARL
ويأب لكحل بمهام حل   : يلساد   AU

يلشرتة من وجل يلفسخ يلنهائي.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5(( سبكمبر   19 بسال  يالبكديئاة 

تحت أقم 39651.
253 P

STE SWEET LAND
SARL AU 

 Mag n° 24 Rs Nassim albahr 2
Said Hajji Sale

يلسجل يلكجاأي أقم 33541
بمقك�سى يملحضر يلرسمي يملؤأخ 
في يأمه 7 سبكمبر ))5) بمدينة سال 
 STE SWEET : لقد قرأ شركاء شرتة

.LAND SARL
يلكالي : با  حصص يلساد زترياء 
للسادة وسماء  حصة   555 حأشتي 

يلبركاك.
يسكقالة يلساد زترياء حأشتي من 
مهام يلتساير رتعاين يلسادة وسماء 

يلبركاك تمسيرة رحادة للشرتة.

تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة من 

.SARL AU إلى SARL

تحاين قانأن يلشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 396(8 أقم  تحت  بسال  يالبكديئاة 

بكاأيخ 5) سبكمبر ))5).

254 P

LA BOUTIQUE DU SPA

شرتة محدردة يملسؤرلاة

 أوسمالها 155.555.55   دأهم

يملقر يالجكماعي:  15، شاأع يببطا ، 

يلشقة 4، وتدي ، يلر اط

يملساهمين،  ملديرالت  طبقا 

يملجكمعين بالجم  يلعام يلغير يلعادي 

قد تقرأ  ،(5(( سبكمبر   55  بكاأيخ 

ما يلي : 

 DK ب  يلشرتة  سـم  إ  تغاير 

 FACTORY

من  يلشرتة)  سـم  )إ   5( يلبند 

يلقانأن يبسا�سي قد تغير باملناسبة.

تغاير يلهدف يالجكماعي ب: 

يلطعام  منكجات  تقديم  ر  با    -

يلباأدة  يملشرر ات  با   عام،  بشكل 

ور  يملأق   في  يستهالتها  ر  ريلساخنة 

يالسكالم ور يلتسلام

تنظام يملؤتمريت رحفالت يلزفاف 

خاصة  ريلحفالت،  يملاالد  روعااد 

ر/ور  يلخدمات  رتقديم  عامة،  ور 

ربشكل  لالستهالك  يملعدة  يملنكجات 

عام، مماأسة مهنة ممأن )مـطـعـم).

)يلهدف يالجكماعي) من   53 يلبند 

يلقانأن يبسا�سي قد تغير باملناسبة.

بككابة  يلقانأني  يلأض   تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

 ،(5(( سبكمبر   (5 بكاأيخ  بالر اط، 

تحت أقم 71)3)1.
قصد يلنشر

255 P

STE ILMALIM IMMO
SARL AU

تعديل
بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بالديأ 
تم   (5(( سبكمبر   6 بكاأيخ  يلباضاء 
يإلعالن عن تعديالت مكعلقة بشرتة 
 STE ILMALIM IMMO SARL AU
مقرها  دأهم،   155.555 مالها  أوس 
يناير   11 شاأع   ،75  : يالجكماعي 
يلطابق يبر  أقم 169 يلديأ يلباضاء.
تم با  مجمأع حصص   : يبسهم 
يلحامل  يلعسري  يلعزيز  يلساد عبد 
 BH524288 أقم  يلأطناة  للبطاقة 
رهي 755 حصة لفائدة يلسادة مريم 
ماهل يلحاملة للبطاقة يلأطناة أقم 
لفائدة  حصة   355 ر   BK632640
يلساد يأنس ماهل يلحامل للبطاقة 

.BK378358 يلأطناة أقم
تحاين يلنظام يبسا�سي.

يلتساير : وصبحت يلشرتة مسيرة 
من طرف يلسادة مريم ماهل يلحاملة 
 BK632640 أقم  يلأطناة  للبطاقة 
يلحامل  ماهل  يأنس  .ريلساد 
 BK 378358 للبطاقة يلأطناة أقم 
ملدة غير محددة بعد يسكقالة يلساد 
عبد يلعزيز يلعسري يلحامل للبطاقة 

.BH524288 يلأطناة أقم
باملحكمة  تم   : يلقانأني  يإليديع 
بكاأيخ يلباضاء  بالديأ   يلكجاأية 

19 سبكمبر ))5) تحت أقم 838554 
تعديل أقم 35696.
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EXPERT SANITAIRE
تأسيس

بالديأ  بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ 
 (5(( وغسطس   15 بكاأيخ  يلباضاء 
تم تأسيس شرتة باملأيصفات يلكالاة : 

.EXPERT SANITAIRE
وحمد  زنقة   7  : يالجكماعي  يملقر 
يلديأ   15 يلكأكي يلطابق يلثاني يلرقم 

يلباضاء.
ريلبا   يلشريء   : يلهدف يالجكماعي 
ريلكمثال  ريلكصدير  ريالسكيريد 
ريلكأزي  ريلشحن ريلكجاأة بشكل عام 
في يملنكجات ريبشااء ريملأيد ريملعديت 

ريبدريت من وي نأع.

جما   ريسكغال   رحاازة  إنشاء 

بريءيت يالختريع ريلتريخاص ريلعالمات 

يلكجاأية ريلعملاات لحسابها يلخاص.

 - يلكجاأية  يلعملاات  رعامة 

يملالاة   - يلصناعاة   - يلسااحاة 

يلعقاأية رغير يلعقاأية يملخكلفة بصفة 

مباشرة ور غير مباشرة بابنشطة يملشاأ 

إليها وعاله.

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

شريك  ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

رحاد.

99 سنة يبكديء من تأسيس   : يملدة 

يلشرتة.

يلروسما  : 155.555 دأهم مقسم 

إلى 1555 حصة من فئة 155 دأهم.

 El Azarifi يلساد   : يلحصص 

Mohamed : 1555 حصة.

 M.El يلساد  تعاين  تم   : يلتساير 

للشرتة  مسيري   Azarifi Mohamed

ملدة غير محددة.

من  تبكدئ   : يالجكماعاة  يلسنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

يملدة : تم تحديدها في 99 سنة.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

للديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلقانأني 

يلباضاء بكاأيخ 8 سبكمبر ))5) تحت 
ريلسجل يلكجاأي أقم   836986 أقم 

.554871
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TRAV ELEC INDUSTRIEL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك رحاد
أوسمالها 155.555 دأهم

مقرها يالجكماعي : 7 زنقة وحمد 

يلكأكي يلطابق يلثاني يلرقم 15، 

يلديأ يلباضاء

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بالديأ 

 (5(( وغسطس   31 في  يلباضاء 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

ذيت  رحاد  بشريك  يملحدردة 

يلخصائص يآلتاة :
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 TRAV ELEC  : يلتسماة 
.INDUSTRIEL

يلبناء  وشغا   جما    : يلهدف 
ريلصباغة  ريلترصاص  ريلكهر اء 
رعامة  يلعمأماة  يبشغا   رجما  
يلسااحاة  يلكجاأية  يلعملاات 
رغير  يلعقاأية  يملالاة  يلصناعاة 
يلعقاأية يملخكلفة بصفة مباشرة ور 
إليها  يملشاأ  بابنشطة  مباشرة  غير 

وعاله.
وحمد  زنقة   7  : يالجكماعي  يملقر 
يلكأكي يلطابق يلثاني يلرقم 15 يلديأ 

يلباضاء.
يملدة : 99 سنة يبكديء من تأسيس 

يلشرتة.
دأهم   155.555  : يلروسما  
مقسم إلى 1555 حصة من فئة 155 

دأهم.
من  تبكدئ   : يالجكماعاة  يلسنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
بمقك�سى يلفصل 15 من يلقانأن 
يلساد  تعاين  تم  للشرتة  يبسا�سي 
تفاحي عمر تمسير للشرتة ملدة غير 

محدردة.
ريلتسجال  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالسجل يلكجاأي باملحكمة يلكجاأية 
بالديأ يلباضاء يأم 14 سبكمبر ))5) 

تحت أقم )83756 ر 555441.
باان مخكصر
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STE NATURISNAD
SARL
تأسيس

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بالديأ 
 (5(( يغسطس   31 بكاأيخ  يلباضاء 
تم تأسيس شرتة باملأيصفات يلكالاة:

.STE NATURISNAD SARL  
شاأع أحا    ،35  : يملقر يالجكماعي 
يملسكاني يلطابق يلثاني يلشقة 5 يلديأ 

يلباضاء.
منكجات  با    : يالجكماعي  يلهدف 

يلكجمال بالجملة.
ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

يلروسما  : 155.555 دأهم.

يلحصص : يلسادة نادية يلدتديكي: 

55) حصة.

يلسادة شاماء يعزييز : 55) حصة.

يلساد إلااس يعزييز : 55) حصة.

55) حصة   : يآلنسة بسمة يعزييز 

)يمثلها يلساد سعاد يعزييز).

تم تعاين يلسادة نادية   : يلتساير 

يلأطناة  للبطاقة  يلحاملة  يلدتديكي 
أقم BK 150701 مسيرة للشرتة ملدة 

غير محددة.

يلسنة يالجكماعاة : تبكدئ من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر.

يملدة : تم تحديدها في 99 سنة.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

للديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلقانأني 

 (5(( سبكمبر   19 بكاأيخ  يلباضاء 
838169 ريلسجل يلكجاأي  تحت أقم 

أقم 555795.

259 P

CAFE OM AYMANE
SARL AU

مقهى وم ويمن

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

بكاأيخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

تأسيس  تم   ،(5(( وغسطس   31

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد خصائصها كالكالي :

 CAFE OM AYMANE : يلتسماة

مقهى وم ويمن.

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يلأحاد.

يلهدف : مقهى.

يملقر يالجكماعي : خاأج باب شعفة 
زنقة يلشام أقم ) سادي مأ�سى سال.
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

كل  قامة  حصة   1555 إلى  مقسمة 

ريحدة مائة )155) دأهم تم تحريرها 

بالكامل رمأزعة تما يلي :

 1555  : نأهالة عباري   : يلسادة 

حصة.

يملدة : 99 سنة.

يلتساير : تم تعاين يلسادة نأهالة 

يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة  عباري 

مسيرة   AB645594 أقم  يلأطناة 

للشرتة ملدة غير محدردة.

بالسجل  يلشرتة  تسجال  تم 

بسال  يالبكديئاة  للمحكمة  يلكجاأي 

تحت أقم   (5(( سبكمبر   19 بكاأيخ 

.367(7
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فسخ عقد تسيير حر
في يملؤأخ  يلحر  يلتساير  عقد   إن 

ير ط  يلذي   ،(517 ماأس   15  

يلتي  يملغرب،  وريل  لاباا  شرتة  بين 

إنيرجي  ورال  تسمى  حالاا  وصبحت 

يلأأدي،  محمد  ريلساد  يملغرب 

حي يلتسير  يلساتن بالديأ يلباضاء، 

يكعلق  ريلذي   ،55 أقم  و  شاأع   ،(

يلخدمة  ملحطة  يلكجاأي  بابصل 

يملسماة  ريلزيأت  يلأقأد  لكأزي  

يلباضاء  بالديأ  يلكائنة   (551

مأالي  شاأع  يلسأديء  يلصخأأ 
يملسجل بالسجل يلكجاأي  سلامان، 

يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة 

179 قد تم فسخه يبكديء  تحت أقم 

بين  باتفاق   (5(( وتكأ ر  فاتح  من 

يملبرم  يلفسخ  لعقد  تبعا  يلطرفين 

بكاأيخ 9) يأناأ ))5).
ورال إنيرجي يملغرب
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فسخ عقد تسيير حر
في يملؤأخ  يلحر  يلتساير  عقد   إن 

بين  ير ط  يلذي   ،(514 يألاأ   14

يلتي  يملغرب،  وريل  لاباا  شرتة 

إنيرجي  ورال  تسمى  حالاا  وصبحت 

يلسهلي،  يملخكاأ  ريلساد  يملغرب 

مأالي  شاأع  بطنجة،  يلساتن 

شريف، إقامة ستي ب، يلطابق 1 أقم 
يلكجاأي  بابصل  يكعلق  ريلذي   ،51

يلأقأد  لكأزي   يلخدمة  ملحطة 

يلكائنة  »يملجلس«  يملسماة  ريلزيأت 

يملسجل  لزرأنجي،  شاأع  بالر اط 

بالسجل يلكجاأي باملحكمة يلكجاأية 

بالر اط بالسجل يلكحلالي تحت أقم 

من  يبكديء  فسخه  تم  قد   1(.489

بين  باتفاق   (5(( وغسطس  فاتح 

يملبرم  يلفسخ  لعقد  تبعا  يلطرفين 

بكاأيخ 1) يأناأ ))5).
ورال إنيرجي يملغرب
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فسخ عقد تسيير حر
في يملؤأخ  يلحر  يلتساير  عقد   إن 

يلذي ير ط بين   ،1975 فاتح وتكأ ر 

يملسماة  يملغرب  وريل  مأ ال  شرتة 

يلتي  يملغرب،  وريل  لاباا  قديما 

إنيرجي  ورال  تسمى  حالاا  وصبحت 

يملغرب ريلساد عبد يللطاف شرييبي، 

يلساتن بشاأع أحا  يملسكاني، زنقة 

يكعلق  ريلذي  يلباضاء،  يلديأ  يلطن 

يلخدمة  ملحطة  يلكجاأي  بابصل 

يملسماة  ريلزيأت  يلأقأد  لكأزي  

»للرياضات«  يلكائنة بالديأ يلباضاء، 

بالسجل  يملسجل  وفيسان،  شاأع 

بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلكجاأي 

يلباضاء تحت أقم 179 قد تم فسخه 

باتفاق   (5(( 5) سبكمبر  يبكديء من 

بين يلطرفين تبعا لعقد يلفسخ يملبرم 

بكاأيخ 19 وغسطس ))5).
ورال إنيرجي يملغرب
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PROSPECTS UP
شرتة محدردة يملسؤرلاة

يملقر يالجكماعي : 15، شاأع يببطا  

شقة أقم 4، وتدي ، يلر اط

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

في مؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

تم  بالر اط،   (5(( وغسطس   11

مسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس 

محدردة بالخصائص يلكالاة :

 Prospects up  : يلشرتة  يسم 

شرتة محدردة يملسؤرلاة.
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في  مقار    : يالجكماعي  يلهدف 
يإلشهاأ.

تقديم خدمات في يإلعالماات.
شاأع   ،15  : يالجكماعي  يملقر 
وتدي ،   ،4 أقم  يلشقة  يببطا  

يلر اط.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

يلتسجال بالسجل يلكجاأي.
تم تحديد   : أوس يملا  يالجكماعي 
1555 دأهم ينقسم إلى  أوس يملا  في 
خمسة عشر حصة يجكماعاة بقامة 
دأهم للحصة مككتب رمدفأع   155
بالكامل من قبل يلشركاء رمأزع على  

يلشكل يلكالي :
15 حصص   : يلساد وبأ كر خباز 

يجكماعاة.
حصص   5  : خيي  محمد  يلساد 

يجكماعاة.
يالجكماعاة  يلحصص  إجمالي 
حصة   15  : يملا   أوس  تمثل  يلتي 

يجكماعاة.
يلتساير : تم تعاين يلساد وبأ بكر 
خباز يملسير يلأحاد للشرتة لفترة غير 

محدردة.
يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 
يلقانأني باملحكمة يلكجاأية بالر اط 
أقم  تحت   (5(( سبكمبر   6 بكاأيخ 

.1(8475
 : يلكجاأي  يلسجل  في  يلقاد  أقم 

.16(515
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  SOCIETE BENHICHOU
D’IMPORT EXPORT

SARL
شرتة محدردة يملسؤرلاة

يلروسما  يالجكماعي : 155.555 
دأهم

يملقر يالجكماعي : )5-54 شاأع عبد 
يلكريم يلخطابي بني محمد مكناس

بكاأيخ يلعام  يلجم    بقريأ 
3) وغسطس ))5)، تقرأ مايلي :

للشرتة  يملسبقة  يلكصفاة 
يملذكأأة وعاله.

عبد  بنحيشأ  يلساد  تعاين 
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يلأهاب 
تمصفي   D19(814 أقم  يلأطناة 

للشرتة يملذكأأة وعاله.
تحديد مكان يلكصفاة في 52-54 
شاأع عبد يلكريم يلخطابي بني محمد 

مكناس.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يلكجاأية بمكناس 
بكاأيخ فاتح سبكمبر ))5) تحت أقم 

.746/22
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SOCIETE MAG BROTHERS
SARL

AU CAPITAL DE 150.000 DHS
حي يلفكح 1 بلأك 5 يلطابق يلسفلي 

يملحل ) أقم 81 يملحمدية
حل يلشرتة

حرأ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 (5(( يأناأ   (( باملحمدية في تاأيخ 

تمت يملصادقة باإلجماع على مايلي :
 MAG BROTHERS : حل يلشرتة

SARL رتصفاتها يلطأعاة.
يلساد  للشرتة  تمصفي  تعاين 
 73 ب  يلقاطن  مكنأن  يلغاني  عبد 
مدة  ينتهاء  إلى  يملحمدية  يلفجر  حي 

يلكصفاة.
بككابة  يلقانأني  يإليجاع  تم 
يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 
تحت   (5(( سبكمبر   1( باملحمدية 

أقم 1754.
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SPECIAL ENGINEERING
SARL AU

يلروسما  : 15.555 دأهم
67، حي يلعاأن يلطابق ) يلشقة 3 

يملحمدية
فاتح  في  يملكخذ  يلقريأ  بمقك�سى 

وغسطس ))5) تقرأ مايلي :
باع يلساد حسن سالمي إلى يلساد 
 155 49 حصة بثمن  ياسين عناكرر 
 495 دأهم للحصة وي ما مجمأعه 
دأهم يسكقا  يلساد حسن سالمي 

من منصبه تمسير مساعد للشرتة.

عناكرر  ياسين  يلساد  تعاين 

تمسير رحاد للشرتة.

تم تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة 

من شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

ذيت  يملسؤرلاة  محدردة  شرتة  إلى 

يلشريك يلأحاد.

من   13 ر   7 ر   6 تم تعديل يلبند 

يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

 (5(( سبكمبر   13 باملحمدية بكاأيخ 

تحت أقم 1761.
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F&CO ENGINEERING
SARL AU

ف & كأ ينجنرينغ 

ش.م.م.ش.ر.

67 حي يلعاأن يلطابق ) يلشقة 3 

يملحمدية

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة 
لشريك رحاد

حرأ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

وغسطس   17 تاأيخ  في  باملحمدية 

يبسا�سي  يلقانأن  إنشاء  تم   (5((

لشريك  يملسؤرلاة  محدردة  لشرتة 

يلتسماة   : كالكالي  رحاد خصائصها 

»ف&كأ ينجنرينغ«.

ريملسح  للدأيسات  مككب  عقد 

ريلبحأث.

مقار  تشياد يملعادن.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

يلكأسيس.
في  محدد   : يلشرتة  أوسما  

15.555 دأهم مقسم إلى 155 حصة 

من فئة 155 دأهم للحصة.

للساد نبال فاكري : 155 حصة.

يلساد  تعاين  تم  يلشرتة  إلديأة 

نبال فاكري تمسير رحاد للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (5(( وغسطس   35 باملحمدية يأم 

تحت أقم 1677.
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TECHNOTRAV BTP
SARL AU

إنشاء
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
شرتة  تأسيس  تم   (5(( 5) ماأس 
رحاد  شريك  يملسؤرلاة  محدردة 

ذيت يملميزيت يلكالاة :
 TECHNOTRAV BTP  : يلتسماة 

.SARL AU
حي يملرتز وسا،   : يملقر يالجكماعي 

وسا يلزيك.
دأهم   155.555  : يلروسما  
فئة  من  حصة   1555 على  مقسمة 

155 دأهم.
يلهدف : مقار  في يلبناء ريالشغا  

يملخكلفة.
يلساد حسن يملديأن،   : يلشركاء 
بكاأيخ  مزديد  يلجنساة،  مغربي 
للبطاقة  ريلحامل   ،1991 8 يأناأ 
 1555  :  PA217985 أقم  يلأطناة 

حصة.
فاتح  من  تبكدئ   : يملالاة  يلسنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  رتنكهي  يناير 

سنة.
: تسير يلشرتة حالاا من  يلتساير 
طرف يلساد حسن يملديأن، ملدة غير 

محددة.
يلتسجال  تم   : يلكجاأي  يلسجل 
بكاأيخ  بكلمام  يالبكديئاة  باملحكمة 

1) يأناأ ))5) تحت أقم 3))4.
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MARISMO TRANS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص يجكماعاة
تعديل رمالئمة يلقانأن يبسا�سي 

للشرتة
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
 (5(( وغسطس   17 بكاأيخ  يملنعقد 
 MARISMO« يملسماة  للشرتة 
TRANS« ش.م.م أوسمالها 155.555 

دأهم تقرأ ما يلي :
555 حصة  يلكفأيت يلكلي لـ   -  1
محمد  يلساد  طرف  من  يجكماعاة 
يلشري�سي ريلسادة يلناصري زرهرة 

لفائدة يلساد ياسين يلسالمي.
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يلقانأن  رمالئمة  تعديل   -  (
يبسا�سي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بأزين  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
بكاأيخ 35 وغسطس ))5) تحت أقم 

.3759
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 HUILERIE ZOYOUT
JANNAT

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة بشريك رحاد

 (3 بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  رض   تم   (5(( وغسطس 
مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلتي  بأحاد  بشريك  محدردة 

خصائصها كالكالي :
 HUILERIE« شرتة   : يلتسماة 

.»ZOYOUT JANNAT
زيت  معصرة  يسكغال    : يلهدف 

يلزيكأن بالأسائل يلحديثة.
يلحمرية  دريأ   : يالجكماعي  يملقر 

جماعة زرمي عمالة رزين.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها.
دأهم مجزو   95.555  : أوس يملا  
دأهم   155 حصة من فئة   955 إلى 
يلشكل  على  رمأزعة  كلها  محرأة 

يلكالي :
  : يلعمريري  يلعزيز  عبد  يلساد 

955 حصة.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة.
: تسير يلشرتة من طرف  يلتساير 
ملدة  يلعمريري  يلعزيز  عبد  يلساد 
يلصالحاات  جما   م   محدردة  غير 

لتساير يلشرتة.
يبأ اح  تحديد  بعد   : يبأ اح 
لككأين   %5 تقكط   يلصافاة 

يالحكااطي يلقانأني.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بأزين  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
أقم  تحت   (5(( سبكمبر   8 بكاأيخ 

.3761
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LIVE NORD
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
بكاأيخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 
6) وغسطس ))5) تم رض  يلقانأن 
مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

محدردة يلتي خصائصها كالكالي :
 »LIVE NORD« يلتسماة : شرتة

ش.م.م.
يلهدف : تصنا  يملحالال يلسائلة.
با  يلزيأت يلغذيئاة بالكقساط.

مقارلة يبشغا  يملخكلفة.
يملقر يالجكماعي : دريأ يلحاط ديأ 

يلشاف يمزفررن إقلام رزين.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها.
دأهم مجزو   95.555  : أوس يملا  
دأهم   155 حصة من فئة   955 إلى 
يلشكل  على  رمأزعة  كلها  محرأة 

يلكالي :
يلساد عبد يلسالم يلرريفي :  455 

حصة.
يلساد محمد عأ�سي : 455 حصة.

يملجمأع : 955 حصة.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة.
: تسير يلشرتة من طرف  يلتساير 
يلرريفي  يلسالم  عبد  يلسادين 
م   ملدة غير محددة  رمحمد عأ�سي 

جما  يلصالحاات لتساير يلشرتة.
يبأ اح  تحديد  بعد   : يبأ اح 
لككأين   %5 تقكط   يلصافاة 

يالحكااطي يلقانأني.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بأزين  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم   (5(( سبكمبر   14 بكاأيخ 

3761 يلسجل يلكجاأي أقم 1997.
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STATION SERVICE LAMAK
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة بشريك رحاد
بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
رض   تم   (5(( وغسطس   (5  
ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 
مسؤرلاة محدردة بشريك رحاد يلتي 

خصائصها كالكالي :

 STATION« شرتة   : يلتسماة 
SERVICE LAMAK« ش.م.م بشريك 

رحاد.
يلهدف : يسكغال  محطة يلأقأد.

يملقر يالجكماعي : حي يلعدير تجزئة 
زنقة  يلأزيني  بلحسن  شاأع  إتريم 

كابأ  أقم 1 رزين.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها.
دأهم مجزو   95.555  : أوس يملا  
دأهم   155 حصة من فئة   955 إلى 
يلشكل  على  رمأزعة  كلها  محرأة 

يلكالي :
 955   : حنين  يمللك  عبد  يلساد 

حصة.
يملجمأع : 955 حصة.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة.

: تسير يلشرتة من طرف  يلتساير 
غير  ملدة  حنين  يمللك  عبد  يلساد 
محددة م  جما  يلصالحاات لتساير 

يلشرتة.
يبأ اح  تحديد  بعد   : يبأ اح 
لككأين   %5 تقكط   يلصافاة 

يالحكااطي يلقانأني.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بأزين  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم   (5(( سبكمبر   15 بكاأيخ 

)376 يلسجل يلكجاأي أقم 1999.
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هائة يلخبريء يملحاسبين

DIGIA
يلسجل يلكجاأي : 3)7)16 
شرتة محدردة يملسؤرلاة  

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة 
يبسا�سي  يلقانأن  بمقك�سى   –  I
تقرأ   27/08/2022 يملؤأخ بكاأيخ   
  »DIGIA« تأسيس شرتة تحمل يسم
محدردة يملسؤرلاة خاصاتها كالكالي :

شرتة   »DIGIA«  : يلتسماة 
محدردة يملسؤرلاة.

يلشرتة تماأس نشاطها   : يلهدف 
باملغرب ر خاأجه،

يإلنكاج يلسمعي يلبصري؛

يإلبالغ ريلكحقاق يلعام ؛
تغطاة يعالماة ؛

ريستريتاجاات  يستشاأيت 
يالتصا  ريلتسأيق ؛

إنشاء رتصمام يلجريفاك ؛
إنشاء رتطأير يملأيق  ريلكطباقات 

ريلبريمج.
يلتسأيق عبر يإلنترنت.

تنظام يبحديث.
يلتسأيق يلرقمي.

يالسكيريد ريلكصدير.
يلعملاات  جما   عام،  ربشكل 
يملكعلقة بشكل مباشر ور غير مباشر 
ر كطأير  وعاله،  يملذكأأة  بابشااء 

يبنشطة.
يلشرتة  مقر   : يالجكماعي  يملقر 
عماأة أقم   : حدد في يلعنأين يلكالي 
18، شاأع فا  رلد عمير، شقة أقم 

3، وتدي   - يلر اط.
يملدة يلقانأناة : تأسست يلشرتة 
تاأيخ  من  يبكديء  سنة   99 ملدة 

يلكأسيس يلنهائي لها.
أوسما    : يالجكماعي  يلروسما  
يلشرتة حدد في مبلغ مئة ولف دأهم 
)155.555) قسمت إلى ولف )1555) 
حصة من مائة دأهم لكل حصة دف  
نقدي  ونجزت  مساهمة  ريمثل  كلاا 

لفائدة يلشرتة من طرف :
 33.455  : يلزأرق  يلساد عصام 

دأهم. 
 33.355  : يلريزي  معاد  يلساد 

دأهم.
 33.355  : عزيز  يأسف  يلساد 

دأهم.
بالكامل  يلحصص  هذه  تدف  

رتخصص كلها للشرتة.
يلساد  يلشرتة  يسير  يلتساير: 
 15( عصام يلزأرق يلقاطن ب أقم 
يلعأدة،  عين   ،( قطاع  يلنصر،  حي 
بكاأيخ    مزديد  يلجنساة  مغربي 
للبطاقة  حامل   06/06/1985

.AD15589( يلأطناة أقم
  II– تم يإليديع يلقانأني ر يلكقااد  
يملحكمة  لدى  يلكجاأي  بالسجل 
يلكجاأية بالر اط تحت أقم 3)7)16.
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ANIMAL SITING
بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
 13 سبكمبر ))5) تم تأسيس شرتة 
بشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 
يلخصائص  تحمل  ريلتي  رحاد 

يلكالاة:  
.ANIMAL SITING : يلتسماة
.SARL AU :  يلصفة يلقانأناة

مقار    -  1  : يالجكماعي  يلهدف 
يلخدمات.

) - با  وغذية يلحاأينات في مكجر 
حاأس  خدمة   - يبلافة  يلحاأينات 

رتر اة.
دأهم   15.555  : أوسما  يلشرتـة 
مقسمة إلى 155 حصة من فئة 155 
بين  مأزعة  يلأيحدة  للحصة  دأهم 

يلشركاء على يلشكل يلكالي :
 155  : يلجناني  يملهدي  يلساد 

حصة.
من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
58 عماأة  :  شقة  يملقر يإلجكماعي 

ي3 شاأع ريد سبأ يتدي  يلر اط.  
يملسير  : يلساد يملهدي يلجناني.

يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 
.16(931
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CIRREXO
SARL AU

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة بشريك ريحد

بناء على عقد عرفي وعلن يلقانأن 
يبسا�سي لشرتة محدردة يملسؤرلاة 

ذيت يملميزيت يلكالاة :
 CIRREXO SARL  : يلتسماة 
محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة   AU

بشريك ريحد.
مبرمج، محلل، مصمم   : يملأضأع 

تمباأتر.

خدمات يالستشاأيت يلحاسأ اة.

تكنأجاا  خدمات  تصدير 

يملعلأمات.

تطأير تكنأجاا يملعلأمات.

ر ريمج  ونظمة  في  يالستشاأة 

يلكمباأتر.

وبأ  شاأع   48  : يالجكماعي  يملقر 

 ( إيمان مككب  إقامة  يلصديق  بكر 

يلقناطرة.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.
يلروسما  : 155.555 دأهم مكأن 

من 1555 حصة قامة كل ريحدة منها 

155 دأهم.

تساير يلشرتة رإديأتها   : يلتساير 

لأزي  علي  يلساد  تصرف  تحت 

للشرتة  يبسا�سي  للقانأن  طبقا 

من يلسلطة يلكاملة رذلك ملدة غير 

محدردة.

يلسنة يالجكماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

يلقانأني  يإليديع  ونجز   : يإليديع 

باملحكمة يالبكديئاة بالقناطرة بكاأيخ 

يلسجل  تحت   (5(( سبكمبر   (1

يلكجاأي أقم 5)666.
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STE OMBITECK
SARL

أقم يلسجل يلكجاأي 319)16

تكأين شرتة محدردة يملسؤرلاة
بالر اط  مؤأخ  محضر  بمقك�سى 

رض   تم   (5(( يألاأ   19 بكاأيخ 

يلقأينين يبساساة لشرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت يملميزيت يلكالاة :

يبعما   إديأة  مقار    : يلهدف 

يلصناعاة.

شاأع   8 شقة   35 عماأة   : يملقر 

مأالي يحمد لأتالي حسان يلر اط.
بما  يملا   أوس  حدد   : يملا   أوس 

قدأه 85.555 دأهم.

غير  ملدة  يلشرتة  تديأ   : يلتساير 

محدردة من طرف :

بدأ بأطالب جأطي.

طاأق منطرش.

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

بكاأيخ 9) وغسطس ))5) تحت أقم 

.1(7(44
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 ATLAS DES CONSEILS  ET

SERVICES AGRICOLES

SARL AU

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة بشريك ريحد

يلأيحد  يلشريك  قريأ  بمأجب 

تقرأ تأسيس     (5((.57 .(7 بكاأيخ 

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

فإنها  لذلك  تبعا  ر  ريحد.  بشريك 

تككأن من يلساد محمد عبد يملجاد 

يإلدأي�سي عماأي.

 ATLAS DES  : يلشرتة  تسماة 

 CONSEILS  ET SERVICES

.AGRICOLES  SARL AU

نشاط يلشرتة :

خدمات مكنأعة

مقار  في مجا  يلفالحة 

وعما  يلخبرة في يملجا  يلفالحي.

يلشقة   35 إقامة   : يلشرتة  مقر 

يلأتالي  يحمد  مأالي  زنقة   8 أقم 

حسان يلر اط.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

إحديثها يلفعلي.

دأهما   155.555  : يملا   أوس 

مقسم على 1555 حصة بقامة 155 

دأهم للأيحدة. 

محمد  يلساد   : يلكأقا   يلتساير 

عبد يملجاد يإلدأي�سي عماأي.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  بالر اط   يلكجاأية  يملحكمة 

21/09/2022 تحت أقم 891)16.
ر هذي بمثابة مقكطف ر باان 
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  MEDKOURI
MAINTENANCE

SARL AU  
تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 

محدردة بشريك ريحد
يلأيحد  يلشريك  قريأ  بمأجب 
تقرأ   (5(( وغسطس    (5 بكاأيخ 
مسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس 
رتبعا لذلك  محدردة بشريك ريحد. 
مررين  يلساد  من  تككأن  فإنها 

يلسباطي يلحرير.   
  MEDKOURI  : يلشرتة  تسماة 

. MAINTENANCE  SARL AU
نشاط يلشرتة :

يلصاانة يلصناعاة.
مقار  في يبعما  يملخكلفة.

يلشقة   35 إقامة   : يلشرتة  مقر 
يلأتالي  يحمد  مأالي  زنقة   8 أقم 

حسان يلر اط.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

إحديثها يلفعلي.
دأهما    155.555   : يملا   أوس 
مقسم على 1555 حصة بقامة 155 

دأهم للأيحدة. 
مررين  يلساد   : يلكأقا   يلتساير 

يلسباطي يلحرير.
لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بالر اط   يلكجاأية  يملحكمة 

20/09/2022 تحت أقم 867)16.
رهذي بمثابة مقكطف ر باان 
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MJR MAINTENANCE
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد
أوسمالها يبلغ 155.555   دأهم
يملقر يالجكماعي : أقم 15 شاأع 
يالبطا  أقم 4 يتدي  يلر اط 

تفأيت يلحصص
بكاأيخ مديرالت   بمقك�سى 
يلجمعاة  إن   (5(( وغسطس   15  

يلعامة غير يلعادية قد قرأت :
طرف  من  حصة   1555 تفأيت 
يلحرير  يلسباطي  مررين  يلساد 

لصالح يلساد حماد بنعيشاي.
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يلسباطي  مررين  يلساد  عز  

رتعاين  تمسير  منصبه  من  يلحرير 

يلساد حماد بنعيشاي تمسير جديد 

للشرتة م  إمضائه يلفردي .

جديد  يسا�سي  نظام  رض   تم 

مرفق بالكعديل يعاله.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (5(( سبكمبر   13 بكاأيخ  بالر اط  

تحت أقم 8664)1.
رهذي بمثابة مقكطف ر باان

280 P

SOHATECO
SARL

شرتة  ذيت مسؤرلاة محدردة

 بروسما  قدأه 95.555).)  دأهم

يملقر يالجكماعي: يلر اط حسان 13 

زيرية زنقة يلريش ر مهدية يلشقة 

أقم 3

تغاير يملسير
يلجم   محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

 (6 بكاأيخ  يملنعقد  يلعام يالسكثنائي 

وغسطس ))5) تقرأ ما لي:

يالسكثنائي  يلعام  يلجم   يالحظ 

فترة تساير يملسيرين يلشريكين  ينتهاء 

عاد   ريلساد  هشامي  ومين  يلساد 

هشامي مند 04/02/2022 ريصادق 

 02/04/2022 على قريأ إديأتهم مند 

حتى يآلن.

يلساد  يزي   ال  دلك  رم  

شرتة  في  مأظفا  هشامي  عاد  

في ظل نفس يلظررف   SOHATECO

يمنحهم  دلك  على  عالرة  يلسابقة 

تاما  يبريء  يالسكثنائي  يلعام  يلجم  

ر درن تحفظ.

قرأ يلجم  يلعام يالسكثنائي تعاين 

يلساد ومين هشامي يلحامل للبطاقة 

مسيري    A379557 أقم   يلأطناة 

تجدد  سنأيت  ثالث  ملدة  للشرتة 

باتفاق ضمني  م  تأقاعه يلفردي. 

رض  نظام وسا�سي جديد مرفق 

بما سبق من يلكعديالت.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
بالر اط بكاأيخ 15 شتنبر ))5) تحت 

أقم 8853)1.
رهذي بمثابة مقكطف ر باان

281 P

VERSATIS
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 
بشريك ريحد 

أوسمالها 715.555 دأهم
يملقر يالجكماعي : شاأع عبد يملأمن 
إقامة يلزيرية يملكجر أقم 48 حسان 

يلر اط
حل يلشرتة

تبعا ملا جاء في محضر يلجم  يلعام 
يالجكماعي  باملقر  يملنعقد  يالسكثنائي 
تقرأ   (5(( وغسطس   31 بكاأيخ 

ما يلي :
حل يلشرتة يبكديء من 31 غشت 

.(5((
جأيد  تريمي  فااللي  يلساد  منح 
تاأيخ  من  تحفظ  ردرن  تاما  يبريءي 
بديية نشاط يلشرتة حتى يأمنا هذي.

بالعنأين  يلكصفاة  مكان  تعاين 
إقامة  يملأمن  عبد  شاأع   : يلكالي 
يلزيرية يملكجر أقم 48 حسان يلر اط.
تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 
سبكمبر   (5 في  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )896)1.
رهذي بمثابة مقكطف ر باان

282 P

ACCES LIVRES
SARL AU

قرأ   (5(( يألاأ   17 بكاأيخ 
 ACCES لشرتة  يلأحاد  يلشريك 
ذيت  شرتة   LIVRES SARL AU
ريحد،  لشخص  محدردة  مسؤرلاة 
دأهم مقسمة   155.555 بروس يملا  
دأهم   155 1555 حصة من فئة  إلى 
للحصة يلأيحدة، ريملسجلة بالسجل 
يلكجاأي باملحكمة يلكجاأية بالريبط 

تحت أقم 116799 :

تقرير يملصفي.
تصفاة يلحسابات.

إبريء ذمة يملصفي من راليكه.
قفل يلكصفاة.

يلكجاأي  بالسجل  يمللف  رض  
بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية   باملحكمة 
أقم  تحت   (5(( سبكمبر   19

.1(891(
283 P

MYH SERV WORLD
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم   (5(( يألاأ   (7 بكاأيخ  بالر اط 
يملحدردة  يملسؤرلاة  شرتة  تأسيس 
بشريك رحاد ريلتي تحمل يلخصائص 

يلكالاة :
 MYH SERV WORLD : يلتسماة

.SARL AU يلصفة يلقانأناة
يلهدف يالجكماعي : أخام - وعما  

ور إنشاءيت مكنأعة )مقار ).
أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 
فئة  من  حصة   1555 على  مقسمة 
دأهم للحصة يلأيحدة مأزعة   155

على يلشكل يلكالي :
يلساد عبد يلرزيق حمدي : 1555 

حصة.
من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
يملقر يالجكماعي : محل أقم 5 جأيأ 

مسجد يلعثماناة يلعاايدة سال.
يملسير : عبد يلرزيق حمدي.

 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 
.367(3

284 P

STE ASSIL EVENT
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
16 سبكمبر ))5) تم تأسيس ش.م.م 

ش.ر :

 STE ASSIL  : يلكجاأي  يإلسم 

.EVENT SARL AU

يملقر يالجكماعي : أقم 48 شقة 1 

شاأع فا  رلد عمير وتدي  يلر اط.

يلنشاط :

مناسبات.

تقديم يلخدمات.

خدمات يلكمأين.

: حصة رحادة  يلشرتة  أوسما  

شكريني  يملهدي  يلساد  لفائدة 

155.555 دأهم.

يملسير : يلساد يملهدي شكريني.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

))5) تحت أقم  1) سبكمبر  بكاأيخ 

.16(895

285 P

SOCOGESTION SARL

TREK AUTO
SARL AU

بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

تم  بالر اط   (5(( وغسطس   ((  

 TREK« ورطأ  تأسيس شرتة طريق 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   »AUTO

يملحدردة للمأق  وسفله خصائصها 

كالكالي :

ورطأ  طريق   : يلشرتة  إسم 

.»TREK AUTO«

مضمأن يلشرتة : تريء يلسااأيت 

بدرن سائق.

 ( أقم  بفاال  قبأ   : يلشرتة  مقر 

زنقة عناباة حي يلرياض يلر اط.

أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

مقسمة إلى 1.555 حصة بقامة 155 

يملنديلي  يلساد  بحأزة  كلها  دأهم 

مأالي يأسف.

تم تعاين يلساد   : تساير يلشرتة 

يملنديلي مأالي يأسف تمسير رحاد 

للشرتة.

 %  5 بعد خصم   : وأ اح يلشرتة 

تصرف  في  يلباقي  يأدع  يبأ اح  من 

يلشريك يلأحاد.
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يلتسجال   تم   : يلكجاأي  يلسجل 

بكاأيخ   16(9(1 يلكجاأي تحت أقم 

)) سبكمبر ))5) باملحكمة يلكجاأية 

بالر اط.
للباان ريالستشاأة

286 P

 HIGH BRIDGE

CONSULTING
SARL AU

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة
بمقك�سى عقد عرفي محرأ بكاأيخ  

شرتة  تأسيس  تم   04/08/2022

محدردة يملسؤرلاة ذيت يلخصائص 

يلكالاة : 

 HIGH BRIDGE  : يلتسماة 

CONSULTING SARL AU

 يملقر يالجكماعي : شاأع بئر ونزأين 
بيركأال  ال  يلسعادة  حي   1(8 أقم 

يلدشيرة يلجهادية.

يلهدف : 

 CONSEIL EN GESTION

 ET DOMICIALIATION DES

 SOCIETES

 155.555  : يالجكماعي  يلروسما  

دأهم.

يلتساير : هشام بلحسن.

يملدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : يملالاة   يلسنة 

31 ديسمبر.

يملحكمة  ب  يلشرتة  تسجال  تم 

يالبكديئاة ب ينزكان تحت أقم 1686 
يلسجل  31/08/2022.أقم  بكاأيخ 

يلكجاأي 6797).

287 P

DEFAF ACADEMY PRIVE
SARL

ضــــفـــــاف وتــــــــاديـــمـــــي يلــــخــــاصــــة 

ش.م.م

ينشاء شرتة محدردة يملسؤرلاة
بأتـادير  عرفـــي  عــقد  بمقك�سى 

))5) تم تأسيس  59 سبكمبر  بكاأيخ 

شرتة محدردة يملسؤرلاة. 

وتــــــــاديـــمـــــي  ضــــفـــــاف   : يالسم 

يلــــخــــاصــــة ش.م.م.

 / أرضة وطفا    : هدف يلشرتة 

مدأسة للدعم.

مشررع  حضانة   : يلشرتة  مقر 

ضفاف  -  يلشطر 1 ر )  -  حي يالمل 

-  تاكاأين - وكادير.

يملدة : محدردة في 99 سنة.

مبلغ     في  محدد   : يلروسما  

 1555 يلى  مقسمة  دأهم   155.555

للأيحدة  دأهم   155 حصة من فئة 

مقسمة كالكالي :

وسماء ملريني يلكصري 555 حصة.

ترحات حبيبة 555 حصة.

ملريني  وسماء  يلسادة   : يلتساير 

للشرتة  يلأحادة  يملسيرة  يلكصري 

رملدة غير محدردة.

يلصافاة  يالأ اح  تأزع   : يالأ اح 

على  يلقانأناة  يالقكطاعات  بعد 

يلشركاء.

بككابة  يلقانأني  ياليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (5(( سبكمبر   19 بكاأيخ  باكادير 

تحت أقم 118489.
يلخالصة ر يلكذتير

288 P

HEY YALLAH شركة
ش.م.م

يلكأسيس
بمأجب عقد عرفي للجم  يلعام 

يملنعقد يأم 06/09/2020 ريملسجل 

تحديد  تم   07/09/2022 بأكادير 

ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

يملأيصفات  مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلكالاة :

يلهدف : يهدف نشاط يلشرتة إلى :

عامل مقهى.

مكعهد.

مشغل نز .

ركالة يتصاالت يلحدث.

مكعددة  يلغرف  رتجهيز  تصمام 

رمناطق  ريبجنحة  يبغريض 

يالسكقبا .

يلخدمات  من  ريسعة  مجمأعة 
يلكقلادية يملخصصة لتشغال يملقهى 
رصالأن   ، غرفة يلشاي   / يملطعم   /
 ، يملعجنات  رمكجر   ، تريم  يآليس 

ريملخبز.
يالسكقبا ،   / يلطعام  تقديم 
رإديأة  )تشغال  يلذيتاة  يلخدمة  م  

رتأجير معديت يلحفالت ريملقاهي)
رتسأيق  رتشغال  يسكيريد 
مجمأعة كاملة رمكنأعة من وسعاأ 

مأيد يملطاعم ريملطاعم.
تسالأين  حي   : يالجكماعي  يملقر 
تمريغت جماعة ر قاادة ورأير عمالة 

وكادير يديرتنان .
يملدة : 99 سنة.

في  محدد   : يلشرتة  أوسما  
15.555 دأهم يملكها :

 Christine Wong Taylor   
75 حصة.

وشرف يلأأيد 35 حصة.
يلسنة يالجكماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
: يسير يلشرتة رملدة غير  يلتساير 
 wong christine يلسادة  محدردة 

taylor
لدى تكابة  يلقانأني   تم يإليديع 
بأكادير  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم  تحت   19/09/2022 يأم 

.118456
289 P

 TRADI VERRE شركة
ش.م.م

يلكأسيس
يلعام  بمأجب عقد عرفي للجم   
يملنعقد يأم 01/09/2022 ريملسجل 
تحديد  تم   07/09/2022 بأكادير 
ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 
يملأيصفات  مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلكالاة :
يلهدف : يهدف نشاط يلشرتة إلى :
يبملناأم وعما   جما    تحقاق 

.PVC ريلـ 
ريلتزجاج  يلحديد  وعما  

ريلتشطابات يملكنأعة ور يلديكأأ.

ريلسباتة  يلكهر اء  وعما  
ريلكدفئة رتكااف يلهأيء ،

تنجاد يلخشب.
وعما  يلكعاقد من يلباطن. 

يلهضبة  مككب   : يملقر يالجكماعي 
صاالت  يلريب ،  يلطابق   ،53 أقم 
FH- يملامأناة ، شاأع حسن بأنعماني

555. يلديخلة وكادير.
يملدة : 99 سنة.

في  محدد   : يلشرتة  أوسما  
155.555 دأهم يملكها :

يأسف عدر يلعلأي 555 حصة.
يلحسين يترنان 555 حصة.

يلسنة يالجكماعاة : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر.

: يسير يلشرتة رملدة غير  يلتساير 
محدردة يلساد يأسف عدر .

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بأكادير  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم  تحت   19/09/2022 يأم 

.118453
290 P

 STE NBDS ENTREPOT ET
BONDED STORES MAROC

SARL
تأسيس شرتة

مؤأخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
3) وغسطس ))5) تم تأسيس شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة،رخاصااتها 

كالكالي :
 NBDS شرتة   : يلتسماة 
 ENTREPOT ET BONDED

.STORES MAROC
يملقر يالجكماعي : أقم 53 يلطابق 4 
أريق مامأناة شاأع حسن بأنعماني 

حي يلديخلة يكادير.
يلهدف يالجكماعي : إمديد يلسفن 
ريلقأيأب يلبحرية رتزريدها بالأقأد.

مبلغ  في  حدد   : يلشرتة  أوسما  
 1555 دأهم مقسمة على   155.555

حصة من فئة 155 دأهم للأيحدة.
يكم تسايريلشرتة   : تسير يلشرتة 
من طرف يلساد نيت �سي بهي حسن.
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بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

بأكادير بكاأيخ 59 سبكمبر ))5) تحت 

أقم 3336 سجل تجاأي أقم 773)5.

291 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 5645159989

STE TAI 22 TRANS

S.A.R.L

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

بايت  مؤأخ  عرفي  عقد  بمأجب 

تم   02/09/2022 بكاأيخ  ملأ  

ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلنظام  رض  

تكمن  ريلتي  يملحدردة  يملسؤرلاة 

مميزيتها فاما يلي :

 STE TAI (( TRANS  : يلتسماة 

S.A.R.L

يلشرتة  غرض  يمكن   : يلغرض 

لحساب  ور  يلخاص  لحسابها  سأيء 

وي درلة وخرى  رفي  يملغرب  في  يلغير 

فاما يلي :

نقل يملسكخدمين لحساب يلغير.

يلنقل يلطرقي للمسافرين.

أقم  يلبريد  شاأع   : يلشرتة  مقر 

1715 مكرأ يلكمساة ييت ملأ .

يملدة : حددت مدة يلشرتة في 99 

سنة يبكديءي من تاأيخ تكأينها يلنهائي.

أوسما   يبلغ   : يلشرتة  أوسما  

 155.555 مائة يالف دأهم  يلشرتة 

 155 ذيت  حصة   1555 إلى  مقسم 

يلأيحدة،  لحصة  تقامة  دأهم 

كلاا  يلقامة  رمدفأعة  مككتبة 

رمخصصة للشركاء : 

 1555 أشاد  يلساديلطافأأي 

حصة.

يلسنة يملالاة :  تبكدئ في فاتح يناير 

رتنكهي في 31 ديسمبر.

يلساد  يلشرتة  يسير   : يلتساير 

يلطافأأي أشاد  ملدة غير محدردة.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحكمة يالبكديئاة بانزكان  

أقم  تحت   14/09/2022 بكاأيخ 

.2022/1782
للخالصة ريلباان

يملسير

292 P

 Ste » AFRICA CONTINENTAL CARGO «

 SARL

ICE : 003132197000034

 AFRICA CONTINENTAL
CARGO
 SARL

أوسمالها : 155.555 دأهم 

تأسيس شرتة
تأسست  عرفي  عقد  ر مأجب 

شرتة ديت يملسؤرلاة يملحدردة تحت 

إسم 24/08/2022  بكاأيخ 

 AFRICA CONTINENTAL  «  

 CARGO « SARL

- هدفها:  يلكصدير ر يالسكيريد

بمككب   : يلكجاأي  -يلعنأين 
أقم   ،Y&Y EXPERT CONSULT

إقامة خلاج   8 4 عماأة  يلطابق   84(

يلنخال صأنبا وكادير.
أوسمالها : 155.555 دأهم مأزعة 

إلى 1555 حصة قامة كل حصة 155  

دأيهم، مأزعة تما يلي :

يلساد فؤيد يتير : 555 حصة.

يلساد ملأي ياسين : 555 حصة.   

تم تعاين يلساد   : تساير يلشرتة 

غير  ملدة  للشرتة  تمسير  يتير  فؤيد 

محدردة م  تخأيله كامل يلصالحاات 

حسب يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

يملدة : 99 سنة من تاأيخ تأسيسها.

بمككب  تم  يلقانأني  يإليديع 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

بكاأيخ   118478 أقم  تحت  بأكادير 

.19/09/2022

 AFRICA يلشرتة  سجلت 

  CONTINENTAL CARGO SARL

بإكادير تحت أقم  يلكجاأي  بالسجل 

869)5 بكاأيخ 19/09/2022.
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STE EXPRO STORES
 SARL 

ICE : 003123030000096
أوسمالها : 155.555 دأهم 

تأسيس شرتة
تأسست  عرفي  عقد  ر مأجب 
شرتة ديت يملسؤرلاة يملحدردة تحت 
 EXPRO بكاأيخ   28/07/2022 إسم 

 STORES SARL
يلخاام  ر ا   تصنا    : هدفها 

بجما  ونأيعها ر لأيزمها.
يلكصدير ر يالسكيريد.

 4( : يملكجر أقم  يلعنأين يلكجاأي 
ر 43 برنامج يلنسام وكادير.

دأهم مأزعة   155.555 أوسمالها 
إلى 1555 حصة قامة كل حصة 155 

دأيهم، مأزعة تما يلي :
 334  : سعدية  يمجماد  يلسادة 

حصة.
 333  : يحمــد  يمجماد  يلساد 

حصة.
يلساد يمجماد عبد يلقادأ : 333 

حصة.
تساير يلشرتة تم تعاين يلسادة 
للشرتة  تمسيرة  سعدية  يمجماد 
كامل  تخأيلها  م   غير محدردة  ملدة 
يلصالحاات حسب يلقانأن يبسا�سي 

للشرتة.
يملدة : 99 سنة من تاأيخ تأسيسها.
بمككب  تم  يلقانأني  يإليديع 
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
بكاأيخ   118479 أقم  تحت  بأكادير 

.19/09/2022
 EXPRO يلشرتة  سجلت 
يلكجاأي  بالسجل   STORES SARL
بكاأيخ   5(871 أقم  تحت  بإكادير 

.19/09/2022
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IDK TRANS
SARL

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
 IDK TRANS للشرتة  يلكأسي�سي 
يملنعقد   155.555 أوسمالها   SARL
بكاأيخ   للشرتة  يالجكماعي  باملقر 

13/09/2022 قرأ يلشركاء ما يلي :

 75 أقم   51 بلأك   : مقر يلشرتة 
مكرأ حي تأهمأي يلقبالني ييت ملأ .

أوس يملا  حدد في 155.555 دأهم 
فئة    من  حصة   1555 إلى  مقسأمة 

155 دأهم يلأيحدة رمأزعة تكالي :
شايب عبديلرحمان 555 حصة. 

شايب محمد 555 حصة.
 : من وهديف يلشرتة   : يملأضأع 
مقار  للنقل يلبضائ  يلأطناة   –  1

ريلدرلاة لحساب يلغير.
شايب  يعكبر   : يلتساير 
 IDK للشرتة  مسيري  عبديلرحمان 

TRANS –SARL- ملدة غير محدردة.
من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلتسجال بالسجل يلكجاأي.
يإليديع : تم يإليديع يلقانأني لدى 
ينزكان  بمدينة  يالبكديئاة  يملحكمة 
أقم    تحت   20/09/2022 بكاأيخ 
1)18 يلسجل يلكجاأي أقم 6917).
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 STE ATELIER GOURI
D’ARCHITECTURE

 SARL AU
يبسا�سي  يلقانأن  بمقك�سى 
سبكمبر   1( بكاأيخ  يملؤأخ  للشرتة 
سبكمبر   13 بكاأيخ  يملسجل   ،(5((
))5)، تكأنت شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحددة.
 STE ATELIER GOURI  : مسماة 

 D’ARCHITECTURE
أوسمالها 155.555 دأهم.

مهندس   : يالجكماعي  يلهدف 
معماأي.

يملقر يالجكماعي : أقم 31 شقة )5  
زنقة يلقا�سي عااض ينزكان.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 
تسجالها بالسجل يلكجاأي.

أوسما  يلشرتة مقسم تما يلي :
 1555 كأأي  يلحسن  يلساد 

حصة.
تسير يلشرتة : من طر ف يلحسن 
كأأي بصفكه يملسير يلأحاد لشرتة 

ملدة غير محدردة.
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من  تبكدئ   : يالجكماعاة  يلسنة 

فاتح يناير رتنكهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : يلقانأني  يإليديع 

بكاأيخ  بإنزكان  يالبكديئاة 

20/09/2022، تحت أقم 5)18.
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شركة جيم دوبل في كونسلتينغ

ش.م.م.

مككب أقم 415 و عماأة 18 يكادير 

تكنأ أ  1 يكادير

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 

يلقانأن  إحديث  تم   07/09/2022

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة خصائصها كالكالي :

في  در ل  جام  شرتة    : يالسم 

كأنسلكينغ ش.م.م.

مأيتبة  ر  يملساعدة   : يملأضأع 

يلطلبة بالخاأج.

و   415 مككب أقم   : مقر يلشرتة 

عماأة 18 يكادير تكنأ أ  1 يكادير.

 مدة يلشرتة : 99 سنة يبكدءي من 

يأم تأسيسها.

أوسمالها : حدد في مائة يلف دأهم 

قامة كل  حصة،   1555 مقسمة إلى 

155 دأهم ر مأزعة على  ريحدة منها 

يلطريقة يلكالاة :

 555  : يلرحماني  محمد  يلساد 

حصة.

يلساد ياسر بأفالح : 555 حصة.

تساير رإديأة يلشرتة : عين يلساد 

محمد يلرحماني ريلساد ياسر بأفالح 

مسيرين للشرتة ملدة غير محدردة.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

باكادير  يلكجاأية  باملحكمة  يلقانأني 

يلسجل   118493/2022 تحت أقم  

يلكجاأي 889)5.
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE MUSETTI CAFEE
SARL

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

ريلذي   01/09/2022 في  يملنعقد 

ذيت  شرتة  تأسيس  بمأجبه  ثم 

مسؤرلاة محدردة مميزيتها كالكالي :

 STE MUSETTI CAFEE  : يالسم 

SARL

مسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلصفة 

محدردة.

يلروسما  : 15.555 دأهم.

يلهدف : تأزي  يلقهأة.
يلعنأين : أقم 133 عماأة يرشعير 

شاأع ريدي يلدهب يلجرف ينزكان.

يلسنة يملالاة : لكبدو من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

: تسير يلشرتة من طرف   يلتساير 

يلساد بنبأحأت سعاد. 

باملحكمة   يلقانأني  يإليديع  ثم 

 16/09/2022 في  بانزكان  يالبكديئاة 

تحث أقم 1791. 
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VIKING INDUSTRIEL
SARL/AU

تأسيس
بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

))5)، تم تأسيس شرتة  18 يألاأز 

ذيت يملسؤرلاة  يملحدردة ذيت شريك 

رحاد ذيت يملميزيت يلكالاة :

 VIKING  : يلشرتة  تسماة 

INDUSTRIEL

مبلغ أيس يملا  : 155.555 دأهم. 

يلشركاء :

فادسفانك  خالد  يلساد 

بكاأيخ  يكادير  مدينة  مأيلاد  من 

للبطاقة  يلحامل   08/02/1995

يلأطناة أقم J492447 ريملقام برقم 

344 شاأع يلفاض حي يلاغ وكادير.

 35 يلشقة أقم   : يملقر يالجكماعي 

يلطابق يلثاني شاأع خالد يبن يلألاد 

حي يلديخلة وكادير.

رإصالح  صاانة   : يلشرتة  غرض 

سفن يلصاد.

99 سنة من تاأيخ   : مدة يلشرتة 

تسجال يلشرتة في يلسجل يلكجاأي.

يلتساير : تسير يلشرتة من طرف : 

يلساد خالد فادسفانك من مأيلاد 

 08/02/1995 بكاأيخ  يكادير  مدينة 

344 شاأع يلفاض حي  ريملقام برقم 

يلاغ وكادير.

يلسنة يالجكماعاة : من فاتح يناير 

يلى 31 ديسمبر.

ذيت  يلشرتة  تسجال  تم 

شريك  ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

رحاد بأكادير تحت أقم 857)5.

يملحكمة  في  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية بأكادير في 13 سبكمبر ))5) 

تحت أقم 118387.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

55.(8.(3.(8.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE BLANC NOIR IMMO
بكاأيخ  يلعرفي  يلعقد  بمقك�سى 

شرتة  تأسيس  تم   ،03/08/2022

باملأيصفات  يملسؤرلاة  محدردة 

 :  
ُ
يلكالاة

 STE BLANC NOIR  : يلتسماة   

  IMMO

يلهدف : ركالة عقاأية.
مكرأ   54 أقم   : يالجكماعي  يملقر 

زنقة 388 يلخاام )5 وكادير.

سنة يبكدءي من تاأيخ   99  : يملدة 

يلكأسيس.
أوسمالها : 155.555 دأهم.

يلتساير : للساد جأيد صاغأأ.

يإلمضاء : للساد جأيد صاغأأ.

باملحكمة  تم  يلقانأني  يإليديع 
يلكجاأية الكادير بكاأيخ 02/09/2022 

تحت أقم 55)118.
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شــــركة أزكار لوكسوري كـــار
ش.م.م

 SOCIETE AZAKAR LUXURY 
 CARS sarl a.u

أوس مالها 155.555 دأهم
يملقر يالجكماعي : محل تجاأي

أقم )4) بلأك و ييت إعزي تاأردينت
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة بالشريك يلأحاد 
بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 
إحديث  تم   ،(5(( سبكمبر  فاتح 
ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 
يلشريك  من  يملحدردة  يملسؤرلاة 
للعقد،  يملأق   طرف  من  يلأحاد 

خصائصها كالكالي :
»وزكاأ لأتسأأي كاأ«   : يلتسماة 
 STE AZAKAR LUXURY ش.م.م 

CARS
يملقر يالجكماعي : محل تجاأي أقم 

)4) بلأك و ييت إعزي تاأردينت. 
يلهدف يالجكماعي :

تريء يلسااأيت بدرن سائق.
 LOCATION DE VOITURES

 SANS CHAUFFEUR
 : في  حدد  يلشرتة  أوسما  
 1555 إلى  مقسم  دأهم   155.555
للحصة  دأهم   155 فئة  من  حصة 

يلأيحدة يملكها كل من :
يلساد ييت زكاأ ونس1555 حصة.
من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر.
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يلكأسي�سي  يلعام  يلجم   يمثل  يلذي 
 ،(5(( سبكمبر  فاتح  بكاأيخ  يملؤأخ 

تقرأ ما يلي :
لعرج  يلسادة  عانت   : يلتساير 
يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة  هاجر ؛ 
مسيرة للشرتة ملدة  J ؛   63855 أقم 
غير محدردة. لشرتة »وزكاأ لأتسأأي 

كاأ« ش.م.م. 
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: يلساد ييت زكاأ  يإلمضاء يلبنكي 

ونس.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم  لقد 

يملحكمة يالبكديئاة بكاأردينت بكاأيخ 

 -  581  : م تحت أقم   13/09/2022

يلسجل يلكجاأي : 8999.
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 BEN IBOURK AGRI شركة

SERVICE SARL

ش. م.م

تأسيس شرتة م م

مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تأسيس  تم   16/08/2022 في 

تحمل  يملسؤرلاة  محدردة  شرتة 

يلخصائص يلكالاة :

 BEN IBOURK AGRI  : يلتسماة

SERVICE ش م م.

أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

 155 بقامة  1555حصة  يلى  مقسم 

دأهم لكل حصة مملأتة   :

عبد هللا بأتكاأت : ب 555 حصة.

باة بأطفي : ب 555 حصة.

: تجزئة يإلخالص  يملقر يالجكماعي 

باأترى يشكأتة ييت باها.

يعما    : يالجكماعي  يلهدف 

يلبناء  رمعديت  مأيد  با   مخكلفة. 

ريلفالحة.

يلتساير : تساير يلشرتة من طرف 

يلبطاقة  أقم  بأتكاأت  هللا  عبد 

.JB432744 يلأطناة

تم إيديع يمللف يلقانأني للشرتة 

لدى يملحكمة يالبكديئاة بانزكان تحت 

أقم 1781 بكاأيخ 14/09/2022.
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SOCIETE GDALA CASH
 Société à Responsabilité Limitée

 associe unique

Au Capital de 100.000 Dhs

 Adresse : AVENUE TAYERT

 QUARTIER ASSADIYENE 1

BLOC C RUE 09, GUELMIM

ICE : 003143052000083

تـــأسيــس شرتة
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

شرتة  تأسيس  تم   ،01/09/2022

بشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

رحاد باملميزيت يلكالاة :

يلتسمـــــــــــــــاة : تديلة كاش. 

يبمأي   تحأيل   : يلهـــــــــــــــــدف 

ريلخدمات.

شاأع تيرت حي   : يملقر يالجكماعي 

بلأك س شاأع تيرت   51 يلسعديين 
زنقة 59  كلمام.

دأهم   155.555  : يلروسمـــــــــــــا  

حصة من فئة   1.555 مقسمة على 

155 دأهم.

يلشــــــــــــــركاء :

نجاة لكديلي 1555 حصة.

يملسير يلقانأني : غلالة ناغى.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئي كلمام بكاأيخ 13/09/2022 

تحت أقم 2022/353.
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BOUDRARI NEGOCE 
SARL A.U 

مرآب أقم)5، محل أقم 56،

مجمأعة ’‘س‘‘ حي يملسيرة

تيزنيت - 85555

تأسيس يلشرتة
يبسا�سي  يلقانأن  بمقك�سى 

ريملسجل   2022/09/07 في  يملؤأخ 

أقم  تحت   2022/09/13 بكاأيخ 

.78141(5(1

 BOUDRARI تم تأسيس يلشرتة

باملميزيت   NEGOCE SARL A.U

يلكالاة :

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك ريحد.

 BOUDRARI  : يلشرتة  تسماة 

.NEGOCE SARL A.U

تصنا  يلااجأأ رتجاأة   : يلغرض 

مأيد يلبناء بالكقساط.

مرآب   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 ،56 برقم  بمحل  يلكائن   ،5( أقم 

مجمأعة ’‘س‘‘ حي يملسيرة - تيزنيت - 

85555 تيزنيت.

يملدة : 99 سنة.

دأهم،   155.555 يلروسما  

مقسم كالكالي :

 1555 يلبدأيأي  يلبشير   : يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

: تسير يلشرتة من طرف  يلتساير 

يلساد يلبشير يلبدأيأي عنأينه دريأ 

يكادير يزديأ بأنعمان تيزنيت.

تم إيديع يمللف يلقانأني بمككب 

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

تحت   2022/09/14 بكاأيخ  بكيزنيت 

عدد 91).
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WARDA DAHABIYA TRANS 
SARL

ICE 003128978000035

تأسيس شرتة
بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بتزنيت 

تم رض    (5(( وغسطس   58 بكاأيخ 

محدردة  لشرتة  وسا�سي  قانأن 

يلخصائص  تحمل  ريلتي  يملسؤرلاة 

يلكالاة :

 STE WARDA  : يلتسماة 

 DAHABIYA TRANS SARL

نقل  مقار    : يالجكماعي  يلهدف 

يبشخاص لحساب يلغير / تاجر.
 155.555 في  حدد   : يملا   أوس 

حصة من   1555 إلى  دأهم مقسمة 

فئة 155 دأهم مأزعة كالكالي :

يلساد علي حريرد 555 حصة.

 555 يلحأس  ييت  علي  يلساد 

حصة .

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها.
يملقر يالجكماعي : أقم 35 زنقة باب 

تاأتة تيزنيت 

حريرد  علي  يلساد   : يملسيررن 

مسير للشرتة رملدة غير محدردة.

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يلضبط باملحكمة يالبكديئاة تيزنيت 

بكاأيخ   261/2022 أقم  تحت 

.25/08/2022
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STE ISKANMON TRAVAUX
SARL

ICE 003098361000060

تأسيس شرتة
بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بتزنيت 

تم رض    (5(( وغسطس   5( بكاأيخ 

محدردة  لشرتة  وسا�سي  قانأن 

يلخصائص  تحمل  ريلتي  يملسؤرلاة 

يلكالاة :

 STE ISKANMON  : يلتسماة 

 TRAVAUX SARL

نقل  مقار    : يالجكماعي  يلهدف 

يلسااحي.
 155.555 في  حدد   : يملا   أوس 

حصة من   1555 إلى  دأهم مقسمة 

فئة 155 دأهم مأزعة كالكالي :

يلساد عمر بكريم 335 حصة.

يلساد مصطفى يدبها 335 حصة.

يلساد يلبشير يدرلي 334 حصة. 

من تاأيخ  99 سنة يبكديء   : يملدة   

تأسيسها.

 GARAG HAY  : يالجكماعي  يملقر 

  AL FATH CENTRE AKHFENIR

يملسيررن :

يلساد عمر بكريم مسير للشرتة 

رملدة غير محدردة.

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 
يلضبط باملحكمة يالبكديئاة يلعاأن 

بكاأيخ   2022/2578 أقم  تحت 

.19/08/2022

306 P
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شركة فيرتيبيست
ش.م.م بشريك رحاد

بروسما  يجكماعي قدأه 155.555 
دأهم

دريأ بن جريأ سادي بابي يشكأتة 
ييت باها

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 
تمت صااغة يلقانأن   30/08/2022
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
ذيت  رحاد  بشريك  يملحدردة 

يلخصائص يلكالاة : 
يلغرض يالجكماعي : 

يلحشرية  يملباديت  تجاأة 
ريلفالحاة.

فيرتيبيست  شرتة   : يلتسماة 
ش.م.م بشريك رحاد.

جريأ  بن  دريأ   : يالجكماعي  يملقر 
سادي بابي يشكأتة ييت باها.
يملدة : حددت في 99 سنة.

يلروسما  ريلحصص يالجكماعاة : 
دأهم   155.555 في  يلروسما   حدد 
يجكماعاة  حصة   1555 إلى  مقسم 
مأزعة  دأهم للأيحدة،   155 بقامة 

كابتي : 
حنان تريري 1555 حصة. 

يلتساير : يلشرتة مسيرة من طرف 
حنان  يلسادة  يلأحادة  يلشريكة 
تريري ملدة غير محدردة ريعأد لها كل 

من يلكأقاعين يلبنكي ريالجكماعي.
 15 تأزع حسب يلفصل   : يبأ اح 

من يلقانأن يبسا�سي للشرتة.
ثم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 
 : أقم  تحت  بانزكان  يالبكديئاة 

1774/2022 بكاأيخ 02/09/2022.
مقكطف قصد يإلشهاأ 

307 P

 MAROCAINE
 D’INTERMEDIAIRE DE

LIVRAISON
S.A.R.L AU

تأسيس شرتة
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
شرتة  تأسيس  ثم   10/09/2022
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة رخاصااتها 

كالكالي :

 MAROCAINE شرتة   : يلتسماة 
 D’INTERMEDIAIRE DE

LIVRAISON S.A.R.L AU
يملقر يالجكماعي : أقم )5 زنقة 51 
حي يلعرب   ( بلأك ب شاأع يلحسن 

ويت ملأ  - 85555 ويت ملأ . 
خدمة   : يالجكماعي  يلهدف 

يلكأصال للمنز .
تطأير منصة للكدير .

يلكفارض.
مبلغ   في  حدد   : يلشرتة  أوسما  
 1555 دأهم مقسمة على   155.555
للأيحدة  دأهم   155 حصة من فئة 

لصالح :
  1555  : بناجي  حسناء  يلسادة 

حصة 155.555 دأهم.
تساير يلشرتة : يكم تساير يلشرتة 

من طرف يلسادة حسناء بناجي.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 
يأم   1858 أقم  تحت  بانزكان 

.19/09/2022
إمضاء

308 P

شــركةجوفو اكسبور
ش.ذ.م.م

JOVO EXPORT sarl-au
أوس مالها : 155.555 دأهم

أقم 53 يلطابق يلريب  صالة 
يملأمأناة شاأع حسن بنعالي 555 حي 

يلديخلة
وكادير

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم   ،(5(( سبكمبر  فاتح  بكاأيخ 
لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن  إحديث 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة من طرف 
يملأقعين للعقد، خصائصها كالكالي :

 JOVO جأفأ يتسبأأ   : يلتسماة 
.EXPORT

يلطابق   53 أقم   : يملقر يإلجكماعي 
حسن  شاأع  يملأمأناة  صالة  يلريب  

بنعالي 555 حي يلديخلة - وكادير.

يلهدف يإلجكماعي :

يلفالجي،  ريالسكغال   يإلنكاج 

تصدير يلفأيته ريلخضر.

 Production Agricole et  •

Export de Fruits et Légumes
 : في  حدد  يلشرتة  ما   أوس 

ولف  إلى  مقسمة  دأهم   155.555

للحصة  دأهم   155 فئة  من  حصة 

يلأيحدة يملكها كل من :

 1555 تأد  دينال  يلسادعبد 

حصة.

عين يلساد دينال تأد   : يلتساير 

بأأرس  يلديكأ  أجانة  ريلسادة 

مسيرين للشرتة ملدة غير محدردة.

: من فاتح يألاأ إلى   يلسنة يملالاة 

35 يأناأ.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم  لقد 

بكاأيخ بأكادير  يلكجاأية   يملحكمة 

09/16/ ))5) تحت أقم 118463  - 

يلسجل يلكجاأي : 857)5.

309 P

MIRAEXPRESS
SARL

تأسيس شرتة
طبقا ملقكضاات عقد عرفي مؤأخ 

بأكادير،   (5(( وغسطس   17 في 

مسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

محدردة ذيت يملأيصفات يلكالاة :

MIRAEXPRESS : يلتسماة

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

مسؤرلاة محدردة.

يملسكخدمين  نقل   : يملأضأع 

يلسااحي،  يلنقل  يلغير،  لحساب 

يلنقل يملدأ�سي لحساب يلغير، تقديم 

يلنقل  بعملاات  يملكعلقة  يلخدمات 

يلطرقي.

مدة يلصالحاة : 99 سنة.
زنقة   35 يملجم    : يملقر يالجكماعي 

55 أقم 51 يلحي يملحمدي يكادير. 
في  حدد   : يالجكماعي   يملا   أوس 

 1.555 على  مأزع  دأهم   155.555

للحصة  دأهم   155 فئة  من  حصة 

يلأيحدة رمأزعة على يلشكل يلكالي :

 555 يلساد عبد يلكريم حساين 

حصة.

يلساد وحمد بنميرة 555 حصة.

عبد  يلسادين  عين   : يلتساير 

ميرة  بن  روحمد  حساين  يلكريم 

محددة.  غير  ملدة  للشرتة  مسيرين 

تلتزم يلشرتة بشكل صحاح، لجما  

بالكأقا   بها،  يملكعلقة  يبعما  

يملذكأأين  يملسيرين  بحد  يلفردي 

وعاله. 

يلسنة يالجكماعي : تبكدئ من فاتح 

يناير يلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحكمة يلكجاأية بأكادير، 

بكاأيخ )1 ستبمبر ))5) تحت يلرقم 

.118369

310 P

OUKNA IMMOBILIER
SARL AU

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة بشريك رحاد 

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ باكادير 

تم تأسيس شرتة   16/08/2022 في 

بشريك  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

رحاد خصائصها :

يلتسماة :

OUKNA IMMOBILIER

منعش   + ركالة عقاأية   : يلنشاط 

عقاأي+ يلكجاأة يلحرة. 

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

مسؤرلاة رحادة بشريك ريحد.

دأهم   155.555  : يلروسما  

فئة  من  حصة   1555 يلى  مقسمة 

155 دأهم.

حصة   1555 يتنا  فاضمة 

155.555 دأهم. 

يملسير : فاضمة يتنا.

يلشاكات  جما    : يلكأقا  

بالكأقا   ساأية  تكأن  ريلكمبااالت 

يلفريد للساد ة فاضمة يتنا.

 15 أقم  فاال   : يالجكماعي  يملقر 

قطاع   فأنتي يكادير.
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يملدة : 99 سنة.

يلسنة  تبدو   : والجكماعاة  يلسنة 

يالجكماعاة في يبر  من يناير رتنكهي 

يلسنة  رستشمل  ديسمبر،   31 في 

يلنهائي  تأسيس  رقت  يبرلى  يملالاة 

للشرتة حتى 31 ديسمبر ))5).

بمصلحة  تم  يلقانأني  يإليديع 

يلكجاأية  باملحكمة  يلكجاأي  يلسجل 
أقم   14/09/2022 في  باكادير. 

يإليديع 118418.

311 P

CHGUIRI DENT
S.A.R.L A.U

يلأحاد    يلشريك  قريأ  حسب 

 CHGUIRI DENT S.A.R.L لشرتة 
))5) قرأ  31 وغسطس  بكاأيخ   A.U

ما يلي :
شقة   12/17 أقم   : مقر يلشرتة 

أقم 5 يلطابق 3 يتدي  ييت ملأ . 
 أوس يملا  حدد في : 155.555 دأهم 

فئة    من  حصة   1555 إلى  مقسأمة 

دأهم يلأيحدة رمأزعة كالكالي:   155

يلشكيري عبد يلحفاظ 1555 حصة 

يملأضأع : من وهديف يلشرتة:

1 - تقأيم يبسنان ؛

تجاأ منكجات تقأيم يبسنان   -  (

بالكقساط ريلجملة.

يلتساير: قرأ يلشريك يلأحاد ون 

 CHGUIRI DENT - S.A.R.L شرتة 
يلشكيري  يلساد  سيسرها   A.U 

عبد يلحفاظ  ملدة غير محدردة.

يلقانأني  يإليديع  تم   : يإليديع 

لدى يملحكمة يبكديئاة بإنزكان بكاأيخ 

   1778 تحت أقم   (5(( سبكمبر   14

يلسجل يلكجاأي أقم 6867).

312 P

TRANS EURO 7
S.A.R.L A.U

يإلشهاأ يلقانأني
يلأحاد    يلشريك  قريأ  حسب 

 TRANS EURO 7 - S.A.R.L A.U لشرتة

بكاأيخ 7 سبكمبر ))5) قرأ ما يلي :

يحشاش  دريأ   : يلشرتة  مقر 
سادي بابي يشكأتة ييت باها. 

 أوس يملا  حدد في : 155.555 دأهم 

فئة    من  حصة   1555 إلى  مقسأمة 
155 دأهم يلأيحدة رمأزعة كالكالي: 

ضريف عبد يلهادي 1555 حصة. 
يملأضأع : من وهديف يلشرتة:

مسكأى  على  يلبضائ   نقل   -  1
يلأطني ريلدرلي لحساب يلغير.

يلتساير: قرأ يلشريك يلأحاد ون 
 TRANS EURO 7–S.A.R.L-A.U شرتة
سيسرها يلساد ضريف عبد يلهادي 

ملدة غير محدردة.
يلقانأني  يإليديع  تم   : يإليديع 
لدى يملحكمة يبكديئاة بإنزكان بكاأيخ 
 1779 تحت أقم   (5(( سبكمبر   14

يلسجل يلكجاأي أقم 6869).
313 P

RED ROOM AGADIR
ش.م.م  

أوسمالها : 155.555 دأهم
مقرها يالجكماعي: حي بيزمارن بلأك 
س أقم 6)   يغررض بنسركار وكادير

تأسيس شرتة
محرأ  عرفي  عقد  بمأجب   -  1
تم   (5(( وغسطس   16 بكاأيخ 
يملسؤرلاة  محدردة  شرتة  تأسيس 

ذيت يملميزيت يلكالاة :
 RED ROOM  يلتسماة:    شرتة

AGADIR ش.م.م. 
يلهد ف : يسكغال  مطعم.

يلأض  يلقانأني : شرتة محدردة 
يملسؤرلاة. 

يملقر يالجكماعي : حي بيزمارن بلأك 
س أقم 6)   يغررض بنسركار وكادير.

 155.555  : أوس يملا  يالجكماعي 
1555 حصة من فئة  دأهم مجزو إلى 

155 دأهم للحصة على يلشكل يلكالي :
555 حصة للساد عبد يلرحمان 

باال.
555 حصة للساد عاد  يملخكاأي.
عبد  يلساد  تعاين   : يلتساير 
يلرحمان باال مسيري للشرتة ملدة غير 

محدردة. 

يإلديأي  يملنفرد  يإلمضاء  تخأيل 

للمسير يلساد عبد يلرحمان باال.

يملالي  يملشترك  يإلمضاء  تخأيل 

ريلبنكي بين يملسير يلساد عبد يلرحمان 

باال ريلشريك يلساد عاد  يملخكاأي.

يلسنة يالجكماعاة  : تبكدئ يلسنة 

يالجكماعاة من فاتح يناير رتنكهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذي  يلقانأني  يإليديع  رتم   -  (

هائة  لدى  يلضبط  بككابة  يلعقد 

يملحكمة يلكجاأية بأكادير تحت أقم    

118391 ريلسجل يلكجاأي أقم 813)5 

بكاأيخ 13 سبكمبر ))5).
من وجل يلنسخة ريلباان  

314 P

مككب حسابات شحأدي

زنقة 7 بلأك 1 أقم 98 شاأع يملقارمة بايت 

ملأ ، 86155 ، بايت ملأ  - يملغرب

SOCIETE MM VILLA
SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يالجكماعي : مسكأطن 

برقم يملككب 56 يلطابق 4 صاالت 

يلعرض يملامأناة شاأع  حسن 

بأنعماني ف يش 555 حي يلديخلة 

وكادير - يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

5(861

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم   (5(( سبكمبر   13 في  يملؤأخ 

إعديد يلقانأن يبسا�سي لشرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة باملميزيت يلكالاة    :

ذيت  شرتة   : يلشرتة   شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يالقكضاء 

.SOCIETE MM VILLA SARL

غرض يلشرتة بإيجاز :

يإليجاأيت  رتشغال  رإديأة  شريء 

لجما  يلعقاأيت ور يملمكلكات يملنقألة.

مبلغ أوسما  يلشرتة  : 155.555 

دأهم، مقسم كالكالي :

    555  : مجدرب  صأناا  يلسادة 

حصة بقامة  155  دأهم للحصة ؛

  (55  : مجدرب  مريم  يلسادة 

حصة بقامة   155  دأهم للحصة

 MM CONSEIL SCI  : يلشرتة 

55) حصة بقامة 155  دأهم للحصة

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة :

يلسادة صأناا مجدرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   16 بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 118466.

315 P

 AIT LHOUCINE TRVAUX 

ET SERVICES
   إعالن عن تأسيس

بكاأيخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

حرأت  بباأترى   (5(( سبكمبر   5

قأينين شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

خصائصها كالكالي :

 AIT LHOUCINE  : يالسـم 

        .TRVAUX ET SERVICES

يبهديف :

ترتاب  ور  مكنأعة  وعما    -  1

يلباأت يملغطاة ؛

) - تاجر خردة ر سل  مسكعملة ؛

3 - حفر يالباأ ريبثقاب يملائاة.

يلحسن  شاأع   : يالجكماعي  يملقر 

ي  يلثاني تجزئة يلترست عماأة هنكأ 

باأترى،   5 يلطابق يلثالث شقة أقم 

يشكأتة ييت باها 

 155.555  : يالجكماعي  يلروسما  

من  سهم   1555 إلى  مقسمة  دأهم 

155 دأهم، يلتي يملكها يلساد حسن 

بأ يلر اب.

يلتساير : حسن بأ يلر اب.

يإليديع يلقانأني : تم يإليديع لدى 

بكاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة   يملحكمة 

14 سبكمبر ))5) تحت أقم 1784 .

316 P
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 DA VINCI SCHOOL PRIVE
RC : 52873

تـأسـيـس شــرتة
بكاأيخ  عرفي   عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  رض   تم   (5(( يأناأ   ((

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يلكاسي�سي 

يملحدردة تحمل يلخصائص يلكالاة:

 DA VINCI SCHOOL« : يلتسماة

  .»PRIVE

يلشكل  :  يلشرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة.

يلـمـأضـــــأع    : مدأسة مكخصصة 

في مهن يلصحة ريلكمريض / كافاتريا.

يلـمـقر يالجـكـماعــي : بلأك   أقم 157 

حي يلهدى يكادير. 

مــــــدة يلشرتــــــة :  99  سنة. 

: مئة ولف دأهم أوسمـــا  يلشرتـــة 

يللطاف  عبد  يلساد   : يلتساير 

رصفي.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم  لقد 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 

بكاأيخ   118485 أقم  تحت   باكادير 

سجلها  أقم   (5(( سبكمبر   19

يلكجاأي هأ 873)5.

317 P

مككب يلتساير، يالعالماات ريملحاسبة

»كاجيسكأ«

أقم 5 تجزئة ومناة عماأة بيشا  تيزنيت 85555

 ATYANIAZ
ش.م.م

إعالن بكأسيس شرتة
 (5(( وغسطس   (( بكاأيخ 

 ،69571 عدد  عرفي  عقد  ر مأجب 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسست 

 ATYANIAZ يسم  تحت  يملحدردة 

ش.م.م هدفها كالكالي :

مفارض.
يلعنأين يلكجاأي :  أقم )1 سأق 

مرتز ينزي تيزنيت .   

أوسمالـــها : 155.555 دأهم مأزعة 

إلى 1555 حصة  قامة كل حصة 155 

دأهم.

: تم تعاين يلساد  تساير يلشرتة   

يأسف يلكائب تمسير للشرتة ملدة غير 

محدردة م  إعطائه كامل يلصالحاات 

حسب يلقانأن يبسا�سي للشرتة. 

من   99 مدة عمر يلشرتة   : يملـــــدة 

تاأيخ تأسيسها يلنهائي .

إيديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يمللف يلقانأني بمككب يلضبط لدى 

يملحكمة يالبكديئاة بكيزنيت أقم  86) 

بكاأيخ 13 سبكمبر ))5).

318 P

مككب يلتساير، يالعالماات ريملحاسبة 

»كاجيسكأ«

أقم 5 تجزئة ومناة عماأة بيشا  تيزنيت 85555

 LUXE EPICES

ش.م.م

إعالن بكأسيس شرتة
بكاأيخ 11 سبكمبر ))5) ر مأجب 

تأسست   ،77411 أقم  عرفي  عقد 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

تحت يسم » LUXE EPICES » ش.م.م 

 MD DE PRODUITS    :هدفها كالكالي

.COSMETIQUE EN DETAIL

يلعنأين يلكجاأي : أقم 471 رديدية 

يشباأ نزأ ان بأنعمان تيزنيت.

دأهم    155.555.55  : أوسمالـــها 

كل  قامة  حصة    1555 إلى  مأزعة 

حصة 155 دأهم.

تم تعاين يلساد   : تساير يلشرتة 

للشرتة  تمسير   يلكاف  يلحسان 

كامل  إعطائه  م   محدردة  غير  ملدة 

يلصالحاات حسب يلقانأن يبسا�سي 

للشرتة. 

من   99 مدة عمر يلشرتة   : يملـــــدة 

تاأيخ تأسيسها يلنهائي .

إيديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يمللف يلقانأني بمككب يلضبط لدى 

يملحكمة يالبكديئاة بكيزنيت أقم 97) 

بكاأيخ 5) سبكمبر ))5) .

319 P

 STE SOHIMBA
Sarl

Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège Social : N° 74 RUE 06

 AVENUE LA MARCHE VERTE

GUELMIM

ICE: 003143818000062

تـــأسيــس
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   -  1

تم تأسيس شرتة   ،(5(( 7 سبكمبر 

باملميزيت  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

يلكالاة :

 SOHIMBA شرتة    : يلتسماة 

.SARL

يملسيرة  شاأع   : يالجكماعي  يملقر 

يلخضريء زنقة 56 أقم 74 كلمام.

دأهم   155.555  : يلروسمـــــــــــــا  

فئة  من  1555حصة  على  مقسمة 

155 دأهم.

يلشــــــــــــــركاء : يلسادة : 

يملصطفى جديي : 555 حصة ؛

مباأتة صفريري: 555 حصة.

وشغا   في  مقار    : يلهـــــــــــــــــدف 

مبرمج  يلبناء/  روشغا   مخكلفة 

يبجهزة  في  يلكجاأة  إعالماات/ 

ياللكتررناة ريبدريت يملككباة.

يملسير يلقانأني : مباأتة صفريري.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

15 سبكمبر  يالبكديئاة بكلمام بكاأيخ 

))5) تحت أقم  357.

320 P

 IMALE NEGOCE PIECE

AUTO
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

شريك رحاد

إنشاء شرتة
بكاأيخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

) سبكمبر ))5) بأيت ملأ ، تم رض  

محدردة  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

يملسؤرلاة ذيت يملميزيت يلكالاة :

 IMALE NEGOCE PIECE : يالسم

.AUTO

هدف يلشرتة :

ور  )تاجر  رتصدير،  يسكيريد   -  1

رساط) ؛

) - إصالح ماكاناكي رهاكلي ؛

3 - تاجر قط  غااأ.
 ،( أقم  ج،  بلأك  يلشرتة:  مقر 

تريج أقم )، يملسيرة ويت ملأ . 

يملدة محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد   : يلروسما  

 1555 إلى  مقسم  دأهم   155.555

للحصة  دأهم   155 فئة  من  حصة 

يلأيحدة كلها  للساد محمد يلعلمي.

يلتساير: يلساد محمد يلعلمي هأ 

إعطائه  م   للشرتة،  يلأحاد  يملسير 

رحده صالحاة يإلمضاء.

لككأين   5% يكم يقكطاع   : يبأ اح 

علاه  يملنصأص  يالحكااطي  يلرصاد 

قانأنا.

يإليديع  تم  يلقانأني  يإليديع 

يلقانأني بككابة يلضبط لدى يملحكمة 

 1776 أقم  تحت  النزكان  يالبكديئاة 

بكاأيخ 14 سبكمبر ))5). 

321 P

FERNASS CONSTRUCTION
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

شريك رحاد

ينشاء
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

رض   تم  بأكادير،   05/09/2022

محدردة  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

يملسؤرلاة ذيت يملميزيت يلكالاة :

 FERNASS  : يالسم 

ذيت  شرتة   CONSTRUCTION

مسؤرلاة محدردة شريك رحاد. 

هدف يلشرتة : 1) منعش عقاأي. 

وشغا  مكننأعة ور بناء   (3 تاجر.   ((

)مقار ).

مقر يلشرتة : تريج بحي تلاال فاال 
أقم 553 تاكاأين وكادير. 

يملدة : محددة في 99 سنة. 
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يلروسما  محدد في مبلغ 155.555 

دأهم مقسم إلى 1555 حصة من فئة 

كلها  يلأيحدة؛  للحصة  دأهم   155

للسادة غزالن يمزيان.

يمزيان  غزالن  يلسادة   : يلتساير 

م   للشرتة،  يلأحادة  يملسيرة  هي 

إعطائها رحدها صالحاة يإلمضاء.

لككأين   5% يقكطاع  يكم  يبأ اح 

علاه  يملنصأص  يالحكااطي  يلرصاد 

قانأنا.

يإليديع  تم  يلقانأني  يإليديع 

لدى  يلضبط  بككابة  يلقانأني 

يملحكمة يلكجاأية بأكادير تحت أقم 

: 1)1184 بكاأيخ 14 سبكمبر ))5). 

322 P

STE OUIGO CARS RENTAL

 SARL AU

يأم  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

31 يغسطس ))5) تم إنشاء شرتة 

ذيت يلخصائص يلكالاة :

 STE OUIGO CARS  : يلتسماة 

RENTAL S.A.R.L AU

 ( يلكضامن   19 يملحل أقم  يملقر: 

ت-ب د12- بنسركار وكادير. 

يلسااأيت  تريء   : يلشرتة  غـرض 

بدرن سائق.

دأهم   155.555  : يلروسما  

من  نقدية  حصة   1555 إلى  مقسم 

فئة 155دأهم : 

شايب يملصطفى : 1555 حصة - 

شايب  شخص  في  يلتساير 

يملصطفى.

باملحكمة  رض   يلقانأني  يإليديع 

سبكمبر   16 يأم  بأكادير  يلكجاأية 

118467 ر يلسجل  ))5) تحت أقم 

يلكجاأي تحت أقم 863)5.
مقكطف قصد يإلشهاأ.

323 P

  STE SOLUTION TOITURE

SARL
تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة

ICE : 003138506000023

بمقك�سى عقد عرفي محرأ بكاأيخ 

شرتة  تأسيس  تم   06/09/2022

محدردة يملسؤرلاة ذيت يلخصائص 

يلكالاة : 

 STE SOLUTION  : يلتسماة 

.TOITURE Sarl

يلعزيب  حي   : يالجكماعي  يملقر 

جماعة ر قاادة يلقلاعة عمالة ينزكان 

ييت ملأ .

تصدير ر   / تجاأة عامة   : يلهدف 

يسكيريد .

 155.555  : يالجكماعي  يلروسما  

دأهم.

يلتساير : يلساد محمد يلأناس ر 

يلساد ياسين يلسأاللي.

يملدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : يملالاة   يلسنة 

31 ديسمبر .

بالسجل  يلشرتة  تسجال  تم 

 18(1 أقم  تحت  بانزكان  يلكجاأي 
يلسجل  أقم   20/09/2022 بكاأيخ 

يلكجاأي 1)69).

324 P

 STE MBS PRESTIGE SARL
يأم  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إنشاء شرتة ذيت   2022/08/29

يلخصائص يلكالاة :

 STE MBS PRESTIGE : يلتسماة 

.S.A.R.L

يملقر: حي يلخير ) بأجـدرأ. 

ر  يشغا  يلبناء   : غـرض يلشرتة 

يشغا  عامة.

دأهم   155.555  : يلروسما  

من  نقدية  حصة   1555 إلى  مقسم 

فئة 155دأهم : 

حسني سفاان 555 حصة.

حسني مأناة فـريد 455 حصة.

يلتساير في شخص حسني سفاان.

باملحكمة  رض   يلقانأني  يإليديع 

سبكمبر   13 يأم  بالعاأن  يالبكديئاة 

يلسجل  ر   (7(8 أقم  تحت   (5((

يلكجاأي تحت أقم 957)4.
مقكطف قصد يإلشهاأ.

325 P

SOCIETE SGTREL
SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أوسمالها 155.555.555 دأهم
أقم 9 ، يلطابق ) عماأة طاأق 

،شاأع مأيلي يسماعال، يلنهضة 

وكادير

س.ت 843)5

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ وكادير 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة يلخصائص يآلتاة :

 SOCIETE SGTREL  : يلتسماة 

.SARL

يبعما   بجما   يلقاام   : يلهدف 

يلكهر ائاة يلعامة.

يسكيريد رتصدير رتسأيق رترتاب 

جما  معديت يلضخ ريلري رمعديت 

إضافة على ذولك  يلطاقة ريلكهر اء 

يلصناعاة  ريآلالت  يملأيد  ترتاب 

يلكهر ائاة

يملأيد  جما   رترتاب  وعما  

)سخانات  يملهن  لجما   ريملعديت 

يملااه بالطاقة يلشمساة، ريملضخات 

ريملأيد  ريلطاقة،  ريلري،  يلكهر ائاة، 

يلكهر ائاة يلصناعاة، إلخ)

ريلكجاأة  ريلكصدير  يالسكيريد 

يلدرلاة بشكل عام.

تأجير يملعديت ريآلالت،

رإيديع  ريسكغال   رحاازة  إنشاء 

ريلعالمات  يالختريع  بريءيت  جما  

ريلتريخاص  ريلعملاات  يلكجاأية 
لحساب يلشرتة يلحصري

ور  ممكلكات  على  يالسكحأيذ 

حصص في وي شركات ور مؤسسات 

ذيت غرض مماثل ور ذي صلة

يملدة : 99 سنة يبكديء من تأسيس 

يلشرتة .

دأهم   1.555.555  : يلروسما  
فئة  من  حصة   15555 إلى  مقسم 

155 دأهم.
من تبكدئ   : يالجكماعاة   يلسنة 

 1 ينايرإلى31 ديسمبر كل سنة .
بمقك�سى يلفصل 33 من يلقانأن 
تمسير  تعاين  تم  للشرتة  يبسا�سي 

للشرتة ملدة غير محدردة.
عبد يلحماد يدأي�سي

ريلكقاد  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالسجل يلكجاأي باملحكمة يلكجاأية 
 (5(( سبكمبر   15 يأم  بكادير 

118444 ر 843)5 
326 P

 STE LF.BA SARL
بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ يأم 

شرتة  إنشاء  تم   2022/08/16
ذيت يلخصائص يلكالاة :

 .STE LF.BA S.A.R.L : يلتسماة
 1( أقم  يلسفلي  يملحل   : يملقر 
باي  وكادير   19 مشررع   4 عماأة 

يكادير. 
سناك  مطعم   : يلشرتة  غـرض 

للأجبات يلخفافة.
دأهم   155.555  : يلروسما  
من  نقدية  حصة   1555 إلى  مقسم 

فئة 155دأهم : 
بن دأيـأش يحمد 555 حصة. 
يلعيساري فـريد 555 حصة. 

دأيـأش  بن  شخص  في  يلتساير 
يحمد.

باملحكمة  رض   يلقانأني  يإليديع 
سبكمبر   14 يأم  بأكادير  يلكجاأية 
9)1184 ر يلسجل  ))5) تحت أقم 

يلكجاأي تحت أقم 833)5.
مقكطف قصد يإلشهاأ.

327 P

 STE VINICIT
تأسيس شرتة

ذيت مسؤرلاة محدردة
بمقك�سى عقد عرفي حرأ في وكادير 
تأسيس  تم   2022/08/22 بكاأيخ 
لها  محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

يملميزيت يلكالاة :
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يلتسماة : STE VINICIT ش.م.م.

يلهدف : مرتز يالتصاالت.

يملعدأ   (1 زنقة   : يملقر يالجكماعي 

حي   18 أقم   3 يلطابق  يلخير  عماأة 

يلسالم وكادير. 

أوسما  : 155.555 دأهم.

يلتساير : يأسف باأي.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

تاأيخ  في  بأكادير  يلكجاأية  يملحكمة 

 118355 أقم  تحت   2022/09/06

سجل تجاأي أقم 745)5.

328 P

 STE B-FRUITS SARL

شركة ب- فروي ش.م.م

تأسيس شرتة
بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 

شرتة  تأسيس  تم   07/09/2022

ذيت يملميزيت يلكالاة :

يلتسماة : شرتة ب- فرري ش.م.م

ر  يسكيريد   : يالجكماعي  يلهدف 

تصدير.

يكادير  شرتة  عند   : يلعنأين 

درميسالااساأن برقم ) زنقة 1 بلأك 

ب شاأع يلحسن يلثاني آيت ملأ .

يملدة : 99 سنة.

دأهم   155.555  : يلروسما  

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

155 دأهم.

فاتح  من   : يالجكماعاة  يلسنة 

وغسطس من يلسنة   31 سبكمبر إلى 

يملأيلاة.

يلساد  يلشرتة  يسير   : يلتساير 

بنصالح محمد ملدة غير محدردة. 

يإليديع  تم   : يلكجاأي  يلسجل 

باملحكمة  يلضبط  بككابة  يلقانأني 

بكاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة 

20/09/2022 تحت عدد 1815.

329 P

STE POLE ICE
SARL

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

في  يملؤأخ  للعقد  طبقا 
شرتة  تأسيس  تم   2022/09/05
ذيت يملسؤرلاة محدردة بالخصائص 

يلكالاة : 
STE POLE ICE SARL : يلتسماة

يلهدف : .تصنا  ر ا  ياليس تريم
دأهم   : يملجمأعة  أوسما  

 1.555.555
يملسير: يدأييس تما .

شقة   86 أقم   : يالجكماعي  يملقر 
حي  يلخأيأزمي  شاأع  يلثاني  يلطابق 

يملسيرة وكادير. 
يملدة : 99 سنة.

للمجمأعة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالسجل يلكجاأي باملحكمة يلكجاأية 
بكاأيخ   118446 أقم  تحت  بأكادير 

.15/09/2022
330 P

 PARA COTE DES شركة
MEDECINS

ش.م.م ذيت شريك ريحد
مقرها يالجكماعي : أقم 355 
مكرأ لأك 17 حي يلأفا يكادير

تأسيس شرتة
يلشريك  قريأ  محضر  بـمقك�سى 
تم   (5(( ماأس   14 بـكـاأيـخ  يلأحاد 

يالتفاق على ما يلي :
يسماعالي باأي  شرتة    : يلتسماة 
  PARA COTE DES MEDECINS

ش.م.م ذيت شريك ريحد
يلهدف : با  مأيد مساعدة طباة . 
 355 أقم   : يالجكماعي  يملقر 

مكرأ لأك 17 حي يلأفا يكادير.
 155.555  : أوس يملا  يالجكماعي 
1555 حصة من فئة  دأهم مجزو إلى 
ترج   يلأيحدة  للحصة  دأهم   155

كلها للساد يسامة صالح يلدين.
يلساد  يلشرتة  يسير   : يلتساير 
يسامة صالح يلدين رتخأيله يإلمضاء 

يملنفرد ملدة غير محدردة.

رتم يإليديع يلقانأني لهذي يلعقد 
يملحكمة  هائة  لدى  يلضبط  بككابة 
يلكجاأية بكادير بكاأيخ 26/05/2022 
ريلسجل   115536 أقم  تحت  م 

يلكجاأي أقم 51541.
من وجل يلنسخة ريلباان

حرأ باكادير بكاأيخ

331 P

STE ANDRI   شركة
 SARL

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

وبريل   15 في  يملؤأخ  للعقد  طبقا 
ذيت  شرتة  تأسيس  تم   (5((
بالخصائص  محدردة  يملسؤرلاة 

يلكالاة :  
.STE ANDRI SARL  : يلتسماة

ريسكيريد  ر ا   شريء   : يلهدف 
رتصدير جما  مسكحضريت يلحالقة 
رمنكجات يلعناية بالجما  رمعديت 

صالأنات يلحالقة.
أوسما  يملجمأعة : 15.555 دأهم.

يملساـــــرين :
يلحامل  لامامي،  محمد  يلساد 
Q73423 : لبطاقة يلكعريف يلأطناة
يلحامل  حامأني،  حسن  يلساد 
J295982 : لبطاقة يلكعريف يلأطناة
بابي  سادي   : يالجكماعي  يملقر 

باأترى – سادي بابي.
يملدة :  99 سنة.

للمجمأعة  يلقانأني  يإليديع  تم 
باملحكمة   يلكجاأي  بالسجل 
 : أقم  تحت  ينـــــزكان،   يالبكديئاة 

6879)،  بكاأيخ  19 سبكمبر ))5).
332 P

شركة صونطر داسيستانص 
اون جيستيو

شرتة محدردة يملسؤرلاة بشريك 
ريحد

عام  جم   محضر  بمأجب   -  1
 (5(( سبكمبر   1( بكاأيخ  عادي 
يرن  ديسيسكانص  صأنطر  لشرتة 
جيستاأ شرتة محدردية يملسؤرلاة 

بشريك ريحد، تقرأ ما يلي :

يلكصفاة يلنهائاة للشرتة ؛
غلق عملاة يلكصفاة ؛

تبرئة ذمة يملصفي يلساد بال عبد 
يلهادي.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم   -  (
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
بكاأيخ   118475 أقم  تحت   بأكادير 

19 سبكمبر ))5).
للخالصة ريلباان       

333 P

شركة السيار الترانسبور
شاأع يلحبصالي أقم 114 بأأكان 

يكادير
حل مسبق للشرتة

1 - بـمـأجـب يلجم  يلعام يملنعقد 
بـكـاأيـخ 9 وغسطس ))5) تم يالتفاق 

على ما يلي :
حل مسبق للشرتة.

يملعقأ   حمزة  يلساد  تعاين 
تمصفاة للشرتة تمصفي للشرتة.

) - رقد تم يإليديع يلقانأني بككابة 
يلضبط لدى هائة يملحكمة يلكجاأية 
بكاأيخ   118455 أقم  تحت   بأكادير 

15 سبكمبر ))5).
334 P

NAJ COMMERCE
SARL AU

 Siège social : N° 3 , RUE AL
 KHANSA CITR DAKHLA 6

 AGADIR
حل مسبق 

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
يلغير يلعادي يملنعقد في 11 وغسطس 

))5) ثم بمأجبه :
في  ررضعها  للشرتة  مسبق  حل 

تصفاة  
ناجاة   حاف�سي  يلسادة  تعاين 

تمصفي للشرتة.
 3 أقم  في  يلكصفاة  مقر  تثبات 
زنقة يلخنساء  حي يلديخلة 6 يكادير.               
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع   تم  
يلكجاأية الكادير  تحث   أقم   4)1184  

بكاأيخ 14 سبكمبر ))5).   
335 P
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 STE REGIONAL DE

TERRASSEMENT

يلسجل يلكجاأي 17681 / يكادير

إعالن عن تعديل

بكاأيخ  محرأ  محضر  بمقك�سى 

يلشريك  قرأ   ،(5(( غشت   15

 REGIONAL DE لشرتة  يلأحاد 

TERRASSEMENT    STE ما يلي :

قفل يلكصفاة يلنهائاة للشرتة.

إبريء ذمة يلساد يملخكاأ ر اعأس 

من مهامه تمصفي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

تحت   (5(( شتنبر   5 باكادير بكاأيخ 

يلرقم 69)118.

336 P

مككب يلتساير، يالعالماات ريملحاسبة« 

كاجيسكأ »

أقم 55 عماأة بيشا تجزئة ومناة تيزنيت 85555

SPORT TIZ

 »SPORT TIZ« رقف نشاط  شرتة

ش.م.م.

عقد   (5(1 ديسمبر   (( بكاأيخ 

محضر  يالسكثنائي  يلعام  يلجم  

يناير   15 بكاأيخ  يملسجل  يالجكماع 

: لشرتة   RE (111 ))5) تحت أقم 

أوسمالها  ش.م.م   »SPORT TIZ«

يالجكماعي:  مقرها  دأهم   155.555

أقم 53 قيساأية مرجان شاأع سادي 

تعاين  ثم  تيزنيت،  يلرحمان  عبد 

يلسادة صفاة يبأ عبدهللا تمسؤرلة 

عن فسخ يلشرتة.

تم إيديع يمللف يلقانأني بمككب 

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

بكاأيخ   135 أقم  تحت   بكيزنيت 

15 وبريل ))5).

337 P

 SOCIETE  SOUHIM

TRAVAUX

Société à responsabilité limitée

Au capital  de  100.000 Dirhams

 Siege social : DR BOUKH ACH

 BA CENTRE EL KOUDIA EL

BIDA  OULED TEIMA

أقم  سلجها يلكجاأي 3575

في  يملنعقد  عرفي  عقد   بمقك�سى 

1) يناير 1)5) تم رض  محضر يلجم  

يلعام يحمل يلخصائص يلكالاة :

تصفاة يلشرتة.

يإليديع  تم  يلقانأني  يإليديع 

يالبكديئاة  يملحكمة  في  يلقانأني 

1)5) تحت  13 شتنبر  بكاأردينت في 

أقم 1859.

338 P

مككب يلتساير، يالعالماات ريملحاسبة« 

كاجيسكأ »

أقم 55 عماأة بيشا تجزئة ومناة تيزنيت 85555

TIZNIT NUTRI

 TIZNIT « رقف نشاط  شرتة
NUTRI« ش.م.م.

عقد   (5(1 ديسمبر   (( بكاأيخ 

محضر  يالسكثنائي  يلعام  يلجم  

يناير   15 بكاأيخ  يملسجل  يالجكماع 

: لشرتة   RE (581 ))5) تحت أقم 

»TIZNIT NUTRI« ش.م.م أوسمالها 

يالجكماعي:  مقرها  دأهم   155.555

أقم 56 قيساأية مرجان شاأع سادي 

تعاين  ثم  تيزنيت،  يلرحمان  عبد 

يلسادة صفاة يبأ عبدهللا تمسؤرلة 

عن فسخ يلشرتة.

تم إيديع يمللف يلقانأني بمككب 

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

بكاأيخ   131 أقم  تحت   بكيزنيت 

15 وبريل ))5).

339 P

 Société RIM

APPROVISIONNEMENT 

ET DISTRIBUTION 
SARL

يلفسخ يملسبق
يالسكثنائي  محضر  بمقك�سى 
للشرتة                                                                  (5(( شتنبر   13 بكاأيخ 
 RIM APPROVISIONNEMENT«
ذيت   »ET DISTRIBUTION SARL
 مسؤرلاة محدردة ٬ مقرها هأ بلأك ) 
مكرأ حي يلهدى ييت ملأ    14 أقم 

تقرأ ما يلي   :
يلفسخ يملسبق للشرتة.

تعاين يلساد ونس زعبأ  مصفي 
للشرتة.

هأ  للشرتة  يملسبق  يلفسخ  مقر 
بلأك ) أقم 14 مكرأ حي يلهدى ييت 

ملأ .
ركالة مسير يلشرتة رمنحه  ـانتهاء 
هذي  عن  ريلنهائي  يلكام  يلكخلي 

يملنصب.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 
يلضبط باملحكمة يإلبكديئاة بإنزكان 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   16 بكاأيخ 

.1793/2022
340 P

Sté DONYAG
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

 بمأجب محضر يلجمعاة يلعامة 
 ،(5(( يألاأ   7 بكاأيخ  يلعادية  غير 
يلحسابات  على  يملأيفقة  تمت 
يلخكاماة للكصفاة رإبريء ذمة يملصفي، 

تما تم وعالن إغالق يلكصفاة.
يلقانأني  يإليديع  إجريء  تم 
بكاأيخ  بإنزكان  يإلبكديئاة  باملحكمة 

)1 سبكمبر ))5)  تحت أقم 1759.
341 P

Sté AFOZAR FERME
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

يلعامة  بمأجب محضر يلجمعاة 
 ،07/07/2022 بكاأيخ  يلعادية  غير 

يلحسابات  على  يملأيفقة  تمت 

ذمة  رإبريء  للكصفاة  يلخكاماة 

إغالق  إعالن  تم  تما  يملصفي، 

يلكصفاة.

يلقانأني  يإليديع  إجريء  تم 

بكاأيخ  بإنزكان  يإلبكديئاة  باملحكمة 

12/09/2022  تحت أقم 1758.                                                                                                                                          

342 P

Sté PURE LIGHT

SARL

Siège social : N°43 HAY  

EL FATH GUELMIM

DISSOLUTION ANTICIPEE

يالسكثنائي  يملسير  قريأ  بمقك�سى 

يلشرتة  بمقر   2022/08/24 بكاأيخ 

يملدرن وعاله ، تقرأ مايلي :

فسخ يلشرتة ؛

ومنزر  يلحسين  يلساد  تعاين 

تمصفي للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  بكلمام  يالبكديئاة 

2022/09/12 تحت أقم 351.

343 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE ARTIS KEY

يلكصفاـة يلنهائاة للشرتـة

بمقك�سى عقد عرفي للجم  يلعام 

قرأ   ،06/09/2022 غير يلعادي يأم 

شركاء شرتة  ARTIS KEY  ما يلي: 

يلنهائاة  يلكصفاـة  مقر  تحديد 

للشرتـة : دريأ يلزيرية جماعة رقاادة 

ماسة شكأتة ويت باها.

تعاين يلساد ويت مباأك يلحسن 

للقاام بجما  إجريءيت يلكصفاة.   

باملحكمة  يلـقـانأني  يإليـديع  تـم 

أقم  تحـت  بإنزكان  يالبكديئاة 

1773/2022 بكاأيخ  13/09/2022.   
يالقكطاف ريلباان

يحمد زهأأ

344 P
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NAZALEK MAROC

S.A.R.L.A.U

حي لعرب دريأ يخر ان جماعة 

يلكمساة عمالة ينزكان ييت ملأ 

يلشريك  قريأ  محضر  بمقك�سى 

يلأحاد يملبرم  بكاأيخ 07/09/2202، 

بكاأيخ  بإنزكان  يملسجل 

يلقريأيت  تبني  تم   ،08/09/2022

يلكالاة : 

حل يلشرتة ؛

معنان  مريم  يلسادة  تعاين 

مقر  رتحديد  للشرتة  تمصفاة 

يلكصفاة.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يلضبط  تكابة  لدى  يلقانأني 

بكاأيخ  إلنزكان  يالبكديئاة  باملحكمة 

13/09/2022 تحت أقم 1765.

يلسجل يلكجاأي :  أقم 17837.

345 P

ARCHE NEGOCE

 SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

أوسمالها : 155.555 دأهم

مقرها يالجكماعي : محل أقم 1 حي 

يلنهضة بلأك و يلدأيأتة يكادير  

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

قرأ   ،04/08/2022 في  يملؤأخ 

مساهمأ يلشرتة ما يلي : 

يلكصفاة يلبدئاة للشرتة.

بأسكي  ومامة  يلسادة  تعاين 

تمصفاة للشرتة.

تمقر  يالجكماعي  يملقر  تحديد 

للكصفاة . 

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

تحت   20/09/2022 بكاأيخ  بكادير 

أقم 118494.

346 P

BILLIARDO 8 شركة
Sarl

با  وسهم يلشرتة
تغاير مسير يلشرتة

عام  جم   محضر  بمقك�سى 
يسكثنائي مؤأخ في02/09/2022، تم 

تقرير ما يلي :
علي  ييت  يلرحمان  عبد  يلساد 
 555 ببا   قام  مغر اة،  رجنسيكه 
حصة لفائدة يلساد يحماد حمادي 
يلذي يأيفق على مجمل )555) حصة.
تعاين كل من يلساد عبد يلرحمان 
حمادي  يحماد  ريلساد  علي  ييت 
 8BILLIARDO لشرتة  تمسايرين 
ريقبالن  محدردة  غير  لفترة   SARL

مهامهما في يلشرتة يملذكأأة.
رقد تم يإليديع يلقانأني باملحكمة  
يلكجاأية بأكادير بكاأيخ 14/09/2022 

تحت أقم 118416.
347 P

AZUL CONSULTANT
 Siége Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant
TEL : 55.(8 85 33 74 

GSM : 06.18.18.81.41
E-mail : naouar09@yahoo.fr

PROLIFE COACHING
SARL

أقم يلسجل يلكجاأي 89)3 
تاأردينت

بـمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم   ،13/06/2022 بـكـاأيـخ  يملنعقد 

يالتفاق على ما يلي :
لشرتة  يالجكماعي  يملقر  نقل 
عين   : يلكالي  يلعنأين  إلى  يملسجل 

يملديأأ تاأردينت.
حذف نشاط : ديأ ضاافة.

 RIAD JARDIN « يلعالمة إلغاء 
.» DES ORANGERS

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 
يملحكمة  هائة  لدى  يلضبط 
 585 يالبكديئاة بكاأردينت تحت أقم 

رذلك بكاأيخ 14/09/2022.
من وجل يلنسخة ريلباان

348 P

 STE AFOUK SERVICES
SARL

  N° 504 BLOC K EL HOUDA
AGADIR

بكاأيخ  يملنعقد  محضر  بمقك�سى 
12/09/2022، تقرأ ما يلي :

باع يلساد بأخشارن ينأيأ جما  
حصة)   955( يلشرتة  في  حصكه 
لفائدة يلسادة يفأك ملكة.                      
ينأيأ  بأخشارن  يلساد  يسكقالة 
إبريء  م   للشرتة  مهامه تمسير  من 
ذمكه طالة مدة تسايره للشرتة.           

تعاين يلسادة يفأك ملكة مسيرتا 
غير  ملدة  رذلك  للشرتة  رمأقعكا 

محدردة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 118474 يلكجاأية بأكادير تحت أقم 

بكاأيخ 19/09/2022.
349 P

 Societé AFRAH ADAM
 SARL

شرتة محدردة يملسؤرلاة
أوسماله : 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : حي ورالد بلعاد ورالد 
برحال عمالة تاأردينت 

يملعكبر  يلجماعي  يلقريأ  بمقك�سى 
للشركاء  يسكثنائي  عام  بمثابة جم  
قرأت   ،(5(( سبكمبر    7 بكاأيخ 
ش.م.م   AFRAH ADAM شرتة 

أوسمالها 155.555 دأهم، ما يلي :
عبد  يلشريك  من  يبسهم  نقل 
يلسالم زنباح يلى يلساد عبد يلعزيز 

يمشهرر.
يلسالم  عبد  يلساد  يسكقالة 
 09/08/1976 سنة  يملزديد  زنباح 
يلحامل لبطاقة يلكعريف يلأطنى أقم 
JC174621  ريلقاطن بحي ورالد بلعاد 

ورالد برحال تاأردينت.
يلكأقا  يلفردي للساد عبد  يلعزيز 
 19/12/1975 يملزديد سنة  يمشهرر 
يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
ريلساتن بحي ورالد   JC153155 أقم 

بلعاد ورالد برحال تاأردينت. 

بككابة  تم  يلقانأني  يإليديع 
يالبكديئاة   باملحكمة  يلضبط 
   (5(( سبكمبر   19 في  بكاأردينت 

تحت أقم )59.
مخكصر لغاية يلنشر

350 P

فريش كونجيل
ش.م.م 

FRESH CONGEL SARL
مقرها يالجكماعي :   )65عماأة 

تافارين بلأك ور ) يلحي يلصناعي 
وكادير

بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلعام  يلجم   ينعقد   ،05/08/2022

يالسكثنائي ر تقرأ ما يلي :
حردرف  يلساد  تفأيت  قبأ  
يجكماعاة  حصة   196 يملصطفى 
حصة   144 ريلساد حردرف سعاد 
يجكماعاة ريلساد حردرف  عبديلغني 
رمؤسسة  يجكماعي   حصة   65
حصة   355 ش.م.م  يلحردرفي 
يجكماعاة من حصصهم في يلشرتة 

لفائدة يلساد لبحيري نأأيلدين.
يلحردرفي  مؤسسة  تفأيت  قبأ  
ش.م.م 355 حصة يجكماعاة لفائدة 

يلساد دأيأ حماد.
 قبأ  يلسادين لبحيري نأأيلدين 
ردأيأ حامد تشركاء جدد في يلشرتة.

حردرف  يلشركاء  ينسحاب 
يملصطفى رحردرف سعاد رحردرف 
عبديلغني رمؤسسة يلحردرفي ش.م.م  

نهائاا من يلشرتة.
حردرف  يلسادة  يسكقالة 
يملصطفى رحردرف سعاد رحردرف  

عبديلغني من تساير يلشرتة.
يلشرتة  بتساير  يكعهد   : يلتساير 
إلى يلساد لبحيري نأأيلدين ملدة غير 

محددة.
للساد  ينسب   : يلبنكي  يلكأقا  
دأيأ  للساد  ور  نأأيلدين  لبحيري 

حماد. 
أوسما   تأزي   يصبح  ربهذي 
لبحيري نأأيلدين   : يلشرتة تما يلي 
حماد  دأيأ  يجكماعاة،  حصة   755

355 حصة يجكماعاة.
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يلجديد  يبسا�سي  يلنظام  يعكماد 
يملحين  للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
بكاأيخ   118445 أقم  تحت  بأكادير 

.15/09/2022
للخالصة ر يلباان

عن يملسير

351 P

Société GB APP SERUS
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

يلروسما  : 85.555 دأهـم
يملقر يالجكماعي : أقم 5 بلأك 4 إقامة 

طريق يلخير5، بنسركار، وكادير
تفأيت حصص يجكماعاة

تلقاه  أسمي  عقد  بمقك�سى 
مأثق  يلدين،  نأأ  يماني  يبسكاذ 
 ،(5(( وغسطس   3 بكاأيخ  بأكادير، 
بكفأيت  يملهدي  بجدي  يلساد  قام 
ثمانمائة حصة يجكماعاة )855) يلتي 
 »GB APP SERUS« يملكها في شرتة
يدخيري  يلساد  لفائدة  ش.ذ.م.م، 

يلحسن.
إدأيس  بجدي  يلساد  قدم 
يسكقالكه من مهامه تمسير للشرتة 
يلحسن  يدخيري  يلساد  تعاين  م  

تمسير للشرتة.
رتلتزم يلشرتة في عالقاتها بمأجب 
تأقا  يملسير يلساد يدخيري يلحسن، 
رذلك في حدرد يلصالحاات يملمنأحة 

له.
ترتب عن ذلك تعديل مقكضاات 
يلفصأ  أقم 6، 7 ر 39 من يلقانأن 

يبسا�سي للشرتة كاآلتي :
يلفصل يلسادس : يلحصص :

 85.555 يلحسن  يدخيري  يلساد 
دأهم.

يلـروســمـا    : يلساب   يلفصل 
يالجكماعي:

مـبــلــغ  في  يلشرتة  أوسما   حدد 
 85.555( دأهم  ولف  ثمانأن 
 (855( ثمانمائة  إلى  مقـسـم  دأهـم) 
دأهم   155 بقامة  يجكماعاة  حصة 

للأيحدة، تم يتككابها كاآلتي :

 855 يلحسن  يدخيري  يلساد 

حصة يجكماعاة

تعاين   : يلفصل يلكاس  ريلثالثين 

يملسير.

من طرف شخص  يلشرتة  تسير 

ور  يلشركاء  من  وتثر سأيء  ور  ريحد 

من غير يلشركاء. ريكم تعاين يملسير ور 

يملسيرين لفترة غير محدردة.

تم تعاين يلساد يدخيري يلحسن 

تمسير للشرتة.

تلتزم يلشرتة  باإلضافة إلى ذلك، 

يملسير  تأقا   بمأجب  عالقاتها  في 

في  رذلك  يلحسن،  يدخيري  يلساد 

حدرد يلصالحاات يملمنأحة له.

يإليديع  تم   : يلـقانـأني  يإليديع 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلقانأني 

 ،(5(( وغسطس   14 بأكادير بكاأيخ 

تحت أقم ))1184.
للخالصة ريلنشر

352 P

 GROUPE SCOLAIRE JIL AL

 FITRA PRIVE
شرتة  ش.م.م 

تفأيت حصص تعين  مسير رتعديل 

قأينين يلشرتة 

يلعام  يلجم   مديرالت  بمقك�سى 

يالجكماعي  باملقر  يملنعقد  يالسكثنائي 
قرأ   ،20/07/2022 بكاأيخ  للشرتة 

 GROUPE SCOLAIRE شركاء شرتة
أوسمالها   ،JIL AL FITRA PRIVE

155.555 دأهم  ما يلي : 

 155 555 حصة من فئة  تفأيت  

دأهم  للأيحدة من مجمأع يلحصص  

يبريهام   ريلي  يلساد  يمكلكها  يلتي 

لفائدة  يلسادة مسيرة يلشاري.                            

يلشرتة  أوسما   وصبح  ر ذلك 

دأهم   155.555 في  حدد  يلذي 

مقسمة إلى  1555 حصة كاآلتي :
يلشاري               مسيرة   يلسادة  

 155.555 بقامة      حصة     1555

دأهم.

يلكأقا   لدى يملؤسسات يلبنكاة 

من طرف يلسادة مسيرة يلشاري.

للشرتة  يلقانأناة  يلصفة  تغاير 
شرتة  إلى  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

ذيت مسؤرلاة بشريك رحاد . 
رقد تم يإليديع باملحكمة يلكجاأية 
 15/09/2022 بكاأيخ  وكادير  بمدينة 
تحت أقم 118455، يلسجل يلكجاأي 

أقم 33135.
353 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, BD AHMED MANSOUR
 EDDAHBI ,CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE HELP JOB
SARL AU

MODIFICATION
يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
تم  ريلذي   08/09/2022 يملنعقد 
بشرتة               تغايريت  إحديت  بمأجبه 
ذيت  شرتة    HELP JOB SARL
أوسمالها  محدردة  مسؤرلاة 
على  يتفق  حاث  دأهم،   155.555

ما يلي :
مملأتة  حصة   1555 تفأيت 
يلناجي محمد لصالح يلساد  للساد 

يلكادي حماد  .
محمد  يلناجي  يلساد  يسكقالة 
مسير  يلكادي حماد  يلساد  رتعاين 

جديد للشرتة.
تحبين يلقانأن يبسا�سي.  

باملحكمة   يلقانأني  ياليديع   تم  
   15/09/2022 في  بأكادير   يلكجاأية 

تحت أقم 118443.
354 P

MRM CARS شركة
ش.م.م.

 تفأيت حصص تعين  مسير
رتعديل قأينين يلشرتة

يلعام  يلجم   مديرالت  بمقك�سى 
يالجكماعي  باملقر  يملنعقد  يالسكثنائي 
قرأ   ،13/06/2022 بكاأيخ  للشرتة 
شركاء شرتة MRM CARS   أوسمالها 

155.55 دأهم  ما يلي : 

 155 555 حصة من فئة  تفأيت  

دأهم  للأيحدة من مجمأع يلحصص  

يلهيري أشادة  يلسادة  تمكلكها  يلتي 

لفائدة  يلساد يلهيري أشاد.                            

يلشرتة   أوسما   وصبح  ر ذيلك 

دأهم   155.555 في  حدد  يلذي 

مقسمة إلى  1555 حصة كابتي :

1555 حصة    يلساد يلهيري أشاد 

بقامة     155.555 دأهم.

أشادة  يلهيري  يلسادة  يسكقالة 

من منصبها تمسيرة للشرتة.

محمد  يلدخأ�سي  يلساد  تعين 

مسيري للشرتة ملدة غير محدردة .

يلكأقا   لدى يملؤسسات يلبنكاة 

من طرف يلساد يلهيري أشاد.

للشرتة  يلقانأناة  يلصفة  تغاير   

شرتة  إلى  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

ذيت مسؤرلاة بشريك رحاد . 

رقد تم يإليديع باملحكمة يلكجاأية 

 15/09/2022 بكاأيخ  وكادير  بمدينة 

يلسجل   .11845( عدد  تحت 

يلكجاأي أقم 5)355.

355 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 KMB DEVELOPPE 
 SARL

MODIFICATION

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

يملنعقد في 25/04/2022، تم بمأجبه 

 KMB  بشرتة تغايريت  إحديت 
قرأ  حاث   ،DEVELOPPE  SARL

ما يلي :

محمد خنانة   تغاير يسم يلساد  

إلى يلساد محمد يلكمالي.

مملأتة  حصة   7555 تفأيت 

للساد محمد يلكمالي ريلساد تريم 

بنأأ، 3555 حصة لكل منهما، لصالح 

يلساد يملصطفى مزدهر.
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محمد  سادي  يلساد  يسكقالة 

رتعاين  تمسير  منصبه  من  يلكمالي 

يلساد  يملصطفى مزدهر مسير رحاد 

للشرتة.

تحديث يلقانأن يبسا�سي. 

يلصالحاات.               

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع   تم  

  04/09/2022 في  بأكادير   يلكجاأية 

تحت   أقم 118555. 

356 P

REDCITY RENTAL CAR

SARL AU

 ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
ّ
 شرتة

شريك رحاد 

أوسمالهــا 555.555.55 دأهم

 RC : 25365

يملقر يالجكماعي: عملاة يلبسكان 1 

منطقة و محل تجاأي 3 شاأع 

عال  يلفا�سي يمرشيش مريتش.

يلجم   محضر  بمقك�سى 

بكاأيخ  يملسجل  يالسكثنائي  يلعام 

 OR :8150/15 - RE  06/03/2015

   ,: 8317-11071/15 – DV : 29564

تقرأ ما يلي :

• تفأيت 15555 حصة يجكماعاة 

يلسادة  من  حصة  لكل  دأيهم   15

عماد  يلساد  إلى  حاأن  بن  عكاقة 

تريبي بدرن مقابل.

تريبي  عماد  يلساد  يعكباأ   •

رعلاه  يلشرتة  في  يلأحاد  يلشريك 

إلى  للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تغير 

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيــــــخ  بمريتش  يلكجاأية 

13/03/2015 تحت أقم 3)15.

357 P

 STE  RAYAN UNIDOS
VIAJES

SARL
مقرها يلشقة أقم ) يلطابق يالر  
عماأة أقم 16) حي يلنهضة دأيأتة 

يكادير.
بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ باكادير 
يلعام  يلجم   قرأ   06/09/2022 في 

يالسكثنائي ما يلي:
يلساد حسن يكا فأت 555 حصة 

لفائدة يلساد سعاد كأيد.
يلساد سعاد كأيد مسيرللشرتة.

يسكقالة يلساد يكا حسن تمسير 
مساعد.

يلكمباالة ريلشاكات تكأن ساأية 
بالكأقا  يملنفرد للساد سعاد كأيد.

دأهم   155555  : يلروسما  
فئة  من  حصة   1555 يلى  مقسمة 

155 دأهم :
حصة   1555 يلساد سعاد كأيد 

155555 دأهم.
بمصلحة  تم  يلقانأني  يإليديع 
يلكجاأية  باملحكمة  يلكجاأي  يلسجل 
باكادير في 16/09/2022 أقم يإليديع   

.11846(
358 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE PECHE ET 
ARMEMENT DU SUD

SARL
MODIFICATION

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
يملنعقد في 15/08/2022 ثم بمأجبه 
 PECHE ET يحديت تغايريت بشرتة 
   ARMEMENT DU  SUD SARL
محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

أوسمالها 555.55 155 دأهم .
حات قرأ مايالي :

مملأتة   حصة    555 تفأيت   •
للسادين يلنا�سي حسن ر يلنا�سي عبد 
يلرحام 55) حصة لكل منهما  لصالح 

يلساد يملنصأأي إدأيس . 

يبسا�سي  يلقانأن  تحاين   •
للشرتة.

باملحكمة   يلقانأني  يذيع  يال  ثم 
يالبكديئاة بالديخلة  في 02/12/2020 

تحت أقم )148.
359 P

 Sté INSTITUT AL AMAL AL
KABIR PRIVEE

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
أوس يملا  : 155555.55   دأهم

يلعامة  بمأجب محضر يلجمعاة 
 ،19/08/2022 بكاأيخ  يلعادية  غير 

تقرأ يلكالي :
قام كل من يلساد ورلهانت محمد 
يأنس  ورلهانت  ريلساد  حصة   11(
ورلهانت   ريلساد  حصة)      11((
أيان ))11  حصة) ر يلسادة وشكري 
جما   ببا   حصة   6( فاضمة 
يبمل  مؤسسة  بشرتة   حصصهم  
يلساد  إلى  يلخاص  للكعلام  يلكبير 

ورلهانت هشام.
يلقانأني  يإليديع  إجريء 
بكاأيخ  إلنزكان  يإلبكديئاة  باملحكمة 

05/09/2022  تحت أقم  1715.
360 P

STE STARFOUR TRANS
SARL

 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
مقرها يالجكماعي  : دريأ تعارناة 

تاأتة ييت ييكاس تاأردينت.
يلسجل يلكجاأي أقم 9553 

تاأردينت.
ملحضر  عرفي  عقد  بمقك�سى 
لشرتة   يلعادي  يلغير  يلعام  يلجم  
 STE STARFOUR TRANS SARL
يالتفاق  تم   30/08/2022 بكاأيخ 

ريلتري�سي على مايلي :
 555 بكاأ  حسن  يلساد  تفأيت 
 1555 وصل  من  يجكماعاة  حصة 

حصة لفائدة يلساد  هشام لكريم.
لشرتة  يلقانأني  يلشكل  تغاير 
من شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
ذيت يلشريك يلأحاد إلى شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة.

على  بكاأ  حسن  يلساد  حفاظ 

منصبه تمسير لشرتة

تعاين يلساد هشام لكريم تمسير 

جديد لشرتة

يلكأقا  يالجكماعي للساد حسن 

بكاأ ر هشام لكريم.

للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 

شاأع   14 أقم  يلسابق  يلعنأين  من 
يلعاأن قيساأية بأطالبي ييت ملأ  

دريأ  يلحالي  يلعنأين  إلى  ينزكان  

تعارناة تاأتة ييت ييكاس تاأردينت.

تحاين يلنظام يبسا�سي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

تحت أقم   14/09/2022 لكاأردينت 

.586

361 P

 STE AFRICA PECHE ET

DISTRIBUTION
 SARL AU

تصفاة يلشرتة

IF15167982 RC 15299

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بتزنيت  

رض   تم   (5(1 نأنبر   11 بكاأيخ 

محضر يلجم  يلعام.

تحمل  ريلتي  لشرتة  يالسكثنائي 

يلخصائص يلكالاة:

- تصفاة يلشرتة.

وأجدي    يحيى  يلساد  تعاين   -

مصفي للشرتة. 

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع   -  
يلضبط  باملحكمة يالبكديئاة بالعاأن 

بكاأيخ 01/09/2022.

362 P

شركة » أ2ب لوجستيك«
ش.م.م

أقم 59 شاأع بئر ينزأين طانطان.

إقفا  عملاة يلكصفاة.

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

لشرتة   08/08/2022 يملؤأخ بكاأيخ 

»و)ب لأجستاك« تقرأ ما يلي :
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حسابات  على  يملصادقة   -
يلكصفاة.

- إقفا  عملاة يلكصفاة.
يلكصفاة  عن  يملسؤر   تبرئة   -

يلساد يلقرطأبي حماد.
لدى  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 
بطانطان  يالبكديئاة  يملحكمة 
أقم  تحت   ،14/09/2022 بكاأيخ 

.159/2022
363 P

 AWES
SARL

RC N°3587تاأردينت
يلعام  يلجم   بـمقك�سى   .1
بـكـاأيـخ  يملنعقد  يالسكثنائي 
13/07/2022 تم يالتفاق على ما يلي:
- يملصادقة على تفأيت  يلحصص 

يالجكماعاة تما يلي :
 15 يلساد مجدي أشاد يفأت   •
معاش  للساد  يجكماعاة  حصص 

عبد يللطاف.
يفأت  يلرحمان  با عبد  يلساد   •
يد  للساد  يجكماعاة  حصص   15

يلحسن حماد.
• يلسادة يد يحمد زيينة تفأت 15 
حصص يجكماعاة للسادة ترتيس 

خديجة.
يلساد يدريتريم يلحسن يفأت   •
15 حصص يجكماعاة للساد يسأيح 

يلحسن.
يلساد ييت عمر إدأيس يفأت   •
15 حصص يجكماعاة للساد يمردي  

يلحسن.
يفأت  يلريشدي سعاد  يلساد   •
15 حصص يجكماعاة للسادة معاش 
حماد،  يلحسن  يد  يللطاف،  عبد 
يلحسن  يسأيح  خديجة،  ترتيس 
ريمردي  يلحسن رين لكل ريحد منهم 

حصكان.
يبسا�سي  يلقانأن  تحاين   -

للشرتة.
يلقانأني  يإليديع  تم  رقد   .(
يملحكمة  هائة  لدى  يلضبط  بككابة 
يالبكديئاة بكاأردينت  تحت أقم 584 

رذلك بكاأيخ 14/09/2022.
من يجل يلنسخة ريلباان

364 P

مككب يلتساير، يالعالماات ريملحاسبة

كاجيسكأ

 BAVAUX
لشركاء  يلعام  يلجم   بمقك�سى 

ش.م.م   »BAVAUX« يلشرتة 

بكاأيخ  ريملسجل  يأم  يملنعقد 

 ،RE78751 عدد    15/09/2022
أوسمالها 100.000,00 دأهم ، مقرها 

سادي  يلصناعي  يلحي  يالجكماعي 

يفني.

1 -  يسكقالة يلساد محمد بهأش 

من مهامه تمسير رتعاين يلساد عماأ 

بهأش تمسير رحاد للشرتة ملدة غير 

محدردة.

) - صالحاة يلكأقا  للساد عماأ 

بهأش.

تم إيديع يمللف يلقانأني بمككب 

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

بكاأيخ   (98 عدد  تحت  بكيزنيت 

.20/09/2022

365 P

 HASSANIA AGADIR

FOOTBALL CLUB
شرتة مجهألة يالسم 

أوسمالها يالجكماعي 355.555 دأهم

يملقـر يالجكماعي: أقم 5، يلطابق 

يلثاني أريق يالنبعاث شاأع يلحسن 

يلثاني يكادير

بمقك�سى يلجم  يلعام يلعادي   .I

 18 يملنعقد يسكثنائاا للشرتة بكاأيخ 

غشت ))5) :

خالد  يلساد  إسكقالة  لأحظ   -

يالتحاد  »حسناة  جمعاة  ر  بأأقاة 

مهامهما  من  يكادير«  يلريا�سي 

تمسيرين.

يمين  يلسادة:  تعاين  تقرأ   -

يلدين  بدأ  تأفاقي،  حماد  يلضأأ، 

بأحجرة  علي  محمد  ر  مسعأدي 

تمساهمين جدد.

جديد  إديأي  مجلس  تعاين   -

ريملككأن من يلسادة:

يلحبيب سادينأ يلحامل لبطاقة 

.J35672 يلكعريف يلأطناة أقم

لبطاقة  يلحامل  يلضأأ  يمين 
J297995 يلكعريف يلأطناة أقم

لبطاقة  يلحامل  تأفاقي  حماد 
JB39528 يلكعريف يلأطناة أقم

يلحامل  مسعأدي  يلدين  بدأ 
أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

J456195
يلحامل  بأحجرة  علي  محمد 
أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

JB460920
يملنعقد  يإلديأي  يملجلس  قرأ   .II
يأم 18 غشت ))5) تجديد ر تأتاد 
تعاين يلساد يلحبيب سادينأ ترئيس 

ر مدير عام للشرتة.
لدى  يلـقانـأنـي  يإليديع  ثـم   .III
يلكجاأية  باملـحكمة  يلضبط  مككب 
بأكادير بكـاأيـخ 5) شتنبر ))5) تحـت 

أقـم 118551.
قـــصــد يلـــنــشــر

366 P

حسون اكسبرس
ش.م.م

 HSSOUNE EXPRESS SARL
مقرها يالجكماعي : دريأ يلخر ة 
جماعة يلصفا باأترى يشكأتة 

ييت باها 
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى   1-
يلعام  يلجم   ينعقد   ،28/09/2022

يالسكثنائي ر تقرأ ما يلي :
حسأن  يلساد  من  كل  تعاين   -
هللا  عبد  حسأن  يلساد  ر  محمد 

تمسيرين للشرتة ملدة غير محدردة.
يلأثائق  جما   تأقا   تفأيض   -
يلبنكاة  يلشاكات  ر  يملستنديت  ر 
للمسير يلساد محمد حسأن يلحامل 

JB442207 لبطاقة يلأطناة أقم
قبأ  يلنظام يبسا�سي يلجديد   -

للشرتة.
 -2 رقد تم يإليديع يلقانأني بككابة 
يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 
تحت    13/09/2022 بانزكان بكاأيخ 

أقم 1765،
للخالصة ر يلباان

عن يملسير

367 P

 THE TINROOF
TAGHAZOUTE

SARL

 DOUAR IFRADEN COMMUNE

 TAGHAZOUT AOURIR AGADIR

يلجم   محضر  بمقك�سى   -  1

بكاأيخ  يكادير  في  يإلسكئنائي  يلعام 

07/09/2022 تقرأ مايلي:

يشريبن  ويأب  يلساد  *تعاين 

تمسير ثاني للشرتة.
يلقانأن  من   13 يلبند  *تغاير 

يالسا�سي للشرتة بما يلي : 

مسير  يشريبن  محمد  يلساد   -

ييأب  ريلساد  يلشرتة  مساهم 

يشريبن مسير ثاني مساهم للشرتة.

يلبنكاة  ريلأثائق  يلبنأد  *جما  

ياللتزيمات  ر  يالديأية  ريملستنديت 

تحمل  ين  يجب  بالشرتة  يلخاصة 

محمد  للمسير   يملشترك  يالمضاء 

يشريبن ر يملسير يلثاني ييأب يشريبن. 

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم   2-

في  باكادير  يلكجاأية  يملحكمة 

 118433 أقم  تحت   14/09/2022

سجل تجاأي أقم51799.

368 P

»ESPACE ICHBILIA AGADIR
1 - بـمقك�سى محضر قريأ يلشريك 

 /58/  11 بـكـاأيـخ  يملنعقد  يلأحاد 

))5) تم يالتفاق على ما يلي :

يلسادأشاد  يملسيرين  -يسكقالة 

بيسأيمن  يلساد حسن  ر  بيسأيمن 

ينأيأ  يلساد  رتعاين  مهامهم  من 

سفاان  ريلساد  ريشكري  ييت 

رتخأيلهم  للشرتة  تمسيرين  يكأمي 

يإلمضاء.

يبساساة  يلقأينين  -تحديث 

للشرتة.

يلقانأني  يإليديع  تم  رقد   -  (

يملحكمة  هائة  لدى  يلضبط  بككابة 

أقم118415   باكاديرتحت  يلكجاأية 

رذلك بكاأيخ14/09/2022.
من يجل يلنسخة ريلباان

369 P



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18260

 GROUPE GASSI

TRANSPORT
1 - بـمقك�سى محضر قريأ يلشركاء 

تم   (5((   /58/ بـكـاأيـخ)5  يملنعقد 

يالتفاق على ما يلي :
-يسكقالة يلسادةحسناء تطاأي 

رتعاين  يلشرتة  تساير  مهام  من 

رحادي  مسيري  قا�سي  لحسن  يلساد 

للشرتة رتخأيله يإلمضاء.
يلقانأن  من   43 يلفصل  -تعديل 

يبسا�سي للشرتة.

يلقانأني  يإليديع  تم  رقد   -  (

يملحكمة  هائة  لدى  يلضبط  بككابة 

 118334 يلكجاأية باكادير تحت أقم 

رذلك بكاأيخ 08/07/2022.
من يجل يلنسخة ريلباان

370 P

SH-ENERGIE
SARL

أقم يلسجل يلكجاأي 6547 

بكاأردينت

يلعام  يلجم   بـمقك�سى   -  1

بـكـاأيـخ  يملنعقد  يالسكثنائي 

08/07/2022 تم يالتفاق على ما يلي:
خيري  يلساد  يملسير  يسكقالة   •

حمزة رإبريء ذمكه بشكل كامل رنهائي 

عن راليكه

سعاد  ونظاف  يلساد  تعاين   •

غير  ملدة  للشرتة  جديدي  مسيًري 

محدردة

يبعما   بجما   يلشرتة  تلتزم   •

يلكأقا   خال   من  بها  يملكعلقة 

يلأحاد للمسير تجاه يإلديأيت يلعامة 

ريلخاصة

يبسا�سي  يلقانأن  تحاين   •

للشرتة.

يلقانأني  يإليديع  تم  رقد   2-

يملحكمة  هائة  لدى  يلضبط  بككابة 

يالبكديئاة بكاأردينت  تحت أقم 475 

رذلك بكاأيخ 26/07/2022.
من يجل يلنسخة ريلباان

371 P

شركة جودة پيش
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

عام  جم   محضر  بمأجب 

وغسطس   31 يأم  عقد  يسكثنائي 

))5)،  تقرأ ما يلي : 

يملشترك  بالكأقا   يلشرتة  تلتزم 

ريلساد  يلرحام  عبد  يلهبزة  للساد 

بال عبد يلهادي في جما  يلحسابات 

 ، يلشرتة  باسم  يملفكأحة  يلبنكاة 

بال  للساد  يملشترك  يلكأقا   رتذلك 

عبد يلهادي ركل شخص مفأض من 

قبل يلساد يلهبزة عبد يلرحام.

من   16 ر الكالي تم تعديل يلبند   

يلقانأن يبسا�سي.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

بكاأيخ   118439 أقم  تحت  بأكادير 

.15/09/2022
للخالصة ريلباان

372 P

 STE BENZ & SPORT
 SARL 

شرتة محدردة يملسؤرلاة 

 أوسمالها 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي:  شاأع يبن يلعربي 

تجزئة أقم 6 يلحي يلصناعي يكادير

تاسيس شرتة
بكاأيخ عرفي  عقد  بمقك�سى    

  15 وغسطس ))5)،قرأ  مساهمأي 

يلشرتة ما يلي :

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة إلى 

: شاأع يبن يلعربي تجزئة أقم 6 يلحي 

يلصناعي يكادير .

)باد   يلكجاأي  يلشعاأ  إضافة 

سانتر) يلى يسم يلشرتة.

 تعديل يلقانأن يالسا�سي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

بكاأيخ     118347  الكادير تحت أقم 

 9 سبكمبر ))5).

373 P

STE G.M.S  SECURITE
 شرتةج.م.س ساكيريتي

ش.م.م

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

يالسكثنائي يملنعقد بكاأيخ 13 سبكمبر 

))5)،  قرأ يملساهم يلأحاد  للشرتة   

ما يلي :

يالجكماعي للشرتة  تحأيل يملقر  

إلى يلعنأين يلكالي : 

 463 أقم  هللا  معطى  تجزئة   

يسكجأأ – مريتش.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   (5 بكاأيخ  يلكجاأية باكادير  

))5)،  تحت أقم  118553.

374 P

 INSTITUTION SIRAJ AL

MAARIFA PRIVEE
SARL 

RC :6641

تغايريت قانأناة
 بمقك�سى محضر جم  عام بكأأيخ 

4) نأنبر 5)5)،  تمت يملأيفقةعلى  :

تحأيل يملقر يإلجكماعي من شاأع  

يرالد   ، محمد يلخامس حي شلاأيت 

 »83 تايمة يلى يمللك يملسمى »يلعاأن 

ذي يلرسم يلعقاأي أقم39/16680 ، 

زيرية سادي عااد ، يرالد تايمة.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم  لقد 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط  تكابة 

بكاأيخ  أقم1137  تحت   تاأردينت 

سجلها  أقم   ،(5(( سبكمبر   15  

يلكجاأي هأ 6641.

375 P

STE TACHYAGADIR
SARL AU 

مقرها يالجكماعي : يلرقم 15 يلحي 

يلصناعي ييت ملأ 

بكاأيخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

13 يأناأ ))5)، ينعقد  يلجم  يلعام 

يالسكثنائي ر تقرأ ما يلي :

يلى  يلكجاأي  يملقر  تغاير  قبأ  

يلحي   15 يلرقم   : يلكالي  يلعنأين 

يلصناعي ييت ملأ .

يلجديد  يبسا�سي  يلنظام  قبأ  

للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

   ،(5(( سبكمبر   8 بكاأيخ  بانزكان 

تحت أقم 1744،
    للخالصة ر يلباان

   عن يملسير

376 P

 STE  SUD LINE TRANS
 SARL  

يلشركاء  قريأ  محضر  بـمقك�سى   

  ،(5(( 15 وغسطس  يملنعقد بـكـاأيـخ 

تم يالتفاق على ما يلي : 

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة إلى 

: بلأك ب حي يملسيرة يلدأيأتة  يكادير.

تبني يلقأينين يبساساة يلجديدة  

للشرتة.  

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 

يلضبط لدى هائة يملحكمة يلكجاأية 

رذلك    118555 أقم  تحت  باكادير 

بكاأيخ 5) سبكمبر ))5).
من يجل يلنسخة ريلباان

377 P

STE SOPALEF
SARL AU

مقرها يالجكماعي : بلأك 1 أقم 45 

حي سادي مأمن قصبة يلطاهر ييت 
ملأ 

يلسجل يلكجاأي أقم : 5557) 

ينزكان

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

وبريل   8 بكاأيخ  يملؤأخ  يالسكثنائي 

قرأ يلشريك يلأحاد لشرتة   ،(5((

سأ لاف، ش.م.م.ش.ر. ما يلي :

يملصادقة على فسخ عقد يلكريء.

يلعنأين  يلى  يلشرتة  مقر  تغاير 

يلكالي :



18261 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

شاأع  يلسفلي،  بالطابق  محل 

بني مال  بلأك ج، عماأة جأهرة حي 

يلهدى يكادير.

تعديل يلفصل أقم 4 من يلقانأن 

يالسا�سي للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  ياليديع  تم 

 1767 أقم  تحت  يالبكديئاة النزكان 

بكاأيخ 13 سبكمبر ))5).

378 P

STE CLANET
بمقك�سى محضر يلجم  يلعام غير 

وغسطس   31 بكاأيخ  مؤأخ  يلعادي 

))5) قرأ ما يلي :

تغاير مقر يلشرتة من يأحالن زنقة 

911 أقم 4) مكرأ يلدشيرة يلجهادية 

يلطابق   35( يلشقة أقم  يلى  ينزكان 

يلثالث عماأة 1/2 يقامة عبد يملأمن 

يلدشيرة يلجهادية ينزكان.

تكابة  لدى  يلقانأني  ياليديع  تم 

 16 بكاأيخ  يكادير  باملحكمة  يلضبط 

سبكمبر ))5)، تحت أقم 1789.

379 P

 STE TIME TRAVEL
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد

أوسمالها :   1.555.555  دأهم

 يملقرها يالجكماعي :  أقم 11 عماأة 

عائشة زيرية شاأع يلحسن يلثاني 

رشاأع رجدة، وكادير

يلسجل يلكجاأي أقم : 5159)

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

بكاأيخ15 غشت ))5)، تقرأ ما يلي :

يسكمريأية يلشرتة

منح يلسلط 

يملحكمة  في  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية بأكادير في 58 سبكمبر ))5)   

تحت أقم 8)1183.

380 P

 STE AUTO ECOLE IJIKHI
SARL

capital : 100.000 DHS

 Siège sociale : HAY BOUTINI 1

 TIZNIT

يسكمريأية مزيرلة عمل يلشرتة 
يلجمعاة  يجكماع  على  بناءي 

للشرتة  يلعادية  غير  يلعمأماة 

بكاأيخ  ريملنعقد  وعاله،  يملذكأأة 

ريملسجل   ،(5(( وغسطس   ((

تحت عدد   (5(( شتنبر    57 بكاأيخ 

1)5)41)76، تقرأ ما يلي:

عملها  مأيصلة  يلشرتة  قرأت 

يلشرتة  لحل  يلحاجة  رجأد  رعدم 

مبكري أغم ينخفاض أوسما  يلشرتة 

يلى وتتر من يلرب .

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   9 يالبكديئاة بكيزنيت بكاأيخ 

))5)،  تحت أقم  78).

381 P

 Société    ATELIER BAYA

  ATBA
SARL A.U

au capital de: 150.000,00 DHS 

 Siège sociale : N°02 BIS, RUE

                IFNI TALBORJT-AGADIR

يسكمريأية مزيرلة عمل يلشرتة 
يلجمعاة  إجكماع  على  بناءي 

للشرتة  يلعادية  غير  يلعمأماة 

بكاأيخ  ريملنعقد  وعاله،  يملذكأأة 

ريملسجل   (5(( وغسطس   ((

تحت عدد   (5(( 58 سبكمبر  بكاأيخ 

1)5)61)76، تقرأ ما يلي:
يلقانأن  من   86 باملادة  عمال 

96-5، قرأت يلشرتة مأيصلة عملها 

يلشرتة  لحل  يلحاجة  رجأد  رعدم 

مبكري أغم ينخفاض أوسما  يلشرتة 

يلى وتتر من يلرب .

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر5)))    16 بكاأيخ   بأكادير 

تحت عدد 118465.

382 P

 STE D’ANIMATION

 RESTAURATION

 ET D’HOTELERIE

                  TOURISTIQUE AGADIR

SARHOTA- SA –
شرتة مجهألة

 ذيت أوسما  : 55.55.55).) دأهم

  M5 يملقر يلرئي�سي: مرتب ماأينا أقم

إقامة )R5  يكادير

يلسجل يلكجاأي  : تحت  أقم 17519

يلعادي  يلعام  يلجم   بمقك�سى 

بكاأيخ 9) يأناأ ))5)،  تقرأمايلي:
يإلديأي  يملجلس  رالية  تجديد 

يملكأن من : 

يلساد جيريأديس كاأ  ماأيا فان 

وريرس.

يلسادة نأأي يلشاهب.

 يلساد سعاد خفي�سي.

جيريأديس  يلساد  على  يإلبقاء 

كاأ  ماأيا فان وريرس أئيسا ملجلس 

يإلديأة.

للساد  يإلجكماعي  يإلمضاء 

جيريأديس كاأ  ماأيا فان وريرس.

منح يلسلط.

يملحكمة  في  يلقانأني  يإليديع  تم 

وغسطس   في))   بأكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 118575.

383 P

 AJYAL KHADAMATE
ش.م.م

  S.A.R.L

  أوسمالها : 155555 دأهم

مقرها يإلجكماعي : برقم 5) شاأع 

يلحاج مسعأد يلأفقاري يلطابق 

يلثالث يلشقة أقم 9 حي يلسالم 

يكادير.

إنشاء فرع شرتة
يلعام  يلجم   تقرير  بمقك�سى  

تم   (5(1 )1نأفمنبر  يملنعقد بكاأيخ 

 STE إنشاء فرع جديد للشرتة بإسم 

بالعنأين    AJYAL KHADAMATE

يلكالي :  

يلطابق يلثالث زنقة بن   (5 أقم   
دغة مشررع يلجزيرة مأ   يلجديدة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  بالجديدة   يإلبكديئاة 
 145( عدد  تحت   (5(1 ديسمبر 

يلسجل يلكجاأي أقم 18875.
384 P

 AJYAL KHADAMATE
ش.م.م

 S.A.R.L
أوسمالها : 155555 دأهم

مقرها يإلجكماعي : أقم 5) شاأع 
يلحاج مسعأد يلأفقاري يلطابق 
يلثالث يلشقة أقم 9 حي يلسالم 

يكادير 
إنشاء فرع شرتة

يلعام  يلجم   تقرير  بمقك�سى 
تم   (5(( 15يأناأ  بكاأيخ  يملنعقد 
 STE إنشاء فرع جديد للشرتة باسم 
AJYAL KHADAMATEبالعنأين 
يلكالي   : أقم 39 مكرأ طريق بأسكأأة 

برشاد.
باملحكمة   يلقانأني  يإليديع  تم 
 (9 بكاأيخ   ببرشاد   يإلبكديئاة 
يألاأ))5) تحت عدد 775 , يلسجل 

يلكجاأي أقم 16895.
385 P

شركة العداد التجاري لألجهزة 
الفاخرة

 STE LE COMPTOIR
 COMMERCIAL DE

  QUINCAILLERIE DE LUXE
 .S.A.R.L

   شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 
أوسمالها:  100.000,00 دأهم .

مقرها يإلجكماعي : حي وتدي  يلرقم 
193 آيت ملأ 

يملنعقد   يلعام   يلجم    إن    -1  
قرأ      (5(( وغسطس    (4  بكاأيخ  

 ما يلي :     
1.إضافة إخكصاأ لإلسم يلكجاأي 

للشرتة.



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18262

باإلجريءيت  يلقاام  صالحاة   .(

يلقانأناة.

لدى   يلقانأني   يإليديع   تم      -2

يلضبط باملحكمة يإلبكديئاة   تكابة  

  (5(( سبكمبر   58 بكاأيخ  بإنزكان  

تحت عدد 1738. 
مقكطف للنشر ريلباان

386 P

 SALAF CONSO« » شركة
ش.م.م ذيت شريك ريحد

مقرها يإلجكماعي: أقم 5 عماأة 17 

ملكقى شاأع عبد هللا يلغرسافي 

رشاأع بن محفأض يلاعقأبي بلأك 

  يلهدى يكادير

تغايرإيسم يلشرتة 
بـمقك�سى محضر قريأ يلشريك   1

تم   (5(( يأناأ    (( بـكـاأيـخ  يلأحاد  

يإلتفاق على ما يلي :
يلكجاأي  يإلسم  تغاير  -يلتسماة: 

 SALAF للشرتة من » سالف كأنصأ

فانانص  يفيريست  إلى   »CONSO

ذيت  ش.م.م   EVERST FINANCE

شريك ريحد.

-تحديت رتحاين يلقانأن يبسا�سي 

للشرتة.

لهذي  يلقانأني  يإليديع  رتم   -  (

هائة  لدى  يلضبط  بككابة  يلعقد 

يملحكمة يلكجاأية بكادير   بكاأيخ 16 

 118464 أقم   تحت  سبكمبر))5) 

ريلسجل يلكجاأي أقم51155.

387 P

 AYOUB AAMARA TRANS  
SARL D’AU

يلأحاد  يلشريك  قريأ  على  بناءي 

بكلمام٬  6سبكمبر))5)  في  يملؤأخ 

AYOUBA AMARA TRANS لشرتة
ش.م.م.ش.أ، أوسمالها 155.555.55 

دأهم٬ مقرها يإلجكماعي أقم 77 شاأع 

عال  بن عبد هللا كلمام قرأ ما يلي: 

رذلك  يلكجاأي  يلنشاط  تأسا  

بإضافة ونشطة وخرى رهي؛ ماكاناك 

عام رنقل يبجريء لحساب يلغير .

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
سبكمبر   15 في   بكلمام  يإلبكديئاة 

))5) تحت أقم 356 .
388 P

 SOCIETE GHSTPT
SARL

مككب أقم 53 يلطابق يلريب  غاليري 
يملأمأناة شاأع حسن بأنعماني 
ف.ش 555 حي يلديخلة يكادير

يلسجل يلكجاأي:49959 بأكادير
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
 ،(5(( 11وغسطس  بكاأيخ  للشركاء 

تقرأمايلي :
-1تأسا  نشاط يلشرتة.

-2تحاين يلنظام يبسا�سي .
يملحكمة   في  يلقانأني  يإليديع  تم 
وغسطس    (6 في  بأكادير  يلكجاأية 

))5)  تحت أقم 118133 .
389 P 

 STE ESPRIT-FOR-KIDS
 SARL AU

 تعديل
N° RC 11117

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 
9) وغسطس ))5) تم رض  محضر 
تحمل  ريلتي  لشرتة  يلعام  يلجم  

يلخصائص يلكالاة :
إضافة نشاط مقار  نقل لحساب 

يلغير .
بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 
يإلبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
 1( بكاأيخ   (81 أقم  تحت  بكيزنيت 

سبكمبر))5). 
390 P

 ALI MULTI SERVICES شركة
ش.م.م.ش.ر. 

جأيأ مسجد يلبعاأير يلأسطى 
جماعة زيرية سادي يلطاهر 83000- 

تاأردينت يملغرب.  
يلسجل يلكجاأي أقم 6765 

تاأردينت
يملأضأع :   

- حذف نشاط من وهديف يلشرتة
- زيادة نشاط من يهديف يلشرتة

-تحاين يلنظام  يبسا�سي

ملحضر  عرفي  عقد  بمقك�سى 

يلجمعاة يلعامة غير يلعادية لشرتة  

ALI MULTI SERVICES ش.م.م.ش.ر 

تم    (5(( وغسطس   (5 بكاأيخ 

يإلتفاق ريلتري�سي على مايلي :

-  حذف مقار  في يلبناء ريبشغا  

يملخكلفة من وهديف يلشرتة.

وهديف  من  يآلباأ  حفر  زيادة   -

يلشرتة.

-تحاين يلنظام يبسا�سي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يإلبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

 (5(( سبكمبر   15 بكاأيخ  تاأردينت 

تحت أقم 588.

391 P

CABINET SABCONSULTING

 INGC
SARL AU 

 Siège sociale: 2EME ETAGE IMM

 GUERMANE AV 29 FEVRIER

TALBORT, AGADIR

ICE : 000076660000063

RC : 24667IF :76147427

تغاير هدف ر زيادة أوسما  يلشرتة 
طبقا ملحضر يلضبط للجم  يلعام 

7 سبكمبر  يالسكثنائي للشرتة بكاأيخ 

))5)، تقرأ ما يلي : 

تغاير هدف يلشرتة لاصبح : 

يلكجاأة.

يلكصدير ر يالسكيريد.

وعما  يلكهر ة روعما  مكنأعة.

بمبلغ  يلشرتة  أوسما   زيادة 

بإصديأ  رذيلك  دأهم   1.555.555

دأهم   155 بقامة  حصة   15.555

إلى  يلشرتة  أوسما   لاصل  للحصة 

455.555.) دأهم.

يلضبط  كاتب  لدى  يإليديع  ثم 

بكاأيخ  بأكادير  يلكجاأية  للمحكمة 

19 سبكمبر ))5) أقم 118476.

392 P

SOUSAMIS NEGOCE 
    SARL

أوسمالها : 155.555 دأهم
شاأع سادي يلحاج يلحبيب أقم 53 

يلدشيرة يلجهادية ينزكان
يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
 (5(( سبكمبر   14 يإلسكثنائي بكاأيخ 
وعاله   يملذكأأة  يلشرتة  شركاء  قرأ 

ما يلي :
تغاير ونشطة يلشرتة يلى يبنشطة 

يلكالاة :     
مقار  يالشغا  يملخكلفة ريلبناء .

تاجر.
يملكاتب  مسكلزمات  تاجر 

بالكقساط.
يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع   
يلقانأني باملحكمة يالبكديئاة إنزكان 
تحت أقم   (5(( سبكمبر   (5 بكاأيخ 

.181(
393 P

شركة أكا بروض
ش.م.م بشريك رحاد 

بروسما  قدأه : 155.555 دأهم
 يلشطر يلريب  من حديقة 

هالاأ أليس يملنطقة يلصناعاة 
دأيأتة يكادير  

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
يأناأ   8 بكاأيخ  يملنعقد  يالسكثنائي 
))5)، تمت يملصادقة باإلجماع على 

يملقترحات يآلتاة :
يالجكماعي  يلروسما   من  يلرف  
دأهم   9.955.555 بمبلغ  للشرتة 
من  يلشرتة  أوسما   يرف   ر ذلك 
 15.555.555 إلى  دأهم   155.555
حصة   99.555 .بإحديث  دأهم 
نصيب  من  كلها  جديدة  يجكماعاة 
يلشريك يلأحاد يلساد سادي محمد 

يلفااللي.
تحديث يلقأينين.  

صالحاات.                                                          
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  ثم 
سبكمبر   6 بكاأيخ   بأكادير  يلكجاأية 

))5)،  تحت عدد 118290/2022.
394 P
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NASEF CONSULTING شركة 
ش.م.م. ش.ر

 شقة بمبنى يلسالم يلطابق يلثالث  
أقم )1 تجزئة  عزيزر يملحاطة 

تاأردينت. 
يلسجل يلكجاأي أقم 7487 

تاأردينت
يلكخفاض في أوسما  يلشرتة

تحيين النظام األسا�سي للشركة
ملحضر  عرفي  عقد  بمقك�سى   
يلعادية  غير  يلعامة  يلجمعاة 
 NASEF CONSULTING لشرتة 

ش.م.م.ش.ر:
مسجل   ،(5(( يألاأ   (7 بكاأيخ   
 ،(5(( يألاأ   (9 بكاأيخ  بكاأردينت 
تم   ،7967 عدد  يملديخال  تناش 

يالتفاق ريلتري�سي على ما يلي :
من  يلشرتة  أوسما   تخفاض 
دأهم   15.555 إلى  دأهم   155.555

مقسمة إلى 155 حصة.
تحاين يلنظام يبسا�سي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
لكاأردينت بكاأيخ 14 سبكمبر ))5)، 

تحت أقم 583.
395 P

STE ASMUTTG

SARL AU
مقرها يإلجكماعي  : مرتز يغرم 

تاأردينت 

يلسجل يلكجاأي أقم 9)84 
ملحضر  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلعادي  يلغير  يلعام  يلجم  
    ASMUTTG SARL AU لشرتة 
ش.م.م.ش.ر.  بكاأيخ 5) يألاأ ))5) 

تم يالتفاق ريلتري�سي على مايلي :  
يلى   يلشرتة  أوسما   أف  
1.155.555 دأهم مجزء على 11555 
للحصة  دأهم   155 فئة  من  حصة 

يلأيحدة.
لأيزم  با   يلكالي  يلنشاط  تغير 
ريبجهزة يملككباة إلى يلنشاط يلحالي : 

يلكنظاف ريلحريسة ريبمن.

تحاين يلنظام يبسا�سي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

 ،(5(( وغسطس   (3 لكاأردينت 

تحت أقم 1)5.

396 P

SEROUA
 SARL

ICE : 001525959000051

يلغير  يلعام  يلجم   بمقكضـى 

وغسطس   19 في  يملؤأخ  يلعادي 

 FIDUCIAIRE لشرتة   ،(5((

SEROUA SARL  تقرأ مايلي : 
أف  قامة أوسما  يلشرتة بمبلغ 

55.555) دأهم لانكقل من 155.555 

تمت  دأهم، ر   355.555 إلى  دأهم 

هذه يلزيادة بالحساب يلجاأي للساد 

ويت عدي محمد.

ييت  يملديني  يلساد  يسكقالة 

بأحساني من مهامه تمسير للشرتة 

محمد  عدي  ويت  يلساد  لاصبح 

غير  لفترة  للشرتة  يلأحاد  يملسير 

حدردة.

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

باملحكمــة  يلقانأني  يإليديع  تم 

سبكمبر   16 في  بإنزكان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم)179.

397 P

NOBASUD
ش م م

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

وغسطس   31 في  يملؤأخ  يالسكثنائي 

))5)، تقرأ مايلي : 

ب  يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة 

من  أفعه  لاكم  دأهم   (.555.555

 5.555.555 إلى  دأهم   (.555.555

دأهم.

وفضلاة  حق  عن  يلكناز   قريأ 

أشاد  يلساد  للشريك  يالتككاب 

يالأيحي لصالح يلساد محمد ردمين.

يلقأينين  على  ريملأيفقة  يعكماد 

يلجديدة.

يلكجاأي  يلسجل  في  يلكقااد  تم 

بكاأيخ  بأكادير  يلكجاأية  للمحكمة 

عدد  تحت   (5(( 14 سبكمبر 

.11843(

398 P

KMY TRANS
ش م م

زيادة يلروسما  يالجكماعي للشرتة
تحأيل مقرها يالجكماعي

يلعام  يلجم   مديرالت  بمقك�سى 

يالجكماعي  باملقر  يملنعقد  يالسكثنائي 

))5)، قرأ  يناير   (4 للشرتة بكاأيخ 
شركاء شرتة KMY TRANS أوسمالها 

5.555 15 دأهم  ما يلي : 

يلرف  من يلروسما  يالجكماعي من 

دأهم   655.555 إلى  155.555 دأهم 

عن طريق خلق 5555 حصة.                            

يلشرتة  أوسما   وصبح  ر ذيلك 

دأهم   655.555 في  حدد  يلذي 

مقسمة إلى  6.555 حصة كابتي :
يلخأييري       نأأيلدين  يلساد 

   355.555 بقامة  حصة      3555

دأهم.

يشيبان             خديجة  يلسادة 

   355.555 بقامة      3555  حصة   

دأهم
    تحأيل مقر يلشرتة يلى : أقم 54 
يلطابق يلثاني شقة ب )) حي يلزيكأن 

تكأين يكادير.

رقد تم يإليديع باملحكمة يلكجاأية  

سبكمبر   8 بكاأيخ  يكادير   بمدينة 

))5) تحت عدد 118336.

يلسجل يلكجاأي أقم 35395.

399 P

STE OPEN CONCEPT
SARL AU

AGADIR

تغاير
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يأم 3 سبكمبر ))5)، تم يالتفاق على 

ما يلي :

يلزيادة في أوس ما  يلشرتة من  

دأهم   155.555 إلى  دأهم   15.555

حصة   9555 ر ذلك من خال  خلق 

جديدة بقامة 15.55 دأيهم للحصة.

95.555 مدفأعة نقدي بكاملها من 

طرف يلشريك يلأحاد.

ما   أيس  تأزي   يصبح  بهذي 

يلشرتة كالكالي:

 15555 مصطفى  لطفي  يلساد 

حصة 155555 دأهم.

يإليديع يلقانأني باملحكمة يلكجاأة 

تحت   ،(5(( سبكمبر   13 يكادأ يأم 

أقم 118386.

400 P

شركة زهر الريحان
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

لشريك يلأحاد
زنقة يلجأالن  أقم 39، يلعاأن

يملسير   ،(5(( سبكمبر   9 بكاأيخ 

يلأحاد لشرتة »زهر يلريحان« شرتة 

لشريك  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

مقرها   (55.555 أوسمالها   يلأحاد 

يالجكماعي  يملأجأد ب : زنقة يلجأالن  

أقم 39، يلعاأن . 

قرأ ما يلي :  

للشرتة  يلكجاأي  يالسم  تغاير 

يلذي وصبح يحمل يسم  »تنأز  زهر 

يلريحان «.

يلى  يلشرتة  مقر  عنأين  تحأيل 

»شاأع محمد سالم   : يلعنأين يلكالي 

بنابا أقم 46 حي يلقسم يلعاأن«

تعديل قانأن يبسا�سي للشرتة.

باإلجريءيت  يلقاام  صالحاة 

يلقانأناة.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحكمة يالبكديئاة بالعاأن 

بكاأيخ 13 سبكمبر ))5)، تحت عدد 

735). رلدى تكابة يلضبط باملحكمة 

14 سبكمبر  يالبكديئاة بانزكان بكاأيخ 

))5)،  تحت عدد 1775.

401 P
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STE SWISSECUR SARL
تفأيت حصص رتغاير يملسير

يلعام   يلجم   بـمقك�سى   -  1

بـكـاأيـخ  يملنعقد  للشركاء  يالسكثنائي  

9) وغسطس ))5)  تم يالتفاق على 

ما يلي :

تفأيت يلحصص يالجكماعاة على 

يلشكل يلكالي :

 95 حصة من يلساد إيالأيأ تبريا 

شاافي لصالح يلساد فاصل بأخسان

إيالأيأ  يلساد  من  حصص   5

تبريا  شاافي لصالح يلسادة نعامة 

مأح.

تبني قانأن وسا�سي جديد للشرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة.

إيالأيأ  يلساد  يملسير  يسكقالة 

تبريا  شاافي من تساير يلشرتة.

تعاين يلسادة نعامة مأح مسيرة 

جديدة للشرتة ملدة غير محددة.
يإلديأي  يملنفرد  يإلمضاء  تخأيل 

للمديرة يلسادة نعامة مأح بمفردها.

 تخأيل يإلمضاء يملنفرد يملالي ريلبنكي

للشريك يلساد فاصل بأخسان.

) - رقد تم يإليديع يلقانأني بككابة 

يلضبط لدى هائة يملحكمة يلكجاأية  

رذلك   11839( تحت أقم   باكادير  

بكاأيخ 13 سبكمبر ))5).
من يجل يلنسخة ريلباان

402 P

SOCIETE JOUMA PACK
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

أوسمالها 4.155.555 دأهم

شاأع عبد يلكريم يلخطابي مأق  

محطة ويت ملأ  ، وكادير

  6953) س.ت

بمقك�سى محضر يلجمعاة يلعامة 

غير يلعادية، فقد تقرأ ما يلي :

تغاير تاأيخ إغالق يلسنة يملالاة   •

يلتي تبدو في فاتح وتكأ ر رتنكهي في 35 

شتنبرمن كل سنة.

• نقل يملرتز يإلجكماعي إلى يلعنأين 

يلخطابي  يلكريم  عبد  شاأع  يلكالي: 

مأق  محطة ويت ملأ  ، وكادير.

 تم يإليديع يلقانأني باملحكمة يالبكديئاة

))5) تحت  19 سبكمبر  إلنزكان يأم 

عدد 1857.

403 P

STE CONTAVIA SARL
تفأيت حصص 

يلعام   يلجم   بـمقك�سى   -  1

 يالسكثنائي يملنعقد بـكـاأيـخ )) وغسطس

))5) تم يالتفاق على ما يلي :

تفأيت يلحصص يالجكماعاة على 

يلشكل يلكالي :

بأتي  يدأيس  للساد  حصة   655

لصالح يلساد عبد هللا يلعددي.

1355 حصة للساد يدأيس بأتي 

لصالح يلساد عثمان فريقش.

فريقش  عثمان  يلسادين  تعاين 

للشرتة  يلعددي مسيرين  رعبد هللا 

ملدة غير محدردة.
يملشترك يإلديأي  تخأيل يإلمضاء 

عثمان  يلسادين  للمسيرين  ريلبنكي 

فريقش رعبد هللا يلعددي.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم  رقد 

يلضبط لدى هائة يملحكمة يلكجاأية  

رذلك   118397 أقم  تحت  باكادير 

بكاأيخ 13 سبكمبر ))5).
 من يجل يلنسخة ريلباان

404 P

 STE ZED شركة

ARCHITECTURE & DESIGN
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد

 أوسمالها  15.555  دأهم

بمقك�سى يلجم  يلعام غير يلعادي 

سبكمبر    6 بكاأيخ   يملؤأخ  للشرتة 

 35 أقم   : بمقرها يالجكماعي    (5((

بلأك 11 شقة 53 زنقة يالبريأ تجزئة 

تالاال يكادير.

قرأ ما يلي :                                                                                          

م   للشرتة  يملسبقة  يلكصفاة 

يسكقالة يلساد زيكأني صالح يلدين 

من منصبه تمسير للشرتة.

 35 تحديد مقر يلكصفاة في أقم 

بلأك 11 شقة 53 زنقة يالبريأ تجزئة 

تالاال يكادير.

تعاين يلساد زيكأني صالح يلدين 

تمصفي للشرتة.    

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (5(( سبكمبر   14 باكادير  يلكجاأية 

يلكجاأي    سجل   118419 تحت أقم 

أقم 3)335.
للخالصة ريلباان

405 P

 STE 3.F.P.I IMMO
SARL AU

تأسيس شرتة
مؤأخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى   -I

إيديع  تم   ،16/09/2022 في 

ذيت  لشرتة  يلكأسي�سي  يلقانأن 

ريحد  شريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

بأالية  لالستثماأ  يلجهأي  يملرتز  في 

يلديأ يلباضاء سطات رذيت يملميزيت 

يلكالاة :

 STE 3.F.P.I IMMO  : يلتسماة 

SARL AU

يلهدف : إنعاش للعقاأ

وعما  مخكلفة

شاأع   (6  : يالجكماعي  يملقر 

 1 يلطابق   3 أقم  سلطان  مرس 

يلديأ  يلباضاء.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها يلنهائي.

يلروسما    : يالجكماعي  يلروسما  

يالجكماعي محدد في مئة آالف دأهم 

يجكماعاة  حصة   1555 إلى  مقسم 

من فئة 155 دأهم للأيحدة، مككتبة 

ر محرأة بالكامل لفائدة :

يلساد أشاد بالغذيأ 1555 حصة

يلسنة يالجكماعاة : تبكدئ يلسنة 

يالجكماعاة من فاتح يناير رتنكهي في 

31 ديسمبر.

غير  ملدة  يلشرتة  تديأ  يلتساير 

محدردة من طرف :

على  حائز  بالغذيأ  أشاد  يلساد 

 BH427528 أقم  يلأطناة  يلبطاقة 

في  رلد  يملغر اة  يلجنساة  من 

بكاتال  تجزئة  مقام   08/01/1983
زنقة )5 أقم 5) بألأ يلديأ يلباضاء

يلقانأني  يإليديع  تم   -II

بأالية  لالستثماأ  يلجهأي  باملرتز 

بكاأيخ  سطات،  يلديأ يلباضاء 

16/09/2022 تحت أقم555759.

406 P

 MALEVA INDUSTRIE
ش.م.م ذيت شريك رحاد 
أوسمالها 155.555 دأهم 

زنقة جعفر يبن حبيب إقامة 
يملشرق طابق 1 شقة 3 بأأكأن 

يلديأ يلباضاء

يلـكــأسـيـس
عرفي  عقد  بمقك�سى   -I

بكاأيخ2022--09-05  بالديأ يلباضاء 

لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن  تحرير  تم 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت شريك 

رحاد خاصاتها كالكالي :

MALEVA INDUSTRIE : يلتسماة

يلبناء  بشغا   شرتة   : يلهدف 

يلصناعاة يلفأالذية.
زنقة جعفر يبن   : يملقر يالجكماعي 

حبيب إقامة يملشرق طابق 1 شقة 3 

بأأكأن يلديأ يلباضاء.

يملدة : 99 سنة.

دأهم   155.555  : يلروسما  

فئة  من  حصة   1.555 إلى  مقسمة 

على  بكاملها  رزعت  دأهم   155

يلشريك يلأحاد يلساد سعاد صدقي.

:عهد به ملدة غير محددة  يلتساير 

م  يلصالحاات يملطلقة للساد محمد 

رليس.

ٍيلى31  يناير   1 من   : يلسنة يملالاة 

ديسمبر.

يلقانأني  لالحكااط   %5  : يبأ اح 

يأض   ور  ينقل  ور  يأزع  إما  ريلباقي 

تحت يالحكااط حسبما يقرأه يلجم  

يلعام.
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بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم   -  II

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

 838476 أقم  تحت  بالديأ يلباضاء 

بكاأيخ 21/09/2022

بالسجل  يلشرتة  تقااد  تم   -III

أقم  تحت  بالديأ يلباضاء  يلكجاأي 

838476 بكاأيخ 21/09/2022.
من وجل يلكخلاص ر يإلشهاأ 

407 P

 ALL ROUND IMMOBILIER
SARL.AU

تأسيس شرتة
مؤأخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى   -I
يلقانأن  إيديع  تم  في10/09/2022، 

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يلكأسي�سي 

يملحدردة ر ذيت يملميزيت يلكالاة :

 ALL ROUND  : يلتسماة   *

 IMMOBILIER « SARL.AU

* يلهدف : يلغرض من يلشرتة هأ 

: يلكطأير يلعقاأي بكافة وشكاله.

شاأع   415  : يالجكماعي  يملقر   *

 1 يلشقة  حمد  يقامة  يلزأقطأني 

يلديأ يلباضاء

* يملدة : 99 سنة يبكديء من تاأيخ 

تأسيسها يلنهائي.

* يلروسما  يالجكماعي : يلروسما  

.100.000،00 في  محدد  يالجكماعي 

ر  بالكامل  محرأة  ر  مككتبة  دأهم، 

مأزعة لفائدة :

تا�سي  يملنعم  عبد  يلساد. 

100.000،00.دأهم

يملجمأع : 100.000،00.دأهم

يلسنة يالجكماعاة : تبكدئ يلسنة 

يالجكماعاة من فاتح يناير رتنكهي في 

31 ديسمبر.

عبد  يلساد.  تعاين  تم   : يلتساير 

رلد  يلجنساة،  مغربي  تا�سي  يملنعم 
سهأ   في  مقام   ،09/02/1989 في 

م   35(4 د   35 هاماندرلالينتبلين 

للبطاقة  حامل  بهألندي،  أرترديم 

تم   ،NR833338 أقم  يلأطناة 

تعاينه في منصب مدير يلشرتة لفترة 

غير محدردة.

يلقانأني  يإليديع  تم   -II

يملحكمة  لدى  يلكجاأي  بالسجل 

بكاأيخ  بالديأ يلباضاء،  يلكجاأية 

20/09/2022.، تحت أقم838194.
ملخص قصد يلنشر

408 P

 WKF

 SARL AU

تأسيس شرتة
مؤأخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى   -I

يلقانأن  إيديع  تم  في05-09-2022، 

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يلكأسي�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  ر   يملحدردة. 

ر يملميزيت يلكالاة :

 WKF : يلتسماة

SARL AU

* يلهدف : - منعش عقاأي

يلفكح  إقامة   : يالجكماعي  يملقر   *

يملمكد  يلررديني  إبريهام  شاأع   (17

يلطابق 1 أقم 3 يلديأ يلباضاء.

* يملدة : 99 سنة يبكديء من تاأيخ 

تأسيسها يلنهائي.

* يلروسما  يالجكماعي : يلروسما  

55.555.دأهم  في  محدد  يالجكماعي 

يجكماعاة  حصة   555 إلى  مقسم 

155دأهم للأيحدة، مككتبة  من فئة 

 ر محرأة بالكامل ر مأزعة لفائدة :

يلرحمان555  عبد  لحلأ  يلساد   

حصة يجكماعاة

تبكدئ   : يالجكماعاة  يلسنة   *

يناير  فاتح  من  يالجكماعاة  يلسنة 

رتنكهي في 31 ديسمبر.

* يلتساير : تم تعاين يلساد لحلأ 

عبد يلرحمان..مسيري للشرتة

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم   -II

بالديأ يلباضاء،  يلكجاأية  يملحكمة 

أقم  تحت   ،.20/09/2022 بكاأيخ 

838193 بالسجل يلكجاأي 555859.
ملخص قصد يلنشر

409 P

» MRCOFEE «
بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
13 ماي 513) تم ينجاز قانأن شرتة 
رحاد  بشريك  يملسؤرلاة  محدردة 

ذيت يلخصائص يلكالاة : 
» MRCOFEE « : يلتسماة

يلشكل يلقانأني : ش م م ب ر.
يلغرض :

- قهأة، محل للمثلجات.
ريسكخديم ر ا   حاازة ر شريء   -
يالختريع  ر ريءيت  يلعملاات  جما  

يملكعلقة بهذه يبنشطة.
- يملشاأتة يملباشرة ور غير يملباشرة 
للشرتة في جما  يملعامالت يملالاة رفي 
جما  يملقارالت يلكجاأية ور يلصناعاة 
يلتي قد تكأن مرتبطة بغرض يلشرتة 

ور وي غرض مشابه ور ذي صلة.
إقامة   171  : يالجكماعي  مقرها 
زهرة يلطابق 5 أقم 38 شاأع يملقارمة 

يلديأ يلباضاء. 
مدة يلشرتة : 99 عاما .

أوسمالها  : 555 15 دأهم مقسمة 
إلى 155 حصة يجكماعاة بقامة 155 
د أهم للحصة يلأيحدة ريلتي يتككبت 

على يلشكل يلكالي  :
يلساد محمد ومين مامأن ب 155 

حصة.
سأف تديأ يلشرتة من   : يإلديأة 

طرف يلساد محمد ومين مامأن .
من   : يالجكماعاة  يلسنة 
من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 
يبرلى  يلسنة  باسكثناء  عام،  كل 
يلقانأني  يإليديع  تاأيخ  من  تبدو 
نفسه،  يلعام  من  ديسمبر   31  إلى 
- يإليديع يلقانأني تم بككابة يلضبط 
بالديأ يلباضاء  يلكجاأية  باملحكمة 

يأم04/09/2013.
 للنشر ريلكأزي 

410 P

» MOOMTAZ COFFEE «
بمقك�سى عقد عرفي بكاأيخ 7 ماي 
)51) تم ينجاز قانأن شرتة محدردة 
ذيت  رحاد  بشريك  يملسؤرلاة 

يلخصائص يلكالاة :

 MOOMTAZ  «  : يلتسماة 

» COFFEE

يلشكل يلقانأني : ش م م ب ر.

يلغرض :

- قهأة، محل للمثلجات.

- إنشاء، شريء، تأجير، إديأة عقأد 

يلكجاأية،  يبصأ   لجما   يإليجاأ 

تشغال جما  يملؤسسات ريلشركات 

من  بأي  يملكعلقة  ريلأأش  ريملصان  

يبنشطة يملحددة.

ريسكخديم ر ا   حاازة ر شريء   -

يالختريع  ر ريءيت  يلعملاات  جما  

يملكعلقة بهذه يبنشطة.

- يملشاأتة يملباشرة ور غير يملباشرة 

للشرتة في جما  يملعامالت يملالاة رفي 

جما  يملقارالت يلكجاأية ور يلصناعاة 

يلتي قد تكأن مرتبطة بغرض يلشرتة 

ور وي غرض مشابه ور ذي صلة.

: شاأع بأكأط،  مقرها يالجكماعي 

مأمن  سادي  طاأق  يقامة   1 مبنى 

يلديأ يلباضاء. 

مدة يلشرتة : 99 عاما .

دأهم   55  555  : أوسمالها 

يجكماعاة  حصة   555 إلى  مقسمة 

د أهم للحصة يلأيحدة   155 بقامة 

: يلكالي   يلشكل  على  يتككبت   ريلتي 

ب  مامأن  ومين  محمد  يلساد 

555حصة.

سأف تديأ يلشرتة من   : يإلديأة 

طرف يلساد محمد ومين مامأن .

من   : يالجكماعاة  يلسنة 

من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

يبرلى  يلسنة  باسكثناء  عام،  كل 

يلقانأني  يإليديع  تاأيخ  من  تبدو 

نفسه،  يلعام  من  ديسمبر   31  إلى 

- يإليديع يلقانأني تم بككابة يلضبط 

بالديأ يلباضاء  يلكجاأية  باملحكمة 

يأم01/06/2012.
 للنشر ريلكأزي 

411 P
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» L’ILE LICITE «
بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
قانأن  ينجاز  تم   (515 يألاأ   55

بشريك  يملسؤرلاة  محدردة  شرتة 

رحاد ذيت يلخصائص يلكالاة : 

» L’ILE LICITE « : يلتسماة

يلشكل يلقانأني : ش م م ب ر.

يلغرض :

- قهأة، محل للمثلجات.

- إنشاء، شريء، تأجير، إديأة عقأد 

يلكجاأية،  يبصأ   لجما   يإليجاأ 

تشغال جما  يملؤسسات ريلشركات 

من  بأي  يملكعلقة  ريلأأش  ريملصان  

يبنشطة يملحددة.

ريسكخديم ر ا   حاازة ر شريء   -

يالختريع  ر ريءيت  يلعملاات  جما  

يملكعلقة بهذه يبنشطة.

- يملشاأتة يملباشرة ور غير يملباشرة 

للشرتة في جما  يملعامالت يملالاة رفي 

جما  يملقارالت يلكجاأية ور يلصناعاة 

يلتي قد تكأن مرتبطة بغرض يلشرتة 

ور وي غرض مشابه ور ذي صلة.

مجم   : يالجكماعي   *مقرها 

يأسف،  مأالي  شاأع  كأأنيش  ال   
إقامة E . أقم 13، 14 يملحمدية.

مدة يلشرتة : 99 عاما.
دأهم  أوسمالها : 155.555 

555 1 حصة يجكماعاة  مقسمة إلى 

يلأيحدة  للحصة  دأهم   155 بقامة 

: يلكالي   يلشكل  على  يتككبت   ريلتي 

 1 555 يلساد محمد ومين مامأن ب 

حصة.

سأف تديأ يلشرتة من   : يإلديأة 

طرف يلساد محمد ومين مامأن .

من   : يالجكماعاة  يلسنة 

من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

يبرلى  يلسنة  باسكثناء  عام،  كل 

يلقانأني  يإليديع  تاأيخ  من  تبدو 

نفسه،  يلعام  من  ديسمبر   31  إلى 

- يإليديع يلقانأني تم بككابة يلضبط 

باملحمدية  يالبكديئاة  باملحكمة 

يأم24/08/2010.
للنشر ريلكأزي 
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» ESPACE OSCAR D’OR «

بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

5) وغسطس 513) تم تحاين يلنظام 

يبسا�سي لشرتة محدردة يملسؤرلاة 

يلخصائص  ذيت  رحاد  بشريك 

يلكالاة : 

 ESPACE OSCAR «  : يلتسماة 

» D’OR

يلشكل يلقانأني : ش م م ب ر.

يلغرض :

- مقشدة، قهأة، محل للمثلجات.

ريسكخديم ر ا   حاازة ر شريء   -

يالختريع  ر ريءيت  يلعملاات  جما  

يملكعلقة بهذه يبنشطة.

- يملشاأتة يملباشرة ور غير يملباشرة 

للشرتة في جما  يملعامالت يملالاة رفي 

جما  يملقارالت يلكجاأية ور يلصناعاة 

يلتي قد تكأن مرتبطة بغرض يلشرتة 

ور وي غرض مشابه ور ذي صلة.

زنقة   ،11  : يالجكماعي  مقرها 

يبأ�سي،  يلطابق   11 تقسام   ،7

يلبرنأ�سي، يلديأ يلباضاء.

مدة يلشرتة : 99 عاما.

دأهم   (55  555 : أوسمالها 

555 ) حصة يجكماعاة  مقسمة إلى 

د أهم للحصة يلأيحدة   155 بقامة 

: يلكالي   يلشكل  على  يتككبت   ريلتي 

 ( 555 يلساد محمد ومين مامأن ب 

حصة.

سأف تديأ يلشرتة من   : يإلديأة 

طرف يلساد محمد ومين مامأن .

من   : يالجكماعاة  يلسنة 

من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

يبرلى  يلسنة  باسكثناء  عام،  كل 

يلقانأني  يإليديع  تاأيخ  من  تبدو 

نفسه،  يلعام  من  ديسمبر   31  إلى 

- يإليديع يلقانأني تم بككابة يلضبط 

بالديأ يلباضاء  يلكجاأية  باملحكمة 

يأم 22/11/2005.
للنشر ريلكأزي 

413 P

FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL

SARL AU

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

OUMMADA IMMOBILIER
SARL AU

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة 
ذيت يلشريك يلأحاد

تجزئة سلأى أقم 8 محل أقم 8 تاط 
ملال يلباضاء

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ في35 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( وغسطس 
يملسؤرلاة  محدرة  لشرتة  يبسا�سي 
ديت يلشريك يلأحاد بامليزيت يلكالاة:
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
ومد   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

لإلنعاش يلعقاأي.
غرض يلشرتة بإيجاز :

 يإلنعاش يلعقاأي.
تجزئة   : يإلجكماعي  يملقر  عنأين 
8 تاط ملال  8 محل أقم  سلأى أقم 

يلباضاء.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555  : مبلغ أوسما  يلشرتة 

دأهم مقسم كالكالي :
 1555 يمد  يلحق  عبد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
طرف  من  يكأن  يلشرتة  تساير 
يلساد عبد يلحق يمد يلحامل لبطاقة 

.BJ172617 يلكعريف يلأطناة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يملرتز  عبر  بالديأيلباضاء  يلكجاأية 
سبكمبر   9 يلجهأي لإلستثماأ بكاأيخ 
))5) أقم يلسجل يلكجاأي 555553
414 P

SOCIETE WIMZA PROMO
SARL

 شرتة ديت مسؤرلاة محدردة
أوسمالها : 55.555.55) دأهم

يملقر يإلجكماعي : يلديأيلباضاء حي 
 مباأتة مجمأعة 8 أقم 5 

يلطابق يبر  سادي يلبرنأ�سي
بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 
تم  بالديأيلباضاء   (5(( سبكمبر   5
ذيت  بررمأ  ريمزي  شرتة  تأسيس 

يملميزيت يلكالاة :

يلتسماة : ريمزي بررمأ.

يملأضأع : للشرتة مأضأع ديخل 

يملغرب رخاأجه.

ريلكجهيز  منعش عقاأي في يلبناء 

ريلتشياد.
يملنقأ   يلعقاأ  في  ريلشريء  يلبا  

رغير يملنقأ .

جما  يملعامالت يلصناعاة يملالاة 

ترتبط  يلتي  ريلعقاأية  يلكجاأية 

بطريقة مباشرة رغير مباشرة بهدف 

يلشرتة.

يملدة : 99 سنة.

يلديأيلباضاء   : يإلجكماعي  يملقر 
يلطابق يبر   حي مباأتة مجمأعة8 

سادي يلبرنأ�سي.
 (55.555.55 يلشرتة  أوسما  

من  حصة   (555 مقسمة    دأهم 

يلأيحدة  للحصة  دأهم   155 فئة 

مأزعة على يلشكل يلكالي :

 1555 يملصطفى  حلأمي  يلساد 

مقابل  دأهم   155 فئة  من  حصة 

155555 دأهم.

حصة   555 يلساد حلأمي أشاد 

 55555 مقابل  دأهم   155 فئة  من 

دأهم.

حصة   555 حنان  ديكي  يلسادة 

 55555 مقابل  دأهم   155 فئة  من 

دأهم.

حلأمي  يلساد  عين   : يلتساير 

يملصطفى تمسير رحاد للشرتة.

فاتح  من  تبكدئ   : يملالاة  يلسنة 

سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير 

من  تبكدئ  يبرلى  يلسنة  عدي  ما 
يلكجاأي  بالسجل  يلتسجال  تاأيخ 

للمحكمة يلكجاأية بالديأيلباضاء.

بكأقا   ملزمة  يلشرتة   : يلأقا  

يملسير يلأحاد يملذكأأ إسمه وعاله.

بككابة   : يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  

سبكمبر   15 بكاأيخ   بالديأيلباضاء 

بالسجل   837751 تحت أقم   (5((

يلكجاأي تحت أقم 555559.
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WALLERS TECH
 S.A.R.L

تأسيس شرتة
مؤأخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى   -I

يلقانأن  إيديع  تم  في26-08-2022، 

يلكأسي�سي لشرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة ر ذيت يملميزيت يلكالاة :

 WALLERS TECH« «  : يلتسماة 

S.A.R.L

يبنشطة  جما    : يلهدف 

تكنألأجاا  مجاالت  في  يالستشاأية 

يملعلأمات رو جهزة يملكاتب.

يلبرمجاات  تطأير  وعما   جما  

رتقديم يلحلأ .

رشبكة  يملعلأمات  تكنألأجاا 

يملعلأمات  رنظام  يإلنترنت 

ريالستشاأيت.

رتطأير  يملعلأمات  تكنألأجاا 

يملأيق  يإللكتررناة ريالسكضافة ؛

يملكاتب  وجهزة  جما   ر ا   شريء 

يإللكتررناة ريلكهر ائاة .

ريلبريمج  يبجهزة  رتأزي   يسكيريد 

يإللكتررناة

وجهزة يلكمباأتر؛

صاانة يلكمباأتر ريالتصاالت ؛

يسكيريد رتصدير ؛

يملعامالت  جما   وعم،  ربشكل 

ريبرأيق  ريلصناعاة  يلكجاأية 

يملالاة ريلعقاأيت ريملعامالت يملالاة، 

يملرتبطة بشكل مباشر ور غير مباشر 

من  ور  وعاله،  يملذكأأة  بابشااء 

يملحكمل ون تعزز تحقاقها رتطأيرها، 

غير  ور  مباشرة  وي مشاأتة  رتذلك 

في  يبشكا   من  بأي شكل  مباشرة، 

يلشركات يلتي تسعى لكحقاق وهديف 

مماثلة ور ذيت صلة.

يملقر يالجكماعي : 4زنقة 18 يلطابق 

يلبرنأ�سي  سادي  ومل   ( أقم   (

يلديأ يلباضاء

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها يلنهائي.

يلروسما    : يالجكماعي  يلروسما  

 100.000،00 في  محدد  يالجكماعي 

حصة   1555 إلى  مقسم  دأهم 

دأهم   155 فئة  من  يجكماعاة 

للأيحدة، مككتبة ر محرأة بالكامل ر 

مأزعة لفائدة :

يلسادة نعامة وقديم 555 سهم ؛

يلساد محمد وقديم 555 سهم ؛

يلسنة يالجكماعاة : تبكدئ يلسنة 

يالجكماعاة من فاتح يناير رتنكهي في 

31 ديسمبر.

يلسادة   - تعاين  تم   : يلتساير 

نعامة وقديم  : مسيرة للشرتة.

يلقانأني  يإليديع  تم   -II

يملحكمة  لدى  يلكجاأي  بالسجل 

بكاأيخ  بالديأ يلباضاء،  يلكجاأية 

08/09/2022، تحت أقم836995.
ملخص قصد يلنشر
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صأطأأيك ش.ذ.م.م

شرتة وشغا  يلكنظام ر يملريجعة يملحاسباة 

) مككب معكمد من طرف يلدرلة )

5، زنقة وتاكان حي كأتيي يلديأ يلباضاء

يلهاتف : 6.66.89).)).55

 MT INVEST INDUSTRIAL 
ش.ذ.م.م

أوسما  :.1.555.555.55 دأهم

مقر يلشرتة : 6) شاأع مرس 

يلسلطان شقة 3 يلطابق 1 

يلديأ يلباضاء

سجل يلكجاأي أقم 551495 

يلديأ يلباضاء

تكأين شرتة
مؤأخ  عقد  بمأجب 

بالديأ يلباضاء في 21/07/2022، تم 

مِسؤرلاة  شرتة  تكأين  على  يلعمل 

محددة خصائصها كالكالي :

ونفست  ت  م   : يلشرتة  إسم 

 MT INVEST  « وندستريا «. 

 .INDUSTRIAL

ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 

مسؤرلاة محدردة.

يلغرض : 

يملعادن ونأيع  جما    مصادأة 

 ر يلسبائك. 

ر  يملحاجر  ر  يملناجم  يسكغال  

يلكساأيت.

:يالسكيريد  يلكجاأة بالشكل يلعام. 

ر يلكصدير

يلعملاات  جما   عام  ربشكل 

يملدناة ،يلصناعاة،يلكجاأية،يملالاة 

يلتي قد تكأن مرتبطة بشكل مباشر 

ور غير مباشر لغرض يلشرتة 

ذيت  ر  يملماثلة  يالغريض  باقي  ور 

صلة ريلتي قد تسهل تمديد رتطأير 

يلشرتة.

شاأع   (6  : يلشرتة  مقر 

 1 يلطابق   3 شقة  سلطان  مرس 

يلديأ يلباضاء، يملغرب.

يبكديء  سنة،   99  : يلشرتة  مدة 

من تاأيخ تسجال يلشرتة في يلسجل 

يلكجاأي. 

أوسما   حدد   : يلشرتة  أوسما  

دأهم   1.555.555.55 في  يلشرتة 

 155 حصة،   15555 إلى  مقسم 

 1 دأهم للحصة يلأيحدة مرقمة من 

 %  (5 ر محرأة بنسبة   15.555 إلى 

بما يتناسب م   رمخصصة للشركاء 

مساهمتهم ر مأزعة كالكالي :

 5555 يلكامدي  شهاب  يلساد 

حصة.

 5555 يمحمد  محمد  يلساد 

حصة.

يلساد شهاب يلكامدي   : يلتساير 

ر يمحمد محمد تم تعاانهم تمسيرين 

للشرتة ملدة غير محدردة.

قانأًنا  يلشرتة  تلتزم   : يلكأقا  

بجما  يبعما  يملكعلقة بها من خال  

يلكأقا  يملشترك للمسيرين.

يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

لالستثماأ  يلجهأي  باملرتز  يلقانأني 

بالديأ يلباضاء في 5) يألاأ ))5) .
عن يملسكخلص ر يلباانات

 يملديرية
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FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL

SARL AU

COMPTABLE AGREER PAR L’ETAT

ADAMYOUS BAT

SARL

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة 

ذيت يلشريك يلأحاد

تجزئة سلأى أقم 8 محل أقم 8 تاط 

ملال يلباضاء

في مؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

إعديد  تم   (5(( وغسطس   1(  

محدرة  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

يلأحاد  يلشريك  ديت  يملسؤرلاة 

بامليزيت يلكالاة:

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

يدماأس باط.

غرض يلشرتة بإيجاز :

 يإلنعاش يلعقاأي.

يبشغا  يلعامة.

تجزئة   : يإلجكماعي  يملقر  عنأين 

8 تاط ملال  8 محل أقم  سلأى أقم 

يلباضاء.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555  : مبلغ أوسما  يلشرتة 

دأهم مقسم كالكالي :

يلساد أشاد يلحريري 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

555 حصة  يلساد محمد شجري 

بقامة 155 دأهم للحصة.

طرف  من  يكأن  يلشرتة  تساير 

يلساد أشاد يلحريري يلحامل لبطاقة 

.WB90800 يلكعريف يلأطناة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ بالديأيلباضاء   يلكجاأية 

يلسجل  أقم   (5(( سبكمبر   5  

يلكجاأي 554395.
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 SOCIÉTÉ CIVILE

 IMMOBILIÈRE NAIMA

 ALBAIDA
أوسمالها 15.555 دأهم 

13 شاأع يلشاخ زأرق يلديأ يلباضاء

عرفي  عقد  بمقك�سى 

وغسطس   (3 بكاأيخ  بالديأ يلباضاء 

تغير  باإلجماع  يلشركاء  قرأ   (5((

 SOCIÉTÉ« يلكجاأية  يلتسماة 

 CIVILE IMMOBILIÈRE NAIMA

يلنظام  تحين  تم  ر   »ALBAIDA

رخصائصها  للشرتة،  يبسا�سي 

تما يلي :

 SOCIÉTÉ CIVILE  : يلتسماة 

 IMMOBILIÈRE NAIMA

.ALBAIDA

رإديأة  رتشغال  يقكناء  يلهدف 

يلعقاأيت  جما   با   رإعادة 

ريملمكلكات.

يملقر يالجكماعي : 13 شاأع يلشاخ 

زأرق يلديأ يلباضاء.

يملدة : 99 سنة.

يلروسما  : 15.555 دأهم مقسمة 

دأهم   155 حصة من فئة   155 إلى 

رزعت على يلشركاء

:عهد به ملدة غير محددة  يلتساير 

م  يلصالحاات يملطلقة للساد عمر 

خررع.

ٍيلى31  يناير   1 من   : يلسنة يملالاة 

ديسمبر.

يلقانأني  لالحكااط   %5  : يبأ اح 

يأض   ور  ينقل  ور  يأزع  وما  ريلباقي 

تحت يالحكااط حسبما يقرأه يلجم  

يلعام.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم   II

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

 8378(5 أقم  تحت  بالديأ يلباضاء 

بكاأيخ 15-09-2022

بالسجل  يلشرتة  تقااد  تم   III

أقم  تحت  بالديأ يلباضاء  يلكجاأي 

3)5555 بكاأيخ 15-09-2022 
من وجل يلكخلاص ر يإلشهاأ 
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رياض طوندونس إن مراكش
ش.ذ.م.م ش ر 

شــــرتــة ذيت مـسؤرلـاـة مـحدردة 

شريك رحاد

يلروسما  يإلجكماعي : مائة يلف 

دأهم 155.555 

يملقر يإلجكماعي : أقم 6 دأب يلجديد 

ضبا�سي مريتش- يملدينة.

يلعرفي  يلعقد  بمقك�سى   -  1

تمت  بمريتش   05/06/2022 بكاأيخ 

يالسا�سي  يلقانأن  على  يملصادقة 

يملحدرد  يملسؤرلاة  ذيت  للشرتة 

شريك رحاد ذيت يلخصائص يلكالاة :

أياض  يإلجكماعي  يللقب 

ش.ذ.م.م  مريتش  إن  طأندرنس 

 RIAD TENDANCE IN  « ر.  ش 

» MARRAKECH S.A.R.L. A U

يلصفة يلقانأناة : ش.ذ.م.م ش ر 

دأب   6 أقم   : يإلجكماعي  يملقر 

يلجديد ضبا�سي مريتش- يملدينة.

يلهدف يإلجكماعي :- يسكغال  ديأ 

يلضاافة. 

يملدة : 99 سنة.

 : يإلجكماعي  يلروسما  

155.555.55 دأهـم مـأزعـة إلى 1555 

 100،00 فئـة  من  يجكماعاة  حـصة 

دأهم.

على  للشركاء  مسندة  للأيحدة 

يلنحأ يلكالي :

يلحامل  شكاب  فأزي  يلساد   -

للبطاقة أقم E474497 1555 حصة 

إجكماعاة.

من  تسيريلشرتة   : يلتساير 

طرف يلساد فأزي شكاب ملدة غير 

محدردة. 

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم   -  (

يلضبط للمحكمة يلكجاأية بمريتش 

تحت   12/09/2022 بكاأيخ  ذلك  ر 

أقم 86)139 

ر مقاد بالسجل يلكجاأي بمريتش 

تحت أقم 8811)1.

420 P

SYM INTERNATIONAL LTD
SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

تأسيس شرتة
بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

 ) وغسطس ))5) تم تأسيس شرتة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ريلتي تحمل 

يملأيصفات يلكالاة :

 SYM  : يلتسماة 

.INTERNATIONAL LTD

.SARL : يلصفة يلقانأناة

يلهدف يإلجكماعي :

يلرجالاة  يملالبس  رشريء  با  

ريلنسائاة.

با  رشريء يملنكأجات يلحرفاة.

يإللكتررناة  يلسجائر  شريء  با  

باملغرب.

معامالت يإلسكيريد ريلكصدير.

55 شاأع محمد   : يملقر يإلجكماعي 

يلخامس عماأة جاكاأ يلشقة أقم 33 

جليز مريتش.

تحديد  تم   : يلشرتة  أوسما  

دأهم   6555 في  يلشرتة  أوسما  

 155 حصة من فئة   65 مقسمة إلى 

دأهم للحصة يلأيحدة.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.

يلتساير : لقد وسند تساير يلشرتة 

إلى كل من :

 MONSIEUR KADRI

.MUENODDIN SUJAUDIN

 MADAME KADRI YASMIN

.CO GERANTE

 MADAME KADRI SAFIYA

.MUENODDIN CO GERANTE

تأسيس  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يلجهأي  يملرتز  طريق  عن  شرتة 

يلتسجال  أقم  بمريتش  لإلستثماأ 

يلكجاأي 8753)1.

421 P

GEBKHAL
 S.A.R.L AU
تأسيس شرتة

بمقك�سى عقد عرفـي مؤأخ في   -I
يلقانأن  إيديع  تم   ،19/07/2022
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يلكأسي�سي 

يملحدردة. ر ذيت يملميزيت يلكالاة :
 GEBKHAL S.A.R.L  : يلتسماة 

 AU
رتطأير  رإديأة  إنشاء   : يلهدف 
رتشغال جما  يملؤسسات يلكعلاماة 
تجزئة   156  : يالجكماعي  يملقر 

سبالي بير جديد يلجديدة
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها يلنهائي.
 : يالجكماعي  يلروسما  
في  محدد  يالجكماعي  يلروسما  
 1555 100.000،00دأهم مقسم إلى 
حصة يجكماعاة من فئة 155..دأهم 

للأيحدة، مككتبة ر محرأة بالكامل 
يلسنة يالجكماعاة : تبكدئ يلسنة 
يالجكماعاة من فاتح يناير رتنكهي في 

31 ديسمبر.
يلتساير : تم تعاين يلساد بنخالاد 

سمير.مسيري للشرتة
II- تم يلتسجال بالسجل يلكجاأي 
بالجديدة،  يالبكديئاة  يملحكمة  لدى 
بكاأيخ 05/08/2022.، تحت أقم 19 

.795
ملخص قصد يلنشر

422 P

GLORY IMMO
SARL

تأسيس شرتة
مؤأخ  عرفـي  عقد  بمقك�سى   -I
يلقانأن  إيديع  تم  في03-09-2022، 
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يلكأسي�سي 

يملحدردة. ر ذيت يملميزيت يلكالاة :
 GLORY IMMO  : يلتسماة   *

SARL
يلشرتة  من  يلغرض   : يلهدف   *

هأ:
يلعقاأية  يلعملاات  ور  يملباني   :  

يبخرى.
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* يملقر يالجكماعي : )1 زنقة ساأية 
يلنخال   3 شقة   3 بن زرنام يلطابق 

يلديأ يلباضاء.
* يملدة : 99 سنة يبكديء من تاأيخ 

تأسيسها يلنهائي.
* يلروسما  يالجكماعي : يلروسما  
.100.000،00 في  محدد  يالجكماعي 
حصة   1555 إلى  مقسم  دأهم 
155.دأهم  فئة  من  يجكماعاة 
للأيحدة، مككتبة ر محرأة بالكامل ر 

مأزعة لفائدة :
- يلساد رحاد يأسف 555 حصة 

يجكماعاة
- يلساد فلايس عثمان 555حصة 

يجكماعاة
يملجمأع : 1555حصة يجكماعاة

تبكدئ   : يالجكماعاة  يلسنة   *
يناير  فاتح  من  يالجكماعاة  يلسنة 

رتنكهي في 31 ديسمبر.
* يلتساير : يلساد عثمان فلايس، 
للبطاقة  حامل  يلجنساة،  مغربي 
مأيلاد   ،GM151719 أقم  يلأطناة 
زس   6 عدد  في  مقام   7/11/1992
فاس،ر  تغات  يلحديقة  تجزئة 
مأيلاد  من  يأسف  رحاد  يلساد 
يلجنساة  من   ،15/12/1974
يلأطناة  للبطاقة  حامل  يملغر اة، 
ك   153 في  يملقام   C496317 أقم. 
يكم  فاس  تغات  لحديقة  تجزئة   (
تعاانهم تمديرين مشاأتين لفترة غير 

محدردة من تاأيخ تأسيس يلشرتة.
لدى  يلقانأني  يإليديع  تم   -II
بالديأ يلباضاء،  يلكجاأية  يملحكمة 
تحت   ،.13-09-2022 بكاأيخ 
يلكجاأي أقم  بالسجل  أقم837349 

555181
ملخص قصد يلنشر

423 P

GRID GENIUS
إعالن بخصأص تأسيس شرتة

مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 (5(( 6) وغسطس  بالباضاء بكاأيخ 
مسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 
ريلتي  رحاد  شريك  ذيت  محدردة 

تحمل يملأيصفات يلكالاة :

.GRID GENIUS : يلتسماة
شاأع الغأتة   1  : يملقر يإلجكماعي 
115 سادي  إقامة يلااسمين أقم ب 

مأمن يلديأيلباضاء.
يلهدف يإلجكماعي : 

يلخدمات يلكهر ائاة.
يلروسما  : 155.555.55 دأهم.

يملدة : 99 سنة.
يلتساير : يلساد إسماعال رمال .
يملحكمة   : يلقانأني  يإليديع 

يلكجاأية بالديأيلباضاء.
 555315 أقم  يلكجاأي  يلسجل 

بكاأيخ 14 سبكمبر ))5).
424 P

 MIELABEILLE REST 
 SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 
أوسمالها 100.000،00 دأهم 
CONSTITUTION D'UNE 

SARL
بكاأيخ  عرفي،  عقد  بمقك�سى 
))5)،تم رض  يلقانأن  فاتح يألاأ 
مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

محدردة : 
 MIELABEILLE  : -1 يلتسماة   

REST
 -2 يلشكل يلقانأني :

 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
يلشرتة  تكخذ   : يملأضأع   3-

تمأضأع لها يآلتي :
ريسكيريد  ر ا   رشريء  تصنا    -
يملنكجات  جما   رتأزي   رتصدير 
بقطاع  يملكعلقة  ريملأيد  ريملأيد 

يبغذية ؛ 
إنشاء ور حاازة ور تأجير ور إديأة   -
ور تشغال وي ومأي  ور مؤسسة روي 
عملاات ور بريءيت يختريع تكعلق بهذه 
باإلضافة إلى وي عملاات  يبنشطة، 
ريلتي قد  من وي نأع على يإلطالق، 
غير  ور  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكأن 
�سيء  وي  ور  يلشرتة  بهدف  مباشر 
ذيت صلة،  ور  مشابهة  وغريض  آخر 
تأساعها  تسهل  ون  يملحكمل  من   ور 

ور تطأيرها؛ 

مجمأعة   : يالجكماعي  -4 يملقر 
 17- -  ( يلكقدم- يملجمأعة يلسكناة 
ـ  يلبرنأ�سي  سادي  ـ  يلثاني  يلطابق 

يلديأ يلباضاء.
تسعة ر تسعأن سنة   : يملدة   5-
من تاأيخ تسجال يلشرتة في  يبكديء 

يلسجل يلكجاأي. 
-6 أوسما  يلشرتة : حدد أوسما  
دأهم مقسمة   155.555 يلشرتة ب 
دأهم   155 1555 حصة من فئة  إلى 
:يلساد  نقذي،من طرف  كلاا  محرأة 
عبد يلعزيز يلقير 345 حصة، يلساد 
خالد بألبأ  335 حصة، يلساد عبد 

يملجاد وخريف 335 حصة 
من  يلشرتة  تسير   : يلتساير   7-
ملدة  يلقير  يلعزيز  عبد  يلساد  طرف 
يلصالحاات  كافة  م   محددة،  غير 
يلنظاماة ريلقانأناة للكصرف باسم 

ر لفائدة يلشرتة 
 -8 يلسنة يالجكماعاة : تبكدئ من 
31 ديسمبر من  فاتح يناير ر تنكهي في 

كل سنة.
تم يإليديع   : يإليديع يلقانأني   9-
لدى  يلضبط  بككابة  يلقانأني 
بالديأيلباضاء  يلكجاأية  يملحكمة 
تحت أقم   (5(( سبكمبر   59 بكاأيخ 

 . 837144
إللشاأة ريلباان 

425 P

CASABYBIKE
SARL A.U

تأسيس شرتة
بمقك�سى عقد عرفـي مؤأخ في   -I
يلقانأن  إيديع  تم   ،08-09-2022
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يلكأسي�سي 
ذيت  ر  ريحد  بشريك  يملحدردة. 

يملميزيت يلكالاة :
 CASABYBIKE” SARL : يلتسماة

A.U
يلهدف : يلغرض من يلشرتة هأ : 

تاجر يلسل  يلرياضاة ريلترفيهاة
إنشاء  تم   : يالجكماعي  يملقر 
ساأيا  شاأع   1( في  يلرئي�سي  يملككب 
 - نخلة   3 شقة   3 يلطابق  زنام  بن 

يلديأ يلباضاء.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 
تأسيسها يلنهائي.

يلروسما    : يالجكماعي  يلروسما  
.100.000،00 في  محدد  يالجكماعي 
حصة   155 إلى  مقسم  دأهم 
1555.دأهم  فئة  من  يجكماعاة 
للأيحدة، مككتبة ر محرأة بالكامل ر 

مأزعة لفائدة :
155 حصة  يلساد ريت�سي باتريك 

يجكماعاة
يملجمأع : 155 حصة يجكماعاة

يلسنة يالجكماعاة : تبكدئ يلسنة 
يالجكماعاة من فاتح يناير رتنكهي في 

31 ديسمبر.
: تم تعاين يلساد ريت�سي  يلتساير 
باتريك يملزديد بكاأيخ  18/06/1955 
مقام في يلديأ يلباضاء، 7 ساحة بال 
من   ،11 شقة   6 يير غأتياه يلطابق 
يلبطاقة  حامل  فرنساة،  يلجنساة 
يلأطناة BE24433K مسيري للشرتة.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم   -II
بالديأ يلباضاء،  يلكجاأية  يملحكمة 
تحت   ،19-09-2022 بكاأيخ 
يلكجاأي  بالسجل  أقم838149. 

أقم555697.
ملخص قصد يلنشر

426 P

 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL
CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL :1،  RUE Fath
 Bnou Khaffane، 2éme étage –

Appt 3- Belvédère CASA
Tel : 0522246888

5633131179

 FINCA IBERICA 
 ش.م.م 

تأسيس شرتة 
إنشاء ))5)تم   /28/08  بكاأيخ 
ذيت  شرتة  قانأن  تسجال  ر   
يملسؤرلاة يملحدردة ر خصائصها هي 

كالكالي :
 FINCA  «  : يلتسماة يالجكماعاة 

IBERICA » ش.م.م
يلهدف يالجكماعي : تهدف يلشرتة 

إلى :
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ريسكيريد  يلحاأينات  تر اة 
رتصدير يلحاأينات يلحاة رمنكجاتها

يملنكجات  رتصدير  يسكيريد 
يلحاأيناةروعالف يلحاأينات

يلعملاات  جما   عامة  بصفة  ر 
يبثاثاة ر  ريلصناعاة   يلكجاأية 
 ر يلعقاأية ر يملالاة يملرتبطة مباشرة 
يملعلنة بابهديف  مباشرة  غير   ور 

 ور يلتي من شأنها ون تيسر إنماءها. 
:1 زنقة يلفكح بن  يملقر يالجكماعي 
بلفدير   ( 3 يلطابق  خفان شقة أقم 

يلديأ يلباضاء.
يلشرتة  تساير  سيكم   : يلتساير 
 AZIZI FOUAD يلساد  طرف   من 
ر BEJJA MOUSSA بصفتهما مسيرين 
للشرتة رملدة غير محددة رساقأمان 
إديأة  من  يلشرتة  وعما   بمخكلف 
وي قاأد تما سيكم  بدرن  تنظام  ر 
جما   في  تأقاعهما  على  يالعكماد 

يلأثائق يإلديأية ر يلبنكاة. 
في  :حدد  يالجكماعي  يلروسما  
155.555.55 دأهم مقسمة إلى  مبلغ 
1555 حصة يجكماعاة من فئة 155 
دأهم للأيحدة تخصص على يلشكل 

يلكالي :
 655  BEJJA MOUSSA يلساد 

حصة.
 355  AZIZI FOUAD يلساد 

حصة.
محرأة  حصة   1555 يملجمأع   

بالكامل. 
 BEJJA يلساد  يلشريك  دف  
نقدي  مجمأعه  ما   MOUSSA

65000،00 دأهم.
 AZIZI يلساد  يلشريك  دف  
نقدي  مجمأعه  ما   FOUAD

35000،00 دأهم.
100000،00دأهم   : يملجمأع  

)مائة ولف دأهم) محرأة بالكامل.
تبكدئ   : يالجكماعاة   يلسنة   *
في رتنكهي  يناير  من  يالر    في 

 31 ديسمبرمن كل سنة.
سنة   99 في  محددة   : يملدة    *
يلنهائي  تأسيس  يأم  من  تبكدئ 
قبل  يلحل  حالة  باسكثناء  للشرتة 
يملنصأص  يلكأجال  حالة  ور  يالرين 

علاه قانأناا.

باملحكمة  تم  يلقانأني  يإليديع 
أقم  تحت  لباضاء  بالديأ  يلكجاأية 
بكاأيخ  يلكجاأي  لسجل   554933

.08/09/2022
لإلشاأة ر يلكنباه 

مسيرين 

427 P

INTHEFIT
SARL AU
تأسيس

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
سبكمبر   6 بكاأيخ  يلديأيلباضاء 
يبسا�سي  يلقانأن  رض   ))5)تم 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

باملميزيت يلكالاة :
.INTHEFIT SARL AU : يلتسماة

.NEGOCE : يلهدف
يملقر يإلجكماعي : 5 شاأع عبد هللا 
بن ياسين عماأة بلادرن طابق 5 أقم 

5 يلديأيلباضاء.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

يلكأسيس.
في  محدد  يلروسمل   : يلروسما  
155.55.55 دأهم مقسمة إلى 1.555 
للحصة  دأهم   155 فئة  من  حصة 
يلأيحدة جماعها محرأة رمسندة إلى 

يلشريك يلساد لشكر خالد.
يلقانأني  لإلحكااط   5%  : يبأ اح 
سأيء  يلشركاء  تقدير  ريلباقي حسب 

يأزع ور ينكقل.
تم تعاين يلساد لشكر   : يلتساير 
غير  ملدة  للشرتة  تمسير  خالد 

محدردة.
بالسجل  يلشرتة  تسجال  نم 
أقم  تحت  بالديأيلباضاء  يلكجاأي 

838465 بكاأيخ 1) سبكمبر ))5).
باان مخكصر

428 P

WE BACK
SARL
تأسيس

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلديأيلباضاء بكاأيخ 6 سبكمبر   ))5) 
لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن  رض   تم 
باملميزيت  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

يلكالاة :

.WE BACK SARL : يلتسماة

 CONSEIL DE  : يلهدف 

.GESTION

يملقر يإلجكماعي : 5 شاأع عبد هللا 

بن ياسين عماأة بلادرن طابق 5 أقم 

5 يلديأيلباضاء.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

يلكأسيس.

في  محدد  يلروسمل   : يلروسما  

 755 155.555.55 دأهم مقسمة إلى 

للحصة  دأهم   155 فئة  من  حصة 

يلأيحدة محرأة رمسندة إلى يلشريك 

يبر  يلساد يمين زتريني.

155 دأهم  ر355 حصة من  فئة 

رمسندة  محرأة  يلأيحدة  للحصة 

إلى يلشريك يلثاني يلساد أشاد يبأ 

يأسف.

يلقانأني  لإلحكااط   5%  : يبأ اح 

سأيء  يلشركاء  تقدير  ريلباقي حسب 

يأزع ور ينكقل.

ومين  يلساد  تعاين  تم   : يلتساير 

يأسف  يبأ  أشاد  ريلساد  زتريني  

تمسير للشرتة ملدة غير محدردة.

بالسجل  يلشرتة  تسجال  تم 

أقم  تحت  بالديأيلباضاء  يلكجاأي 

838456 بكاأيخ 1) سبكمبر ))5).
باان مخكصر

429 P

STE ATLAS FIVE INVEST
SARL

تأسيس شرتة
بمقك�سى عقد عرفـي مؤأخ في   -I

يلقانأن  إيديع  تم   ،25/08/2022

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يلكأسي�سي 

يملحدردة في يملرتز يلجهأي لالستثماأ 

ذيت  ر  سطات  يلديأ يلباضاء  بأالية 

يملميزيت يلكالاة :

 STE ATLAS FIVE« يلتسماة 

»INVEST SARL

يلهدف : إنعاش للعقاأ

• وعما  مخكلفة.

شاأع   (6  : يالجكماعي  يملقر 

 1 يلطابق   3 أقم  سلطان  مرس 

يلديأ يلباضاء

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها يلنهائي.

يلروسما    : يالجكماعي  يلروسما  

يالجكماعي محدد في مئة ولف دأهم 

مقسم إلى 1555 حصة يجكماعاة من 

مككتبة  للأيحدة،  1555.دأهم   فئة 

ر محرأة بالكامل ر مأزعة لفائدة :

 (55 تأفاق  بأسكاني  يلساد 

حصة 

 (55 إسماعال  بلهاشمي  يلساد 

حصة 

 (55 لحسن  يلفاتاحي  يلساد 

حصة 

يلساد زمأأي شرف55) حصة 

 يلساد عاا حسن 55) حصة 

يملجمأع : 1555 حصة 

يلسنة يالجكماعاة : تبكدئ يلسنة 

يالجكماعاة من فاتح يناير رتنكهي في 

31 ديسمبر.

إديأة  على  يلشركاء  يتفق  يلتساير 

غير  رلفترة  مشترك  بشكل  يلشرتة 

محدردة :

 يلساد بأسكاني تأفاق حائز على 

 BH136895 أقم  يلأطناة  يلبطاقة 

في  رلد  يملغر اة  يلجنساة  من 

 ( يملسيرة  حي  مقام   28/02/1975

زنقة 33 أقم 8 يلديأ يلباضاء 

على  حائز  حسن  عاا  يلساد 

 VA43901 أقم  يلأطناة  يلبطاقة 

في  رلد  يملغر اة  يلجنساة  من 

12/07/1976 مقام في )1 زنقة وأكانا 

يلطابق 7 يلديأ يلباضاء … 

يلقانأني  يإليديع  تم   -II

بأالية  لالستثماأ  يلجهأي  باملرتز 

بكاأيخ  سطات،  يلديأ يلباضاء 

25/08/2022 تحت أقم553759

430 P
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 STE LYOUSSOFIYA IMMO

ALAMI
SARL

تأسيس شرتة
بمقك�سى عقد عرفـي مؤأخ في   -I
يلقانأن  إيديع  تم   ،16/09/2022

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يلكأسي�سي 

يملحدردة في يملرتز يلجهأي لالستثماأ 

ذيت  ر  سطات  يلديأ يلباضاء  بأالية 

يملميزيت يلكالاة :

 STE LYOUSSOFIYA” يلتسماة 

”…IMMO ALAMI SARL

يلهدف : إنعاش للعقاأ

وعما  مخكلفة.

شاأع   (6  : يالجكماعي  يملقر 

 1 يلطابق   3 أقم  سلطان  مرس 

يلديأ يلباضاء

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 

تأسيسها يلنهائي.

يلروسما    : يالجكماعي  يلروسما  

يالجكماعي محدد في مئة ولف دأهم 

مقسم إلى 1555 حصة يجكماعاة من 

1555.دأهم للأيحدة، مككتبة ر  فئة 

محرأة بالكامل ر مأزعة لفائدة :

يلساد لحرش يلعلمي 55) حصة 

 (55 يملالك  عبد  لحرش  يلساد 

حصة 

 (55 محمد  يلاأسفي  يلساد 

حصة 

 (55 يلساد يلاأسفي عبد يلغاني 

حصة 

يملجمأع : 1555 حصة

يلسنة يالجكماعاة : تبكدئ يلسنة 

يالجكماعاة من فاتح يناير رتنكهي في 

31 ديسمبر.

إديأة  على  يلشركاء  يتفق  يلتساير 

غير  رلفترة  مشترك  بشكل  يلشرتة 

محدردة :

يلساد لحرش يلعلمي حائز على   

 I65156( أقم  يلأطناة  يلبطاقة 

في  رلد  يملغر اة  يلجنساة  من 

عااد  رالد  في  مقام   ،15/04/1982

يلزهريء يلقديمة يأجانا بني مال .

يلساد يلاأسفي عبد يلغاني حائز 

 I5555(6 على يلبطاقة يلأطناة أقم

في  رلد  يملغر اة  يلجنساة  من 

18/03/1986، مقام في تجزئة آساا 

شاأع 5) وغسطس أقم 58 بني مال . 

يلقانأني  يإليديع  تم   -II

بأالية  لالستثماأ  يلجهأي  باملرتز 

بكاأيخ  سطات،  يلديأ يلباضاء 

16/09/2022 تحت أقم555711 

431 P

ZEAL COM

SARL

RC :119111

IF : 01005922

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

بروسما  : 155.555.55 دأهم

يملقر يلرئي�سي : يلديأيلباضاء 159 

زنقة قا�سي بكاأ معاأيف

يإلجكماع  محضر  على  بناء 

يملنعقد  للمساهمين  يإلسكثنائي 

شركاء  قرأ   (5(5 يأناأ   35 بكاأيخ 

بروسما    ZEAL COM SARL شرتة

يلرئي�سي  يملقر  دأهم   155.555.55

يلديأيلباضاء 159 زنقة قا�سي بكاأ 

معاأيف ما يلي :

يلساد ومين بأقنطري يلذي يملك 

 ZEAL COM شرتة  في  سهم   555

يكبرع للسادة جيهان بأقنطير   SARL

بجما  يبسهم وي 555 سهم.

بقامة  يبسهم  هذه  تقدأ  ربهذي 

مبلغ  وي  يإلسماة  لقامتها  مقابلة 

55.555.55 دأهم.

يلجم  يلعام صادق على يسكقالة 

يلساد ومين بأقنطري تشريك إديأي 

.ZEAL COM SARL مشاأك في شرتة

نتاجة لهذي يلترب  رجدت يلسادة 

صاحبة  نفسها  بأقنطير  جيهان 

يلسادة   : وي  سهم   1555 رمالكة 

جيهان بأقنطير 155.555.55 دأهم.

يلنظام  من   17 للمادة  رفقا 

جيهان  يلسادة  تأتاد  تم  يبسا�سي 

يلأطناة  للبطاقة  يلحاملة  بأقنطير 
رحادة  تمديرة   BE754165 أقم 

محدردة  غير  لفترة  رحاد  بكأقا  
لشرتة ZEAL COM  SARL م  تحأ  

مسؤرلاة  ذيت  شرتة  من  يلشرتة 

مسؤرلاة  ذيت  شرتة  إلى  محدردة 

محدردة بمساهم رحاد.

يملحكمة  في  يلقانأني  يإليدع  تم 

بكاأيخ بالديأيلباضاء   يلكجاأية 

أقم  تحت   (5(( سبكمبر   1(  

.837((7

432 P

SOCIETE AUDIKEY
SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

بروسما  : 55.555.55) دأهم

يملقر يلرئي�سي : زنقة وطلس إقامة 45 

يلطابق يلريب  أقم 16 يلديأيلباضاء

يملقر يلجديد : يلديأيلباضاء 46شاأع 

محمد بأزيان سالم 3 سادي عثمان 

يلديأيلباضاء

 RC :546445

IF : 52488621

يإلجكماع  محضر  لشررط  رفقا 

يملنعقد  للمساهمين  يإلسكثنائي 

وغسطس   18 في  يلرئي�سي   يملقر  في 

يملقر  نقل  باإلجماع  تقرأ   ،(5((

زنقة  إلى  سابقا  للشرتة  يلرئي�سي 

وطلس إقامة 45 يلطابق يلريب  أقم 

16 يلديأيلباضاء معاأيف إلى يلعنأين 

يلجديد يلكالي : يلديأيلباضاء 46شاأع 

محمد بأزيان سالم 3 سادي عثمان 

يلديأيلباضاء.

رفقا لذلك تم تعديل يملادة 4 من 

يلنظام يبسا�سي للشرتة.

يملحكمة  في  يلقانأني  يإليدع  تم 

بكاأيخ بالديأيلباضاء   يلكجاأية 

أقم  تحت   (5(( سبكمبر   13  

.837416

433 P

SOCIETE ISSA FOOD
S.A.R.L

RC : 502037
IF : 50248750

أوسمالها : 155.555.55 دأهم
يملقر يلرئي�سي : يلديأيلباضاء )8 زنقة 

سماة شقة 16 حي يلنخال
يملقر يلجديد : يلديأيلباضاء ديأ 

بأعزة يلنأيصر تجزئة يلعالاا أقم 1
يلكغايريت يلقانأناة

يإلجكماع  محضر  على  بناء 
في  يملنعقد  للمساهمين  يإلسكثنائي 
يملقر يلرئي�سي بكاأيخ )1 ماي ))5) 
يلرئي�سي  يملقر  نقل  باإلجماع  تقرأ 
للشرتة سابقا إلى يلديأيلباضاء )8 
يلنخال  حي   16 شقة  سماة  زنقة 
ديأ  يلديأيلباضاء  يلجديد  يلعنأين 

بأعزة يلنأيصر تجزئة يلعالاا أقم 1.
رفقا لذلك تم تعديل يملادة 4 من 

يلنظام يبسا�سي للشرتة.
سجل  في  يلقانأني   يإليدع  تم 
بالديأيلباضاء  يلكجاأية  يملحكمة 
أقم  تحت   (5(( يأناأ  فاتح  بكاأيخ 

.8(6561
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 NOUVELLES
 TECHNOLOGIES
 DE L’EFFICACITE

ENERGETIQUE SARL
» NT(E «

 I.F  : 40256630 - PATENTE  :
- 30301091 - R.C  : 318385
 ICE  : 001443200000052

شرتة ذيت مسئألاة محدردة بروس 
ما  1،000،000.00 دأهم
يملقر يلرئي�سي : طريق يلجير 

ريبسمنت، تجزئة يبمان يملجمأعة 
9 يلشقة 71 يلطابق 1 1، مككب 
أقم 7، عين يلسب ، يلديأ يلباضاء

تعاين مدير جديد
زيادة أوس يملا 

بكاأيخ  خاص  عقد  بمأجب 
تقرأ  بالديأ يلباضاء،   07/06/2022

ما يلي :
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يملصطفى  تاجأ  يلساد  يسكقالة 

للشرتة  منفرد  تمدير  منصبه  من 

رتعاين يلساد يغناج يملصطفى حامل 

 H440964  : أقم  يلأطناة  للبطاقة 

مدير منفرد ملدة غير محدردة.
بمبلغ  يملا   أوس  زيادة 

555.555.55 دأهم )خمسمائة ولف 

 555.555.55 من  لاصبح  دأهم) 

إلى  دأهم)  ولف  )خمسمائة  دأهم 

1.555.555.55 دأهم )ملاأن دأهم) 

آالف)  )خمسة   5.555 بإحديث 

من  دأهم   155 بقامة  جديد  سهم 

يلسائلة  يلنقدية  يملساهمات  خال  

بها  يملحكفظ  يلدف   ريملسكحقة 

على  يلشركاء  قبل  يلشرتة من  ضد 

يلنحأ يلكالي يلساد تاجأ يملصطفى 

)ثالثمائة  دأهم   350.000،00

رخمسأن ولف دأهم) ر يلساد يغناج 

)مائة  دأهم   155.555.55 يملصطفى 

رخمسأن ولف دأهم).

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 

بكاأيخ  يلديأ يلباضاء  يلكجاأية 

09/08/2022 تحت أقم 1)8339.

435 P

FALSY HMS
SARL

بروسما  50.000،00 دأهم

يملككب يلرئي�سي : شاأع محمد 6 

وبريج يلفديء 6 أقم 3 يلديأ يلباضاء

خاص  عقد  شررط  بمأجب 

بكاأيخ 3 وغسطس ))5)، قرأ شركاء 

FALSY HMS SARL يلشرتة

ولف  خمسين  بروسما  

)50.000،00) دأهم :

تعديل غرض يلشرتة،

يلكغايريت يلقانأناة،

صالحاات يإلجريءيت يلقانأناة،

تم يإليديع في يملحكمة يلكجاأية في 

 ،(5(( سبكمبر   6 في  يلديأ يلباضاء، 

تحت أقم 65)9).
يلكجاأي  يلسجل   544859

يلديأ يلباضاء.

436 P

OPALITESERVICES

شرتـة محدردة يملسؤرلاة أوسمالها 

155.555 دأهم

55 إقامة لزأق ر بردي ر شقة أقم 3 

تماأة سأنتر

 تفأيت حصص يجكماعاة

بكاأيخ  عرفي  عقد  ر مقك�سى 

يلساد  فأت   (5(1 ماأس   1(

يلحفاان يأنس يأبعة مائة رتسعأن 

دأهم   155 فئة  من   (495( حصة 

عبد  يملخكاأي  للساد  يمكلكها  يلتي 

يلرحمان يلذي قبلها 

رقد صادق يلشركاء على :

طرف  من  يلحصص  -تفأيت 

يلساد يلحفاان يأنس لفائدة يلساد 

يملخكاأي عبد يلرحمان. 

-تعديل يلفصل 6 ر7 من يلقانأن 

يبسا�سي للشرتة.

شرتة  إلى  يلشرتة  تحأيل   -  II

شريك  ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 

رحاد :

عبد  يملخكاأي  يلساد  ون  بما 

يلأحاد  يملالك  وصبح  يلرحمان 

تحأيل  تم  فقد  يلشرتة  لحصص 

محدردة  شرتة  إلى  يلشرتة 

بدرن  رحاد  شريك  ذيت  يملسؤرلاة 

رقد  خلق شخصاة معنأية جديدة. 

يلقانأن  يلأحاد على  يلشريك  ريفق 

يبسا�سي يلجديد للشرتة. 

يبسا�سي  يلقانأن  تحديت   -  III

 LA MISE A JOUR DESللشرتة

 STATUTS

IV-تم يإليديع يلقانأني للمحضر، 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بككابة 

تحت   14/09/2022 بكاأيخ  بكماأة 

يلرقم 8877.
من وجل يلكخلاص ريإلشهاأ

437 P

 Maître Fatima SOUKANE 
يبسكاذة فاطمة سأكان 

 NOTAIRE مأثقة 
Boulevard Al Adarissa – Groupe 7شاأع 

يبديأسة – مجمأعة 7
N°6 – 1er étage – Sidi Moumen أقم6 

يلطابق يبر  – سادي مأمن
 Tél  : 05.22.70.72.04 / 05.22.70.72.07
يلهاتف 57 )7 75 )).55/ 54 )7 75)).55 

Fax  : 05.22.70.72.10
يلفاتس 15 )7 75 )).55 

»STE PERO «
شرتة محدردة يملسؤرلاة

 للشريك يلأحاد
أيسمالها : دأهم155.555.55

مقرها يالجكماعي : شطر أقم 56 
عماأة 15 مكجر أقم 51I منطقة 

سادي مأمن –يلديأيلباضاء-
يلسجل يلكجاأي : 7)53)5

يلجم   محضر  بمقك�سى 
بكاأيخ يملنعقد  يالسكثنائي   يلعام 
ر عقد تأتاقي   (5(( وغسطس   35  
تلقكه يالسكادة فاطمة سأكان بكاأيخ 

35 وغسطس ))5) تم تقرير مايلي :
على  يلشرتة  حصص  تفأيت   *

يلشكل يلكالي : 
طرف  من  حصة   555 تفأيت   -
يلساد محمد هاشام لفائدة يلساد 

يلعربي وخضيش.
طرف  من  حصة   555 تفأيت   -
لفائدة  يملجادهاشام  عبد  يلساد 

يلساد يلعربي وخضيش.
 * يسكقالة يلساد محمد هاشام 
تساير  من  هاشام  يملجاد  عبد  ر 

يلشرتة.
تعاين يلساد يلعربي وخضيش   *

تمسير رحاد للشرتة.
يلقانأني للشرتة  تغاير يلشكل   *
إلى  يملسؤرلاة  محدردة  شرتة  من 
ذيت  يملسؤرلاة  محدردة  شرتة 

لشريك يلأحاد 
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم   *  
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
سبكمبر   13 بكاأيخ  بالديأ يلباضاء 

))5) تحت عدد : )83738
مسكخلص قصد يلنشر 
يبسكاذة فاطمة سأكان.

438 P

ASMA AGRO INVEST
شرتة مجهألة يالسم أوسمالها 

55.555.555) دأهم
مقرها يالجكماعي : 9)1 شاأع 
يلجيش يمللكي، زيرية يلبريهمي 

يإلدأي�سي يلديأيلباضاء
يلسجل يلكجاأي بالديأيلباضاء: 

(13.883
يلعام  يلجم   قريأيت  عقب 
بكاأيخ  يإلديأة  رمجلس  يالسكثنائي 

01/08/2022، تقرأ ما يلي :
من  يلشرتة  أوسما   من  يلرف  
 (55.555.555 يلى   155.555.555
 155.555.555 يعاد   بما  دأهم 

دأهما نقدي حرأ منها يلرب .
يلقانأن  من   7 يلفصل  تغير 

يلديخلي للشرتة.
تم يإليديع يلقانأني بككابة ضبط 
بالديأيلباضاء  يلكجاأية  يملحكمة 
عدد  تحت   13/09/2022 بكاأيخ 

.837.418
439 P

N S AUTO
SARL

بروسما  1555.555 دأهم
يملككب يلرئي�سي : 65 س زنقة بزيس 

حي لجيررند يلديأ يلباضاء
يلعام  يلجم   قريأ  بمأجب 
 ،22/8/2022 بكاأيخ  يالسكثنائي 
يلشرتة يملعررفة باسم  يتخذ شركاء 
يلقريأيت  باإلجماع   »NS AUTO«

يلكالاة : با  يبسهم
قام يلساد طاأق يملهدي ريلساد 
طاأق بأ شعاب ببا  جما  وسهمهم 
في شرتة »NS AUTO« للساد طاأق 
نأأ يلدين يلذي يمثل )6555) سهًما 
 ، دأهم للسهم   155 بالكامل بسعر 
دأهم تدف  للمكنازلين   655.555 وي 
شاك  طريق  عن  وعاله.  يملذكأأين 

بنكي.
لروس  يلجديد  يلكأزي   ساكأن 

يملا  على يلنحأ يلكالي :
يلدين  نأأ  طاأق  •يلساد 

1،000،000 دأهم.
يملشاأتين  يملدأيء  يسكقالة 
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يلسابقين
طاأق  بأشعاب  يلساد  يسكقا  
مهام  من  طاأق  يلدين  نأأ  ريلساد 
رقد  للشرتة  يملشترتة  يإلديأة 
وعطاهم يلشركاء إبريء ذمة كاملة من 

إديأتهم.
تعاين يملسير يلأحاد

يلشركاء  مجمأعة  تقرأ  ثم   
تعاين يلساد نأأ يلدين طاأق مسيًري 
محدردة  غير  لفترة  للشرتة  رحاًدي 

ر صالحاات ورس .
يلساد نأأ يلدين طاأق يلحاضر في 
يالجكماع ، يعلن قبأ  يلأظائف يلتي 

تم تكلافه بها للكأ.
ذيت  من شرتة  يلشرتة  تحألت 
إلى شرتة ذيت  يملسؤرلاة يملحدردة 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك رحاد
بعد با  جما  حصص يلشريكين 
طاأق يملهدي رطاأق بأشعاب لصالح 
يكم تأزي   يلساد طاأق نأأ يلدين، 

يبسهم على يلنحأ يلكالي :
 - يلساد طاأق نأأ يلدين 15.555 

سهم.
وي ما مجمأعه : 15555 سهم.

يملحكمة  في  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

15/09/2022 تحت أقم 837817.
تعديلها  بإيديع  يلشرتة  قامت 
يلباضاء  بالديأ  يلكجاأي  يلسجل  في 
أقم  تحت   15/09/2022 بكاأيخ 

.154155
440 P

KIKAR I
بمأجب عقد عرفي مؤأخ بالديأ 
  (5(1 سبكمبر   15 يأم يأم  يلباضاء 
قرأت  يملدينة  بنفس  مسجل  ر 
مساهمة شرتة    KIKAR I  شرتة  
ذيت   دأهم،   355.555 أوسمالها  ر 

يملقر  يلرئي�سي  في : 
يلديأ  يلخامس  محمد  شاأع   97

يلباضاء ما يلي : 
رفاة يلساد هنري حايام بيريس.

عزله من منصبه تعضأ مجلس 
هنري حايام   : يلساد  يلشرتة  إديأة 

بيريس بعد رفاته.  

تأتاد تعاين وعضاء مجلس إديأة 
للشرتة :

بنستي،  ماير  ميشا    : يلساد 
 16 بكاأيخ  مزديد  يلجنساة،  مغربي 
يأناأ 1951، حامل للبطاقة يلأطناة 

 .B(1118 أقم
مغربي  سلمأن يفرياط،   : يلساد 
يأناأ   58 بكاأيخ  مزديد  يلجنساة، 
حامل للبطاقة يلأطناة أقم   ،1949

.B4(774
مجلس إديأة جدد  تعاين وعضاء 

للشرتة :
بيريس  سامأن  جاكأب  يلساد: 
من  يلجنساة،  إسباني  طألادينأ 
يلحامل   ،1973 مايأ   (5 مأيلاد 
أقم  يالسباناة  يلكعريف  لبطاقة 

. D.N.I. 79383956G
مغربي  بيريس،  يأيل   : يلساد 
مايأ   (3 بكاأيخ  مزديد  يلجنساة، 
حامل للبطاقة يلأطناة أقم  ،1995

 .BE871(55
تخصاص وسهم يملكأفي مجانا :

جاكأب سامأن بيريس طألادينأ   
3 يسهم.

يبسا�سي  يلنظام  صااغة  إعادة 
للشرتة.

يإليديع : تم يإليديع يلقانأني لدى 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 

بالديأ يلباضاء يأم 14/09/2022.
ر تحت أقم 837658 

للنشر ر يلباان.

441 P

JK HOTELS RESIDENCES
تعاين مسير جديد 

مؤأخ  عرفي  عقد  بمأجب 
 بالباضاء يأم 29/12/2017 ر مسجل

 JK شرتة  قرأت  يملدينة  بنفس 
HOTELS RESIDENCES شرتة ذيت 
يملهام يملحدردة ر أوسمالها 555.555  
في يلديأ  يلرئي�سي   دأهم, ذيت  يملقر  

يلباضاء : 
97 شاأع محمد يلخامس

ما يلي : 
تمسير  منصبه  من  يسكقالكه 

للشرتة : يلساد جأيد يلقادأي.

تعاين مسير جديد ملدة غير محددة 
: يلساد خالد ييت خلافة

يبسا�سي  يلنظام  صااغة  إعادة 
للشرتة.

يإليديع: تم يإليديع يلقانأني لدى 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 
ر تحت  يأم 14/09/2022  بالباضاء 

أقم 837659.
للنشر ريلباان.

442 P

SEGOULA I
بمأجب عقد عرفي مؤأخ بالديأ 
  (5(1 سبكمبر   15 يأم يأم  يلباضاء 
ر مسجل بنفس يملدينة قرأت شرتة  
ر  مساهمة  شرتة    SEGOULA I
ذيت   دأهم،    355.555 أوسمالها 

يملقر  يلرئي�سي  في : 
يلديأ  يلخامس  محمد  شاأع   97

يلباضاء ما يلي : 
رفاة يلساد هنري حايام بيريس

عزله من منصبه تعضأ مجلس 
هنري حايام   : يلساد  يلشرتة  إديأة 

بيريس بعد رفاته.  
تأتاد تعاين وعضاء مجلس إديأة 

للشرتة :
يلساد: ميشا  ماير بنستي، مغربي 
يأناأ   16 بكاأيخ  مزديد  يلجنساة، 
1951،  حامل للبطاقة يلأطناة أقم 

  B(1118
مغربي  يفرياط،  سلمأن  يلساد: 
يأناأ   58 بكاأيخ  مزديد  يلجنساة، 
1949،  حامل للبطاقة يلأطناة أقم 

.B4(774
مجلس إديأة جدد  تعاين وعضاء 

للشرتة :
بيريس  سامأن  جاكأب   : يلساد 
من  يلجنساة،  إسباني  طألادينأ 
يلحامل   ،1973 مايأ   (5 مأيلاد 
أقم  يالسباناة  يلكعريف  لبطاقة 

.D.N.I. 79383956G
مغربي  بيريس،  يأيل   : يلساد 
مايأ   (3 بكاأيخ  مزديد  يلجنساة، 
حامل للبطاقة يلأطناة أقم  ،1995

 .BE871(55
تخصاص وسهم يملكأفي مجانا :

جاكأب سامأن بيريس طألادينأ   
1 سهم.

يأيل بيريس  :  1 سهم
يبسا�سي  يلنظام  صااغة  إعادة 

للشرتة.
يإليديع : تم يإليديع يلقانأني لدى 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 
15/09/2022 يأم  يلباضاء   بالديأ 

ر تحت أقم837858.
للنشر ر يلباان.

443 P

 SEMMAR EQUIPEMENT  
DE LOGEMENT  SEQULOG

S.A.R.L
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

أوسمالها  155.555 دأهم 
مقرها يالجكماعي  شاأع يملغرب 
يلعربي حي سادي بأجمعة   

شفشارن
 31 بكاأيخ  عرفي  عقد  بمأجب 
يلجم   عقد  تم   (5(( وغسطس 

يلعام يالسكثنائي تقرأ ما يلي :
إضافة يلنشاط يلكالي  :

تاجر
تعديل  يلقانأن يبسا�سي للشرتة

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
 14/09/2022 بكاأيخ  بشفشارن 

تحت أقم 254/2022.
444 P

 INTERSAFE EQUIPEMENT
 EX ALMERY EQUIPEMENTS
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد بروسما  15.555 

دأهم  
يملقر يإلجكماعي : مجمأعة يلكقدم 
مجمأعة )ـ  17ـ  يلطابق يلثانيـ  
سادي برنأ�سيـ  يلديأ يلباضاء 

 RC n° 435071 – IF n° 37540290
- ICE : 002279363000013

بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
18 فبريير 1)5)  يلشريك يلأحاد في 
 INTERSAFE EQUIPEMENT شرتة

قرأ ما يلي :
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تغاير يالسم يلكجاأي للشرتة.
يلنظام  من   ( يملادة  تعديل 

يبسا�سي للشرتة.
مأيءمة رتحديث يلنظام يبسا�سي 
م  يلقانأن يملحدث بالقانأن 21-19 

يملعد  ريملكمل للقانأن 96 55
بككابة  تم  قد  يلقانأني  يإليديع 
للديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
 (5(( سبكمبر   7 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 836857.
445 P

 ROBERT BOSCH
MOROCCO

SARL
RC : 356725

1155 ، شاأع يلقدس ، نيرشأأ 
باأك، شأأ 14 ، يلطابق يبر  ، أقم 
151 ،سادي معررف يلديأ يلباضاء

بناء على قريأ يلجم  يلعام يلعادي 
بكاأيخ 22/6/2022، تقرأ:

نادية  يلسادة  باسكقالة  علما 
تمسيرة  مهامها  من  منعم  سرغاني 
تبديل  تعاانها  رتقرأ  مشاأتة 
يلسادة  للشرتة  مشاأتة  تمسيرة 

إيمان كلزيم.
يإلجريءيت  لكنفاذ  صالحاات 

يلشكلاة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع 
أقم  تحت  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

.83(157
446 P

ديأين يبسكاذ هشام مكأكل
مأثق

39 زنقة فأزيي زيرية شاأع إمال زرال 
يلطابق يلسادس يلباضاء

يلهاتف : 022.24.80.24/22

ن.ف أ للبنايات 
ش.م.م..ش.ر

يملقر : 6 تجزئة عائشة شاأع يدأيس 
يلحاأثي سادي عثمان يلديأيلباضاء

تلقاه  تأثاقي  عقد  بمقك�سى 
مأثق  مكأكل  هشام  يبسكاذ 
بالديأييلباضاء يكضمن محضر يلقريأ 

يإلسكثنائي للشريك يلأحاد يملنعقد

رتعديل  فبريير))5)   (( بكاأيخ 

بكاأيخ يملنعقد  يبسا�سي   يلقانأن 

يلساد  تعاين  تم  يأناأ))5)   (3  

حمزة يلفااللي يبنصاأي تمسير غير 

شريك للشرتة بجل غير  محدرد.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

سبكمبر   6 بكاأيخ  بالديأيلباضاء 

))5) تحت أقم 836719.

بالسجل  يلشرتة  تعديل  تم 

 (5((( سبكمبر   6 بكاأيخ  يلكجاأي 

تحت عدد 9357).
من وجل يمللخص ريإلشاأة

يبسكاذ هشام مكأكل

447 P

ANNEXUS
SARL AU

شرتة ذيت مسٶرلاة محدردة 

أوسمالها : 15.555 دأهم 

يملقر يالجكماعي: زيرية شاأع محمد 

بن عبد هللا رشاأع يلزأقطأني، 

عماأة 3 مرتز ماأينا، يلطابق يالر ، 

أقم 1  - يلديأ يلباضاء

 يلسجل يلكجاأي : يلباضاء

أقم 477451.

تحـأيـل يملقر يالجكماعي رتغير يسم 
يلشرتة

تبعا ملحضر بكاأيخ 5) ماي))5)، 

يملسيرة يلأحادة قرأت ما يلي :

 HIPPIE من   : تغاير يسم يلشرتة 

يلشهادة  حسب   ANNEXUS يلى 

يملؤأخة           (549737 أقم  يلسلباة 

56.57.(5((

تحأيل يملقر يالجكماعي : من شاأع 

بأأكأن زنقة جعفر يبن حبيب إقامة 

يلباضاء ؛   3 ) يلطابق1 أقم  يملشرق 

رشاأع  يلزأقطأني  شاأع  تقاط   إلى 

لكأأنيش مرتز ماأينا عماأة 3 يلطابق 

1 أقم 1 يلباضاء.

 : تغاير يلنشاط يلرئي�سي للشرتة 

يإلنعاش يلعقاأي .

ر4  ر3   ( يلفصأ   تعديل  قرأ 
من يلنظام يبسا�سي ريملصادقة على 

يلنظام يبسا�سي يملعد .  
تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
يلباضاء بكاأيخ 35 وغسطس ))5)، 

تحت أقم 836151.
للباان ر يلنشر

448 P

»AYTEK MAKINA «  شركة 
ش م م

 يملقر يالجكماعي : يلديأ يلباضاء 
زنقة يلّررديني إبريهام شاأع   وحمد 
يملّجاتي إقامة لي ولب يلطابق 1 أقم 
8 يملعاأف  يلسجل يلكجاأي أقم 

377151
يلجم   محضر  بمقك�سى 
بكاأيخ  يملنعقد  يإلسكتنائي  يلعام 
بكاأيخ  يملسجل  ر   15/08/2022

28/08/2022،  قرأ  ما يلي :
با  55 حصة من فئة 155 دأهم 
يململأتة  من طرف يلساد   للأيحدة  
أوسما   في   SAGLAM ALAETTIN
ش.م.م    AYTEK MAKINA شرتة 
 SAGLAM AYTEKIN لفائدة يلساد 
 SAGLAM يلساد  يصبح  ر دلك 
من  حصة   1555 يملك   AYTEKIN
دأهم للأيحدة في مجمأع   155 فئة 
شرتة  لروسما   يملكأنة  يلحصص 
ريلتي  م  م  ش   AYTEK MAKINA
 155 فئة  من  حصة   1555 عددها 

دأهم للأيحدة.
يلشكل  تغاير  يلعام  يلجم   قرأ 
يلقانأني للشرتة لكصبح شرتة ديث 
مسؤرلاة محدردة در شريك رحاد   
يلشرتة قانأن   تعديل 

 (  ،1 يلفصأ ،  بكغاير   رذيلك 
 ر  6 ر 7 )بخصأص يلشكل يلقانأني

ر يلروسما ).
باملحكمة  تم  يلقانأني  يإليديع 
أقم  تحت  يلباضاء  للديأ  يلكجاأية 

837558 بكاأيخ 08/09/2022.
رهدي بمثابة مقكطف ر باان 

يملسير

449 P

G.E.T.B INGENIERIE
تعاين مسيرين جدد 

مؤأخ  عرفي  عقد  بمأجب 
ر   21/07/2022 يأم   بالباضاء 
مسجل بنفس يملدينة قرأت شرتة 
ذيت  شرتة   G.E.T.B INGENIERIE
يملهام يملحدردة ر أوسمالها 155.555  
في يلديأ  يلرئي�سي  يملقر  ذيت  دأهم 

يلباضاء :  141 شاأع زيريري.
ما يلي : 

غير  ملدة  جدد  مسيرين  تعاين 
محددة: 

يلجنساة،  مغر اة  دناني،  ييمان 
مزديدة بكاأيخ  20/04/1993، حاملة 

 ID48135 للبطاقة يلأطناة أقم
عبد يلكبير فريق مغربي يلجنساة، 
حامل   ،22/07/1950 بكاأيخ  مزديد 

 B((7181للبطاقة يلأطناة أقم
سامأن بأأرص مغربي يلجنساة، 
حامل   ،25/08/1956 بكاأيخ  مزديد 

 B411598للبطاقة يلأطناة أقم
تأتاد تعاين مسير ملدة غير محددة : 
يلجنساة،  مغربي  بأأرص  يلبير 
حامل   ،11/10/1954 بكاأيخ  مزديد 

.B41(598للبطاقة يلأطناة أقم
يبسا�سي  يلنظام  صااغة  إعادة 

للشرتة.
يإليديع : تم يإليديع يلقانأني لدى 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 
تحت  19/09/2022ر  يأم  بالباضاء 

أقم 837955.
للنشر ريلباان.

450 P

MCA FACTORY
تحأيل يملقر يالجكماعي

مؤأخ  عرفي  عقد  بمأجب 
  (5(( وبريل   19 يأم  بالباضاء 
رمسجل بنفس يملدينة قرأت شرتة

شرتة   »  MCA FACTORY «
محدردة يملهام ر أوسمالها  555.555 

دأهم ذيت يملقر  يلرئي�سي :
 156 تجزئة  يملفلحأن  بناية 
يملنطقة يلصناعاة بن مساك سادي 

عثمان يلديأ يلباضاء ما يلي : 
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 - تحأيل يملقر يالجكماعي إلى : 
أشاد  مأالي  يلصناعاة  يملنطقة 
3 محج عبد يلقادأ  135 زنقة  تجزئة 

يلصحريري يلديأ يلباضاء.
يلقانأن  من   4 يملادة  تعديل 

يبسا�سي للشرتة.
يبسا�سي  يلنظام  صااغة  إعادة 

للشرتة.
يإليديع : تم يإليديع يلقانأني لدى 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 
يأم  30/06/2022ر تحت  بالباضاء 

أقم 9731)8.
للنشر ر يلباان.

451 P

CC MAROC
SARL

أوس ما  155.555 دأهم
يملككب يلرئي�سي: شاأع دييت إيررمي، 
شقة أقم 5 وتدي  يلر اط – يملغرب 

RC102683
شركاء  قرأ  يسكثنائي  قريأ  بعد 

يلشرتة :
• يإلقريأ بكغاير يسم يلشرتة
• يلكعديل يلنسبي للقأينين

 TroelsHenriksen إقالة يلساد •
من منصبه تمدير مشاأك للشرتة

 NILS OLIN يلسادة  تعاين   •
 JONATHAN ر   STEINMEYER
مشاأتين  تمديرين   DAVID GALE

جدد للشرتة لفترة غير محددة.
• صالحاات يإلجريءيت يلشكلاة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 01/09/2022 

. D1(731( تحت أقم
452 P

 LES BATIMENTS DE شركة
DEMAIN

 SARL
بكاأيخ  يلعرفي يملحرأ  للعقد  تبعا 

13 يناير 5)5) تقرأ ما يلي :
يلتي  يالجكماعاة  يلحصص  با   
لصالح  تقي  خالد  يلساد  يملكها 
18155 حصة   : يلساد سعاد ملزرق 

يجكماعاة.

 18185  : ملريني  أشاد  ريلساد 
حصة يجكماعاة.

• تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة 
.SARL AU من 

ً
إلى SARL بدال

يلساد  جدد:   مسيرين  تعاين   •
ملزرق سعاد  يلساد  ر  تقي   خالد 

ر يلساد أشاد ملريني
• تعديالت على يملادتين 7 ر 11 من 

يلنظام يبسا�سي.
يلكجاأية  يملحكمة  في  يإليديع  تم 
فبريير   17 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ 

5)5) تحت أقم 731564.
للخالصة ر يلباان 

453 P

فريش نيكوس
تعاين مدير مشاأك جديد

  حسب محضر يلجم  يلعام يلغير 
 ،(5(( يألاأز   (1 يلعادي بكاأيخ في 
يجكم  شركاء يلشرتة يملسماة  فريش 

ناكأس.
رمقره  دأهم   155.555 بروسما  
منطقة  يلباضاء  يلديأ  في  يملسجل 
عين   ،6 يلشقة   ،  898 يلقدس أقم 
ر يتخذري يلقريأيت  يلشق لي تريتاه  

يلكالاة :
يسكقالة يملديرة يملساعدة يلسادة  

وبأ نهر هناء بسباب شخصاة.
جديد  مساعد   مدير  تعاين   -

يلساد بريدة محمد.
في  يلقانأني  يإليديع  تم   -
ب  يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء 

.31/8/2022
454 P

TINIXA
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
بروسما  1.755.555 دأهم

يملقر يلرئي�سي : 161 زنقة طه حسين 
حي غأثي - يلديأ يلباضاء

 R.C: 178035 / TP: 35545705 /
 IF: 40159683 / ICE: 000096943

0000 84
يلجم   يجكماع  محضر  على  بناًء 
بكاأيخ  يملنعقد  يالسكثنائي  يلعام 
شرتة  شركاء  ريفق   ،21/6/2022

يملسؤرلاة  يملحدردة   «TINIXA
باإلجماع على يلقريأيت يلكالاة :

رتأزي   تحأيل  على  يملصادقة   -
)515) سهم رأثها  خمسمائة رعشرة 
يلساد إيف ونطأين فيرناند تاديسكأ 
 YVES ANTOINE FERNAND
جيريلد  ياناك  ريلساد   TEDESCO
 YANNICK GERALD بينأي تاديسكأ
صك  بعد   BENOIT TEDESCO
بعد   29/11/2021 بكاأيخ  يإلأث 
تاديسكأ   ونطأين  يلساد  رفاة 
رق   يلذي   ANTOINE TEDESCO
بكاأيخ 01/07/2020 ر يلسادة لأ�سي 
بسطا  LUCIE POSTAL رق  بكاأيخ 

.17/05/2021
لروس  يلجديد  بالكأزي   يإلقريأ   -
يلنحأ  على  يآلن  وصبح  يلذي  يملا  

يلكالي :
        إجمالي يملساهمة

تاديسكأ     بينأي  جيريلد  ياناك   -
      yannick gerald benoit tedesco

935،1000 935،000
تاديسكأ        فرناند  ونطأين  إيف   -
     yves antoine fernand tedesco

459 ،1000 459،000
 jerome ماأتن  ونثالم  جيررم   -
 anthelme martin 85 1555

.85،000
 societe sitev شرتة ساتاف -

221،100  1555، ((1.555  
                                                                               : إجمالي  وي 

1.755.555                    1555 1755
تعديل  ذلك  على  يترتب  ما   -
7 من يلنظام يبسا�سي  ر   6 للمادتين 

للشرتة.
- إعادة تعاين ياناك جيريلد بينأي 
 YANNICK GERALD تاديسكأ 
 لفترة غير 

ً
BENOIT TEDESCO مديري

محدردة ، مخألة بجما  يلصالحاات.
- تحديث يلنظام يبسا�سي للشرتة 
بعد يلكعديالت يلنظاماة على يملادتين 

6 ر 7.
تم يإليديع يلقانأني في يملحكمة   -
بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

13/09/2022 تحت أقم 837464.
455 P

STÉ AL KHATIB BUSINESS 
Rc : 28656

أوسمالها : 155.555دأهم
مقرها يالجكماعي : شاأع ونفا إقامة 
أ ا  ونفا يلرقم 96 يلطابق 7 يملككب 

71 يلباضاء.
يسكدأيك خطأ

يسكدأيك يلخطأ يلأيأد في تأسيس 
بشريك  يملسؤرلاة  محدردة  شرتة 
رحاد يملدأج بالجريدة يلرسماة عدد 

5734 ر يملكعلق ب :
- يلغرض يالسم شرتة.

عأض   AL KHATIB BUSINESS
 AL KHATIB BUSI

عأض   155.555 يلريسما  
155.555

لإلشاأة ر يلباان

456 P

OCTAV TOUR
دأهم 455.555 بروسما  قدأه  

 13) شاأع  ريد يلدرأة يبزهري 1 
يبلفة  يلباضاء، يلديأيلباضاء.
يلسجل يلكجاأي : 89)99).

تحأيل مقر شرتة
يلجم   محضر  بمقك�سى 
بكاأيخ  يملنعقد  يالسكثنائي  يلعام 
15/08/2022  تم تغاير مقر يلشرتة 
ريد يلدرأة يبزهري شاأع    (13  من 
1 يبلفة  يلباضاء إلى يلعنأين يلكالي :

يبأ�سي  يلطابق  رئام  تجزئة   87
عماأة لالى ) -  يبلفة يلباضاء.

يلنظام  من   4 يملادة  تعديل 
يبسا�سي للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بالديأيلباضاء  يلكجاأية 

2022/09/13 تحت أقم 837389.
457 P

REG GROUP
SA

أوس يملا  155.555 دأهم
تمديد غرض يلشرتة

بكاأيخ  يلخاص  عقد  بمأجب 
يلباضاء،  يلديأ  في   09/06/2022
يملسجلة في 07/11/2022 ، لأحظ :
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يسكيريد  تمديد غرض يلشرتة:   -

رشريء ر ا  ريستئجاأ وي جهاز رعكاد 

للرياضة يلبحرية.

- تعديل يملادة 3 من يلقأينين

سجل  في  يلقانأني  ياليديع  تم 

 محكمة برشاد يبرلى في 07/22/      ))5)

تحت يلرقم 5)7.

458 P

STE. MN DEVELOPPEMENT
ش.م.م

8 شاأع صفاقس يلديأيلباضاء

يلسجل يلكجاأي : 355467

تفأيت يلحصص يإلجكماعاة
إسكقالة مسير

تعاين مسير جديد 
مصادقة على يلقانأن يبسا�سي

مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

 (5 بكاأيخ  يلديأيلباضاء  في 

 MN لشرتة   (5(( وغسطس 

ذيت  شرتة   DEVELOPPEMENT

أوسمالها  يملحدردة  يملسؤرلاة 

155555.55 دأهم تقرأ ما يلي :

تفأيت 555 حصة إجكماعاة من 

لفائدة  معامه  يأنس  يلساد  طرف 

يلساد ياسين سفاأي.

تفأيت 555 حصة إجكماعاة من 

طرف يلساد نأة عبد يلرحام لفائدة 

يلساد ياسين سفاأي. 

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

يلديأيلباضاء  في  يملنعقد  يإلسكثنائي 

لشرتة   (5(( وغسطس   (( بكاأيخ 

شرتة   MN DEVELOPPEMENT

أوسمالها  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

155555.55 دأهم تقرأ ما يلي :

يلحصص  تفأيت  إقريأ 

يإلجكماعاة. 

معامه  يأنس  يلساد  إسكقالة 

ريلساد نأة عبد يلرحام من مهامهما 

تمسيرين للشرتة.
سفاأي  ياسين  يلساد  تعاين 

تمسير للشرتة ملدة غير محددة.

ياسين  بكأقا   يلشرتة  يلتزيم 

سفاأي.

من  ر43   7،6 يلفصأ   تغاير 

يلقانأن يبسا�سي.
يبسا�سي  يلقانأن  على  يملصادقة 

يلجديد.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
سبكمبر   (1 بكاأيخ  بالديأيلباضاء 

))5) تحت أقم 838384.
باان مخكصر

459 P

LIBRAIRIE BELBACHIR
فسخ عقد تساير حر بصل تجاأي

RC :135520
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
 LIBRAIRIE BELBACHIR لشرتة 
يملحل   : يلكائن مقرها يالجكماعي ب 
أقم 54 يلأحدة 4 يلديرديات مريتش 
- 4555 يملغرب يملؤأخ في 13 سبكمبر 
))5) تقرأ مايلي : فسخ عقد يلتساير 
 : ب  يلكائن  يلكجاأي  لألصل  يلحر 
يلديرديات   4 يلأحدة   54 يملحل أقم 
يملأق  من   ، يملغرب   4555  - مريتش 
طرف يلساد بلبشير أضأين : بصفكه 
شرتة  ر  يلكجاأي  لألصل  مالك 
بصفتها   LIBRAIRIE BELBACHIR

مسيرة حرة.
460 P

E.R.A.C
SARL

ش.م. م أوسمالها 155.555 دأهم.
يملقر يالجكماعي : 15 شاأع يلحرية، 

يلطابق 3، أقم 6، يلديأ يلباضاء.

سجل تجاأي عدد : 381 983

بمقك�سى عقد عرفي  منجز بكاأيخ    

شرتة              شركاء  قرأ   /20/2022/08

» E.R.A.C. » ش.م.م. بما يلي :

يلزيادة في أوسما  يلشرتة يملحدد 

 (155.555( مسبًقا بمبلغ مائة ولف 

 (1555( آلف  إلى  مقسمة  دأهم 

دأهم لكل   (155( حصة بقامة مائة 

حصة، مدفأعة بالكامل، لاصبح إلى 

دأهم   (500،000( ولف  خمسمائة 

 (5،000( ولف  خمسة  إلى  مقسمة 

لكل  دأهم   (155.55( بمائة  حصة 

حصة.

تمت هذه يلزيادة بدمج حساب   

مئة  وأبعة  حتى  يملحكجزة  يبأ اح 

بدمج  ذلك  ر  دأهم   45.555( ولف 

ديئن  إلى  يلحساب  تقرير  يلحساب 

جديد للشركاء شرتة ،يلساد أرديني    

خالد )555)) حصة ريلساد عا طف 

عبد يلخالق )555)) حصة ر مأجبه 

من   7 ر   6 يلفصأ   تغاير  سيكم 

يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

وسماء  ة  يلساد  يسكقالة  قبأ  

يلغأية من مهامه تمسير ة للشرتة .  

تسماة ر قبأ  يلساد عا طف عبد 

يلخالق تمسير يلأحاد للشرتة ملدة 

غير محدردة ر بمأجبه سيكم   تغاير 
يلقانأن  من   44 ر   15 يلفصأ  

يبسا�سي للشرتة.

يبسا�سي  يلقانأن  تعديل 

يبحكام  م   مالمكه  ر  للشرتة 

يملنظمة  للقأينين  يلجديدة 

1-06-21 ظهير   05-21  للقانأن 

محرم   15   (556 13فبريير  بكاأيخ 

7)14  يملعد  ر يملكمل للقانأن 5-96 

يملسؤرلاة  ذيت  بالشركات  يملكعلق 

يملحدردة.

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 

بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

20/09/2022 تحت أقم :  55)838           
مقكطف من وجل يإلشهاأ.

461 P

ISGA RABAT
يملقر يلرئي�سي : 77)، بيرينزأين، 

معاأف ، يلديأ يلباضاء.

RC 180941

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد بروس ما  5.155.555   

دأهم

بكاأيخ  يالسكثنائي  يلقريأ  بعد 

30/06/2022 تقرأ:

• تعديل تاأيخ إغالق يلسنة يملالاة 

ديسمبر،   31 من   
ً
وغسطس بدال  31

يلسنة  تبدو  فصاعًدي  يآلن  رمن 

 يملالاة للشرتة في 1 سبكمبر رتنكهي في

 31 وغسطس من كل عام.

• تعديل يلنظام يبسا�سي.

يإلجريءيت  لكنفاذ  يلصالحاات   •

يلقانأناة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

02/08/2022 تحت أقم 833559.

462 P

ISGA MARRAKECH
يملقر يلرئي�سي : مرتز للدأيسة 

ريلبحأث ميريام ، يلديأ يلباضاء

RC 113273

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد بروس ما  5.855.555 

دأهم.

بكاأيخ  يالسكثنائي  يلقريأ  بعد 

30/06/2022 تقرأ:

• تعديل تاأيخ إغالق يلسنة يملالاة 

ديسمبر،   31 من   
ً
وغسطس بدال  31

يلسنة  تبدو  فصاعًدي  يآلن  رمن 

 يملالاة للشرتة في 1 سبكمبر رتنكهي في

31 وغسطس من كل عام.

• تعديل يلنظام يبسا�سي.

يإلجريءيت  لكنفاذ  يلصالحاات   •

يلقانأناة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

02/08/2022 تحت أقم 833513.

463P

ISGA FES
يملقر يلرئي�سي : 77) بير ينزأين 

معاأيف يلديأيلباضاء

RC : 130581

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد 

بروس ما  : 6.355.555.55 دأهم

 35 بكاأيخ  يلقريأ يإلسكثنائي  بعد 

يأناأ ))5) تقرأ :

تعديل تاأيخ إغالق يلسنة يملالاة 

إلى 31 وغسطس بدال من 31 ديسمبر  

رمن يآلن فصاعدي تبدو يلسنة يملالاة 

للشرتة في فاتح سبكمبر رتنكهي في 31 

وغسطس من كل سنة.
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تعديل  يلنظام يبسا�سي.

يإلجريءيت  لكنفاذ  يلصالحاات 

يلقانأناة.

يملحكمة  في  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ بالديأيلباضاء   يلكجاأية 

أقم  تحت   (5(( وغسطس   (  

.833515

464 P

ISGA CASABLANCA
شرتة مساهمة م  مجلس إديأة

بروسما  : 11.639.555.55 دأهم

يملقر يلرئي�سي : 77) بير ينزأين 

معاأيف يلديأيلباضاء

RC : 302449

بناءي على يلقريأ يإلسكثنائي بكاأيخ 

35 يأناأ ))5) تقرأ :

تعديل تاأيخ إغالق يلسنة يملالاة 

إلى 31 وغسطس بدال من 31 ديسمبر  

رمن يآلن فصاعدي تبدو يلسنة يملالاة 

في رتنكهي  سبكمبر  فاتح  في   للشرتة 

 31 وغسطس من كل سنة.

تعديل يلنظام يبسا�سي.

يإلجريءيت  تنفاذ  صالحاات 

يلقانأناة.

يملحكمة  في  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ بالديأيلباضاء   يلكجاأية 

أقم  تحت   (5(( وغسطس   (  

.833511

465 P

  ISGA
دأهم شرتة   95.555 أوس ما    

ذيت مسؤرلاة محدردة بشريك ريحد
يلبحاأة،  زنقة   8  : يلرئي�سي  يملقر 

 RC يلباضاء  يلديأ  يلأزيس،  يلصاد 

.333(49

على يلقريأ يالسكثنائي بكاأيخ  بناء 

30/06/2022، تقرأ:

• تعديل تاأيخ إغالق يلسنة يملالاة 

 من 31 ديسمبر 
ً
إلى 31 وغسطس بدال

يلسنة  تبدو  فصاعًدي  يآلن  رمن   ،

يملالاة للشرتة في 1 سبكمبر رتنكهي في 

31 وغسطس من كل عام ؛

• يلكعديل يلنظام يبسا�سي،

يإلجريءيت  تنفاذ  صالحاات   •

يلقانأناة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

2022/08/02 تحت أقم )83351.

466P

 ALLIANCES ADVISORY

AFRICA SA
ولاانس ودفايزرأي وفريكا

شرتة مساهمة

بروسما  قدأه : 1.555.555دأهم

يملقر يإلجكماعي : يلقطب يملالي 

يلديأيلباضاء يلباضاء ونفا 57 يلحي 

يلحسني

يلسجل يلكجاأي : 3)4495

تحأيل يلشكل يإلجكماعي للشرتة
يإلديأة  مجلس  قريأ  على  بناء 

يلصادأ بكاأيخ 8) ماأس ))5) رقريأ 

بكاأيخ  يلصادأ  يملزدرج  يلعام  يلجم  

تم يتخاذ يلقريأيت   (5(( يأناأ   35

يلكالاة :

للشرتة  يلكجاأي  يلشكل  تحأيل 

شرتة  إلى  مساهمة  شرتة  من 

محدردة يملسؤرلاة.

يبسا�سي  يلقانأن  على  يملصادقة 

يلجديد للشرتة.

شخص  في  جديد  مسير  تعاين 

جنساة  در  لزأق  نافخ  عمر  يلساد 

مغر اة.

يلحسابات  مريقب  مهام  معاينة 

جريء تحأيل يلشكل يلقانأني.

من  يلالزمة  يلسلطات  تفأيض 

وجل يإلجريءيت يلقانأناة.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 

وغسطس   1( بكاأيخ  بالديأيلباضاء 

))5) تحت أقم )83438 ريلكصريح 

أقم  تحت  يلكاأيخ  بنفس  بالكعديل 

.(71((
للنسحة ريإلشاأة

مجلس يإلديأة

467 P

شركة
JOLO
S.A.R.L

على   (5(1 نأفمبر   (( يأم  تم 
يلجم   يلزري   بعد  يلثاناة  يلساعة 
»JOLO« لشرتة  يالسكثنائي   يلعام 
يملحدردة   يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مقرها  ر  دأهم   155.555 أوسمالها 
يالجكماعي، ريجهة يلنخلة ) أقم 49، 

قلعة يلسريغنة حاث تم  ما يلي :
إضافة نشاط 1 : حفر يالباأ.  

1: مقار  باالشغا   حدف نشاط 
يملكنأعة. 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يأم يلسريغنة  لقلعة   يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(1 نأفمبر   (4  

 .531/2021
يلسجل يلكجاأي  : 4771.

468P

 STE EXTRA PRODUCTION
 ELECTRIQUE

SARL AU
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
أوسماله : 555.555.)1 دأهم

يملقر يالجكماعي : )14 حي صناعي 
يلساحل حد يلسأيلم قبالة رالد 

حريز برشاد
يلسجل يلكجاأي: 15413

يلزيادة في أوسما  يلشرتة :
تغايريت قانأناة حسب يلقانأن 

يلجديد 4.15)
بناء عن قريأ يلشريك يلأحاد   (1
 EXTRA PRODUCTION لشرتة 
بشريك رحاد بكاأيخ   ELECTRIQUE

57 شتنبر ))5)، قد :
يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة  قرأ 
دأهم   ملاأن  عشر  يثنا  قدأه  بمبلغ 
 4.555.555 لرفعه من وأبعة ملاأن 
دأهم  ملاأن  عشر  إثني  إلى  دأهم 
عن  رذلك  دأهم،   1(.555.555.55
طريق إصديأ لـ 85.555 حصة جديدة 

من فئة 155 دأهم للأيحدة.

 7 6 ر  ر علاه تم تعديل يلفصلين 
من يلنظام يبسا�سي للشرتة.

) ) تم يإليديع يلقانأني لدى تكابة 
يلضبط باملحكمة يإلبكديئاة برشاد 
في 1) سبكمبر ))5) تحت أقم 944.

 من وجل يإليجاز ر يلباان

469 P

NIYA COFFEE SHOP
 RC CASABLANCA N°494441-

IF : 50126092
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

بروسما  15555 دأهم
يملقر يلرئي�سي: يلديأ يلباضاء، 34، 

زنقة سبأ ، حي جأتياه
يسكمريأ يلشرتة

بكاأيخ خاص  عقد   بمأجب 
يلجم   قرأ   ،(5(( وغسطس   (5  
يلشرتة  يسكمريأ  يالسكثنائي  يلعام 
على يلرغم من خساأة وتثر من ثالثة 

وأ اع أوس يملا .
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ يلباضاء  بالديأ   يلكجاأية 
أقم  تحت   (5(( سبكمبر   (1  

.838378
470 P

 IDICO SERVICE
RECOUVREMENT - SARL
RC : 409.899. / I F : 26092498

شرتة ذيت مسئألاة محدردة
بروسما  155.555 دأهم

يملقر يلرئي�سي: زنقة 1 أقم ) - مككب 
أقم 17 كأسمأس 4 - ال فالات - 

يلديأ يلباضاء
يسكمريأ يلشرتة

 14 بكاأيخ  خاص  عقد  بمأجب 
يلعام  يلجم   قرأ   ،(5(( يألاأ 
على  يلشرتة  يسكمريأ  يالسكثنائي 
يلرغم من خساأة وتثر من ثالثة وأ اع 

أوس يملا .
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

سبكمبر ))5) تحت أقم 838119.
471 P



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18278

BITMAR

 S.A.R.L.A.U

-RC : 131663 Casablanca

IF : 1921430

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد

بروسما  قدأه 8.655.555.55 دأهم

يملقر يلرئي�سي : تجزئة يلخالدية 

4 - زنقة -5 يلطابق ) أقم 15 يلحي 

يلصناعي مأالي أشاد - يلديأ 

يلباضاء

يسكمريأ يلشرتة
 بمأجب شررط عقد خاص بكاأيخ

 35 يأناأ ))5)، يقرأ يملساهم يلأحاد

من  يلرغم  على  يلشرتة  يسكمريأ 

خساأة وتثر من ثالثة وأ اع أوس يملا .

 تم يإليديع يلقانأني باملحكمة يلكجاأية

2022/09 بكاأيخ  يلباضاء   بالديأ 

 تحت أقم )83855.

472 P

شركة غنفودة لإلستيراد 

ش.م.م.ش.ر

شرتة ديت مسؤرلاة محدردة 

يملساهم يلأحاد

بروس ما  : 15.555.555 دأهم

يملقر يلرئي�سي : 17 شاأع يلأئام 

تجزئة يبن خلدرن عين بني مظهر 

رجدة

يلعام  يلجم   محضر  بمأجب 

 15 بكاأيخ  يملنعقد  يإلسكثنائي 

 : يلي  ما  تقرأ   (5(( وغسطس 

يلكصفاة  حسابات  على  يملصادقة 

ريلتشطاب يلكلي للشرتة.

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 

سبكمبر   19 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

.RC 25139 ،14(7 5) تحت عدد((

473 P

  SOCIETE PRIDE TOP
SARL

ينتهاء عملاة يلكصفاة
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلعام  يلجم   عقد   ،(5(( ماي   31

يالسكثنائي رقرأ ما يلي :
تصفاة  عملاة  على  يملصادقة 

يلشرتة بصفة نهائاة.
بنحرضة  يلساد  يملصفي  تبرئة 

إبريهام يبرءي تاما رنهائاا.
بالـمحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
أقم  تحت  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

837878 بكاأيخ 15 سبكمبر ))5).
سجل تجاأي عدد557447.

مقكطف ر اان

474 P

STE ELITE TRADING SARL 
شرتة محدردة يملسؤرلاة
أوسمالها 555 155 دأهم 
يملقر يالجكماعي : 46 شاأع 

 يلزأقطأني يلطابق يلثاني عماأة
أقم 6 يلديأ يلباضاء

تصفاة يلشرتة
بمأجب عقد عرفي مؤأخ بالديأ 
يلباضاء بكاأيخ 18 غشت ))5) ،قرأ 
شرتة  تريدينغ  يلات  شرتة  شركاء 

محدردة يملسؤرلاة مايلي :
محمد  محانديت  يلساد  تعاين 

للقاام بالكصفاة.
بالديأ  يلكائن  يلكصفاة  مقر 
يلزأقطأني  شاأع   46 يلباضاء 

يلطابق يلثاني عماأة أقم 6.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية بالديأ 
تحت   (5(( غشت   18 في  يلباضاء 

عدد 4)8349.
475 P

 STE STE SULEY
 S.A.R.L  TRANSPORT

يلكجاأي يلسجل 6583
تصفاة يلشرتة

ب مؤأخ  عرفي  عقد   بمأجب 
يلباضاء بالديأ   (5(1 يناير   18   
تم   (5(1 يألاأ   1( رمسجل بكاأيخ   
للشرتة  يلعام  يلجم   تحرير محضر 

حات تقرأ ما يلي : 

تصفاة يلشرتة. 

يفكايحي  يملهدي  يلساد  تعاين 

أقم  يلأطناة  للبطاقة  يلحامل 

صبرينا  ريلسادة   PN838600

يلأطناة  للبطاقة  يلحامل  مرساري 

أقم PH828150 تمصفاان للشرتة.  

 4 مجم    : يلكصفاة  تحديد مقر 

شاأع مأالي عبد يلرحمان خريبكة. 

لالنحال   يلقانأني  يإليديع  تم 

يملسبق للشرتة باملحكمة يالبكديئاة 

 (5(1 سبكمبر   (7 بكاأيخ  بخريبكة 

9تحت أقم 446.

يلسجل يلكجاأي : 6583 بخريبكة.

476 P

STE. AXIFONE
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

أوس مالها : 55.555.55) دأهم

مقرها يإلجكماعي : إقامة ينا�سي 5) 

باب 9 أقم 99 يلباضاء

أقم يلسجل يلكجاأي : 147361

حل يلشرتة
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

حل  تقرأ    (519 يناير   ( يملؤأخ في 

يلشرتة ذيت مسؤرلاة محدرة أوس 

رعنأين  دأهم   (55.555.55 مالها  

إقامة  يلباضاء  يإلجكماعي  مقرها 

ينا�سي 5) باب 9 أقم 99 نتاجة عدم 

تحقاق يلهدف رحدد مقر يلكصفاة 

بالديأيلباضاء إقامة ينا�سي 5) باب 

9 أقم 99.

 رعين يلساد  عبد يلكريم ترريش 

 (5 ينا�سي  إقامة  بالباضاء  يلساتن 

للشرتة  تمصفي   99 أقم   9 باب 

يملفررضة  يلحدرد  يإلقكضاء  رعدد 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

يملخابرة رمحل تبلاغ يلعقأد ريلأثائق 

يملكعلقة بالكصفاة.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ بالباضاء  يلكجاأية   يملحكمة 

 18 يأناأ 519) تحت أقم 755873.

477 P

YOU TV
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد

أوس مالها : 155.555.55 دأهم

مقرها يإلجكماعي : أقم 55) يلطابق 

يلثاني شاأع سعد يبن يبي رقاس 

شاأع يلقدس يملسيرة مريتش

قفل يلكصفاة
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

يألاأ   15 بكاأيخ  بمريتش  يملؤأخ 

قرأ يلشريك يلأحاد لشرتة      (5((

مسؤرلاة  ذيت  شرتة   YOU TV

محدرة بشريك ريحد ما يلي :

إبريء يلذمة للمصفي.

إفقا  يلكصفاة.

يلتشطاب على يلسجل يلكجاأي.

بأيعباد  يلسادة  تعاين  قرأ 

سعادة تمصفاة للشرتة.

بككابة  يلقانأني   يإليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط  

5 وغسطس))5)  تحت  بمريتش في 

أقم 138419.

 478 P

يئكماناة لاكافيسك

مقر : 18 أياض رالد مطاع قطاع ) تماأة

STE ADN SYSTEM
في  يملؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

31 وغسطس ))5)، قرأت يلجمعاة 

»يدن  لشرتة  يالسكثنائاة  يلعامة 

أيسمالها  ش.ذ.م.م.  سيستام«، 

رمقرها يالجكماعي  دأهم،   155.555

أقم )116، يملنزه حي يعقأب يملنصأأ 

يلر اط ما يلي :

تغاير يلهدف يالجكماعي لاصبح :

يملعلأماات  وجهزة  رشريء  با  

ريملعديت يملككباة.

فاأس  يملسير  يلشريك  يسكقالة 

يلساد يقضاض عبد  أشاد لاصبح 

للشرتة  يلأحاد  يملسير  يلحكام 

من  ر)4   3 يملادة  تم تعديل  ر ذلك 

يلقانأن يالسا�سي للشرتة.
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تم ياليديع يلقانأني لدى يملحكمة 
سبكمبر   (( يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

))5)، تحت أقم 9536)1.
قصد يلنشر ريالعالن

479

 STE AEROPOSTAL CITY
CENTER

.S.A
شرتة مجهألة يالسم

أيسمالها : 355.555 دأهم
مقرها يالجكماعي : 46 شاأع 

يلزأقطأني، مككب 15-16 يلطابق 6 
يلديأيلباضاء

يلسجل يلكجاأي أقم : 411579
رالية  تجديد  يلعام  يلجم   قرأ  

مدير :
يلساد يأنس يلسا�سي من مأيلاد 
بلأط  في سادي   1978 فبريير  فاتح 
مغربي  رهأ  ونفا،  يلديأيلباضاء 
يلأطناة  يلبطاقة  يحمل  يلجنساة 
يقام في زنقة لاير   ،BJ205036 أقم 

فاال كالبكأ ينفا يلديأيلباضاء. 
من مأيلاد  يلسا�سي،  يلساد طه 
معاأف  في   1988 وغسطس   8
ينفا، مغربي يلجنساة،  يلديأيلباضاء 
أقم  يلأطناة  يلبطاقة  يحمل 
وبأ  شاأع   4 في  ريقام   ،BJ375642
فرج يالصبهاني معاأيف يلديأيلباضاء.
شرتة   ،ANFA REALITES
 15.555.555 بريسما   مجمأعة 
يمثلها يلساد يأنس يلسا�سي  دأهم، 
ريملمثل  يملنكدب  يلعضأ  بصفكه 

يلديئم.
يلسنة  مالاة من  سنأيت   3 ملدة 
تنكهي  ريلتي  يملنتهاة  يلحالاة  يملالاة 
 في نهاية يلسنة يملالاة يلتي تنكهي في

 31 ديسمبر 4)5).
سجل  في  يلقانأني  ياليديع  تم 
بالديأيلباضاء،  يلكجاأية  يملحكمة 
))5)، تحت أقم  )) سبكمبر  بكاأيخ 

.838567
من يجل يلكلخاص ريلنشر

يلتساير

480 P

STE FONCIERE CFC
SARL

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
خفض أيسما  يلشرتة
من 455.555.555 إلى 
755.555.)5) دأهم

يلكغايريت يلقانأناة يلكابعة لذلك
يملأيفقة على تفأيت حصص 

يالجكماعاة
مطابقة يلقانأن يالسا�سي
تفأيت حصص يجكماعاة

يلأحادة  يملشاأتة  قرأت 
بكاأيخ بالديأيلباضاء   يسكثنائاا 
 18 وغسطس ))5)، للشرتة يملسماة 
FONCIERE CFC SARL AU ، شرتة 
بمشاأتة  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 
دأهم،   455.555 أيسمالها  رحادة 
مقرها يالجكماعي بالديأيلباضاء، برج 
يلحي  حي كازي ينفا،   57 تجزئة   ،CFC

يلحسني :
ب  يلشرتة  أيسما   خفض 
من  وي  دأهم   147.355.555
 (5(.755.555 يلى   455.555.555

دأهم المكصاص خساأة يلشرتة.
ر7   6 يلفصأ   لذلك  تبعا  تغاير 

من يلقانأن يالسا�سي.
حصص   4 تفأيت  على  يملأيفقة 
للأيحدة  دأهم   155 ب  يجكماعاة 
يملسماة  يلشرتة  طرف  من 
 CASABLANCA FINANCE CITY
AUTHORITY S.A. »CFCA«، ممثلة 
من طرف يلساد سعاد يبريهامي يلى 
يلساد سعاد يبريهامي، يلسادة منا  
يملرزرقي  ملااء  يلسادة  يلبرنأ�سي، 
حصة  وي  أشاد،  محمد  ريلساد 

يجكماعاة ريحدة لكل ريحد.
سعاد  يلساد  على  يملأيفقة 
يلبرنأ�سي،  منا   يلسادة  يبريهامي 
يملرزرقي ريلساد محمد  يلسادة ملااء 

أشاد تمشاأتين جدد في يلشرتة.
يملسماة  يلشرتة  تصبح  
شرتة   ،FONCIERE CFC SARL
ذيت مسؤرلاة محدردة، تحت شرط 
تحقاق تفأيت يلحصص يالجكماعاة.

تم تشكاله  تما  يملشاأكأن،  قرأ 

تفأيت  تحقاق  شرط  رتحت 

يلحصص يالجكماعاة :

ر7   ( يلفصأ   لذلك  تبعا  تغاير 

شرط  تحت  يالسا�سي،  يلقانأن  من 

تحقاق نفأيت يلحصص يالجكماعاة.

يالسا�سي  يلقانأن  على  يملصادقة 

يلجديد للشرتة، تحت شرط تحقاق 

تفأيت يلحصص يالجكماعاة.

مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

قامت   ،(5(( وغسطس   18 في 

 CASABLANCA يملسماة  يلشرتة 

 FINANCE CITY AUTHORITY

S.A. CFCA، ممثلة من طرف يلساد 

حصص   4 يبريهامي بكفأيت  سعاد 

يجكماعاة ب 155 دأهم للأيحدة يلى 

يلساد سعاد يبريهامي، يلسادة منا  

يملرزرقي  ملااء  يلسادة  يلبرنأ�سي، 

حصة  وي  أشاد،  محمد  ريلساد 

يجكماعاة ريحدة لكل ريحد.

بككابة  يلقانأني  ياليديع  تم 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

سبكمبر   15 بكاأيخ  بالديأيلباضاء 

))5)، تحت أقم 837881.
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STE CHALET CITY
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

بشريك رحاد
أوس مالها : 15.555  دأهم

مقرها يالجكماعي : شاأع يلحسن 

يلثاني، محل أقم 495ر496 سال 

يلجديدة

ملخص محضر يلجم  يلعام 
يإلسثتنائي للشرتة

يالسكثنائي  يلعام  يلجم   إطاأ  في 

شرتة ذيت   CHALET CITY لشرتة 

رحاد،  بشريك  محدردة  مسؤرلاة 

 ،(5(( وغسطس   (3 يملنعقد بكاأيخ 

يلكائنة ب شاأع يلحسن يلثاني، محل 
أقم 495ر496 سال يلجديدة ، تدير  

على  باإلجماع  يلشرتة  همأي   مسا 

ما يلي:

قريءة تقرير يلتساير يلذي قام به 

يلرئيس؛   

سابقة  بصفة  يلشرتة  تصفاة 

برينها؛

تعاين يلسادعبد يملغاث حفريت 

يملسؤر  عنها.

تم يإليديع يلقانأني للشرتة لدى 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط  تكابة 

بسال في )) سبكمبر ))5)، تحت أقم 

.396(7
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STE OTERIA
SARL

مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بكاأيخ بالديأيلباضاء   رمسجل 

نظام  رض    ،(5(( سبكمبر   7  

تأسي�سي لشرتة محدردة يملسؤرلاة 

ذيت يملميزيت يلكالاة :

.OTERIA يلتسماة : يرطريا

ير  يالعما   مقار    : يملأضأع 

وعما   جما   مكنأعة،  ينشاءيت 

يلكأهال  ريعادة  يلعقاأي  يالنعاش 

للمباني.

يالأصفة،  يلطرق،  تشياد يملباني، 

يلقنأيت، يلصرف  مساأيت يلشحن، 

ينأيع  رجما   يلسدرد  يلصحي، 

صاانتها  رتذلك  يلفناة  يالعما  

رجما  يالعما  يلكجاأية.

يالنعاش يلعقاأي بأرس  معاناه.
زنقة سبكة،   7  : يملقر يالجكماعي  

 ،8 يلثاني يلرقم  يقامة أيمي يلطابق 

يلديأيلباضاء.
تحدد أيسما    : أيسما  يلشرتة 

مقسمة  دأهم   15.555 في  يلشرتة 

محمد  يلساد  باسم  سهم   155 يلى 

يلزأهأني ريلساد حسناء يلجالي.

: يلساد محمد يلزأهأني  يلتساير 

هأ يملسير يلقانأني يلأحاد للشرتة.

تم ياليديع يلقانأني لدى يملحكمة 

بكاأيخ  بالديأيلباضاء،   يلكجاأية 

أقم  تحت   ،(5(( سبكمبر   (1

.838353

483 P
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STE FAZIOU TOURS
SARL AU

يلجم   محضر  بمقك�سى  
بكاأيخ يملنعقد  يالسكثنائي   يلعام 
شريك  قرأ   ،(5(( وغسطس   ((  
 ،FAZIOU TOURS SARL AU شرتة

ما يلي :
يلعنأين  من  يلشرتة  مقر  نقل 
زنقة   8 أقم  شقة   35 أقم  عماأة 
مأالي يحمد يلأتالي حسان يلر اط، 
 ،153 يلكالي عماأة أقم  يلعنأين  يلى 
شقة أقم 19 يلطابق 4 يلعاايدة سال.
باملحكمة  يلقانأني  ياليديع  تم 
سبكمبر   ( بكاأيخ  بالر اط،  يلكجاأية 

))5)، تحت أقم 7347)1.
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STE NATURALIUM INVEST
SARL

أيسمالها : 155.555 دأهم
تاسيس شرتة

بمأجب عقد عرفي حرأ بالر اط 
تم رض    ،(5(( سبكمبر   19 بكاأيخ 
ذيت  لشرتة  يالسا�سي  يلقانأن 
يملسؤرلاة يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

 STE NATURALIUM  : يلتسماة 
.INVEST

يملقر يلرئي�سي : 59 شاأع يبن سينا 
شقة أقم 11 يتدي  يلر اط.

في  حدد   : يلشرتة  أيسما  
 1555 يلى  مقسم  دأهم   155.555
للحصة  دأهم   155 بقامة  حصة 

يلأيحدة.
يلهدف  يالجكماعي : بيت يلضاافة.
بصفة عامة يلقاام بكل يلعملاات 
ريملالاة  ريلصناعاة  يلكجاأية 
بالهدف  صلة  لها  يلتي  ريلعقاأية 

يالجكماعي.
سلامة  يلسادة  عانت   : يلتساير 
غير  ملدة  للشرتة  مسيرة  ماهر 

محدردة.
تكأين  وجل  من   %  5  : يالأ اح 
أصده  يكم  يلباقي  قانأني  يحكااطي 

تبعا لقريأ يلجم  يلعام.

فاتح  من  تبكدئ   : يملالاة  يلسنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  رتنكهي  يناير 

سنة.
سنة تبكدئ من تاأيخ   99  : يملدة 

تسجالها بالسجل يلكجاأي.
تم ياليديع يلقانأني لدى يملحكمة 
يلكجاأية بالر اط تحت أقم 9543)1 

في )) سبكمبر ))5).
بالسجل  يلشرتة  تسجال  تم 
يلرقم  تحت  بالر اط  يلكجاأي 

.16(939
485 P

ديأين يالسكاذة أتيبة يلسقاط
مأثقة

مقر : )4 زنقة يبأ ذأ وتدي 
يلهاتف : 05.37.67.06.31/32/68

يلفاتس : 9).55.37.67.11

STE S&C PRESTIGE
SARL

هبة لحصص يجكماعاة
تلقكه  أسمي  عقد  بمقك�سى 
مأثقة  يلسقاط  أتيبة  يالسكاذة 
 ،(5(1 وبريل   6 بكاأيخ  بالر اط، 
صبيرة  باخريشان  يلسادة  رهبت 
 45 الختها يلسادة باخرشان شاماء 
155 دأهم  حصة يجكماعاة من فئة 
للحصة يلأيحدة يلتي تملكها يلأيهبة 
في يلشرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

يملسماة S&C PRESTIGE، ش.م.م.
يلجم   قرأ  يلهبة  هذه  إثر  رعلى 

يلعام للشرتة ما يلي :
6 ر7 من يلقانأن  تغاير يلفصلين 

يالسا�سي للشرتة.
للشرتة  يلأحاد  يملسير  يقالة 
رتعأيضه بالسادة باخرشان شاماء 
منحها  م   للشرتة  رحادة  تمسير 
جما  يلصالحاات يملطلقة ملدة غير 

محدردة.
تحاين يلقانأن يالسا�سي.

لدى  يلقانأني  ياليديع  تم 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 
سبكمبر   (( بكاأيخ  بالديأيلباضاء 

))5)، تحت أقم 838583.
للباان ريلنشر

يالسكاذة يلسقاط أتيبة
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 STE IMMOBILIER

ASSISTANCE CONSEIL
SARL

مقرها يالجكماعي : عماأة 3، أقم 

5) شاأع يملجد يقامة يلبهجة حي 

يعقأب يملنصأأ يلر اط

يلسجل يلكجاأي أقم : 67985

تصفاة يلشرتة 
ريالعالن عن نهاية يلكصفاة

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يألاأ   (5 بكاأيخ  بالر اط  يملنعقد 

))5)، تم يتخاذ باالجماع قريأ فسخ 

مسبق للشرتة رتعاين يلساد وتنأك 

يلحسين تمكلف بعملاة يلكصفاة.

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

سبكمبر   9 بكاأيخ  بالر اط  يملنعقد 

))5)، تمت يملصادقة باالجماع على 

ريالعالن عن  يلكصفاة  مل عملاات 

نهايتها.

بككابة  يلقانأني  ياليديع  تم 

بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

سبكمبر   1( بكاأيخ   7171 تحت أقم 

.(5((
للخالصة ريالشهاأ
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STE HIBAD CONSEIL

 STE S.D.PERFORMANCE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد

مقرها يالجكماعي: 35 شقة أقم 8 

شاأع مأالي وحمد لأتالي حسان - 

5)155 يلر اط يملغرب.

 يلسجل يلكجاأي أقم : 141511

إعالن مكعدد يلقريأيت
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم   ،(5(( ماأس  فاتح  في  يملؤأخ 

يتخاذ يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم1: تحأيل يملقر يالجكماعي: 

يلذي ينص على مايلي: يملقر يالجكماعي 

محل   49 أقم   للشرتة هأ  يلجديد 

أقم 1  تجزئة يلرمل عين عكاق تماأة.

يلهدف  تغاير   :( أقم  قريأ 
يالجكماعي:

يلهدف  مايلي:  على  ينص  يلذي 
يالجكماعي للشرتة هأ :

ر  با  ر تأزي  يلغديء  شريء,   -  1
يتسسأيأيت يلحاأينات -2شريء, با  
 ر تأزي  يدريت يلعقاقير-3 با  يالالت 

ر تجهيزيت يلرياضاة . 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
يلهدف يالجكماعي للشرتة هأ  شريء, 
ريتسسأيأيت  يلغديء  رتأزي   با  
يلحاأينات ،شريء, با  ر تأزي  يدريت 
رتجهيزيت  يالالت  با   يلعقاقير، 

يلرياضاة. 
بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
يملقر يالجكماعي يلجديد للشرتة هأ 
أقم 49 تجزئة يلرمل عين عكاق تماأة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
وبريل   14 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3844)1.
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مككب يبسكاذ محمد ملكي

مأثق

تجزئة يملنتزه قطعة أقم 114 عين يلذئاب ونفا 

يلديأيلباضاء

يلهاتف : 5).93.35.))55

يلفاتس : 1).93.35.))55

STE. ABRAR IKAMATI
شرتة محدردة يملسؤرلاة

 رذيت شريك رحاد
حصص  تفأيت  عقد  بمقك�سى 
إجكماعاة بكاأيخ 6 ر 8 سبكمبر ))5) 
فأتت شرتة ABRAR INVEST ش.م 
بنبريهام جما   لفائدة يلساد أ�سى 
تملكها  يلتي  يإلجكماعاة  حصصها 
 ABRAR وي )1555) حصة في شرتة 
IKAMATI شرتة محدردة يملسؤرلاة 
ذيت شريك رحاد أوسمالها 155.555 
دأهم مقرها يإلجكماعي بالديأيلباضاء 
يبر   يلطابق   11 تجزئة  الكألين 
بالسجل  مسجلة  معررف  سادي 
أقم  تحت  بالديأيلباضاء  يلكجاأي 
يلجاأي  يلحساب  رتذي   446367

في  يإلجكماعاة  بالحصص  يملرتبط 

يلشرتة.
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يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
بكاأيخ 6 سبكمبر ))5) تقرأ ما يلي :

تفأيت  عقد  على  يلكصديق 
يلحصص يإلجكماعاة.

تأزي  جديد لروسما  يلشرتة:
 1555 بنبريهام  أ�سى  يلساد 

حصة.
مجمأع : 1555 حصة.

إسكقالة: يلساد فاصل قأأما�سي 
من مهامه تمسير للشرتة.

بنبريهام  أ�سى  يلساد  تعاين 
غير  ملدة  للشرتة  رحاد  تمسير 

محدردة.
تحاين يلنظام يبسا�سي للشرتة.

ريلكصريح  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأي  يلسجل  لدى  بالكغاير 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بككابة 
بالديأيلباضاء بكاأيخ )) سبكمبر ))) 

تحت أقم 838554 ر1)311.
للخالصة ريلباان

يبسكاذ محمد ملكي
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KABBAJ CASH
SARL

إعالن عن تأسيس
يملسجل  يلعرفي  يلعقد  بمقك�سى 
تم   (5(( يألاأ   (6 بكاأيخ  بسال 
لشرتة  يبسا�سي  يلنظام  رض  
بمأجب  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

يملقكضاات يلكالاة :
.KABBAJ CASH SARL : يلتسماة

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة.
يملأضأع :

رساط مالي.
تحأيل يبمأي .

يلصريفة.
دف  يلفأيتير.

خدمة يبمأي .
وعما  مكنأعة.
خدمة مكعددة.

تدير .
أيحت  يإلقامة   : يإلجكماعي  يملقر 
يلبا   أيحت  يلكجاأي  يملرتز  يلبا  
 13 شاأع أحا  يملسكاني محل أقم 

سعاد حجي سال.

 155.555 ب  يقدأ   : يلروسما  

حصة تقدأ   1555 دأهم مجزوة إلى 

تأزيعها  تم  دأهم   155 ب  يلأيحدة 

على يلشكل يلكالي :

يلساد يلقباج سعد 555 حصة.

يلسادة علاجأ صباح 555 حصة.

يلشرتة مسيرة   : يلتساير ريإلديأة 

ملدة  يلقباج سعد  يلساد  من طرف 

غير محدردة.

تسجاله  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يملحكمة  لدى  يلكجاأي  بالسجل 

 39577 عدد  تحت  بسال  يإلبكديئاة 

بكاأيخ 15 سبكمبر ))5).
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SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

 COMPTABLITE-FISCALITE

TEL : N°0528.52.83.52

FAX : N°.528.52.79.82

شرتة يلدأيسات مهى فيسك

ش.م.م

STE. ALIK TRANS
شرتة ش.م.م 

ذيت  يلشريك يلأحاد

دريأ ودريأ يلجماعة يلتريباة مشرع 

يلعين ورالد تايمة إقلام تاأردينت 

تأسيس
بمقك�سى عقد عرفي مأق  بمدينة 

ورالد تايمة بكاأيخ 4) وغسطس ))5) 

بكاأيخ  تاأردينت  بمدينة   رمسجل 
5) وغسطس ))5) تم رض  يلقانأن 

مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد تكميز 

بالخاصاات يآلتاة :

يلتسماة يإلحكماعاة :

شرتة   ALIK TRANS شرتة 

ش.م.م ذيت  يلشريك يلأحاد.

يلشركاء :

يلساد عبد يملالك لطرش.

يلغرض يإلجكماعي :

للسل   ريلأطني  يلدرلي  يلنقل 

ريلبضائ .

نقل يبمكعة للغير.

تريء رسائل يلنقل.

يإلسكيريد ريلكصدير.

يلكجاأة بصفة عامة.

ودريأ  دريأ   : يإلجكماعي  يملقر 

يلعين ورالد  يلتريباة مشرع  يلجماعة 

تايمة إقلام تاأردينت.

يملدة : حددت مدة يلشرتة في 99 

سنة يبكديء من يأم يلكأسيس يلنهائي 

للشرتة.

في  يملا   أوس  حدد   : يملا   أوس 

إلى  مقسم  دأهم   155555.55 مبلغ 

1555 حصة إجكماعاة من فئة 155 

دأهم رمأزعة على يلشكل يآلتي :

يلساد عبد يملالك لطرش 1555 

حصة إجكماعاة.

يملجمأع : 1555 حصة إجكماعاة.

يلتساير : عين يلساد عبد يملالك 

لطرش تمسير رحاد للشرتة ملدة غير 

محدردة.

في  تبكدو   : يإلجكماعاة  يلسنة 

فاتح ديسمبر رإسكثناءي تبكدو  يلسنة 

تسجال  يأم  من  يبرلى  يإلجكماعاة 

يلشرتة بالسجل يلكجاأي .

كافة  خصم  بعد   : يبأ اح 

يلككالاف يلقانأناة رتذي يملنصأص 

عليها في يلقانأن يبسا�سي يأزع يلباقي 

على يلشركاء نسبة حصصهم في أوس 

يملا  يإلجكماعي للشرتة.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

يإلبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

بكاأردينت يأم 6 سبكمبر ))5) تحت 

أقم 557.

بالسجل  يلشرتة  تسجال  تم 

يإلبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلكجاأي 

بكاأردينت يأم 6 سبكمبر ))5) تحت 

أقم 8977.
ملخص من وجل يلنشر

شرتة يلدأيسات مهى فيسك

ش.م.م
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SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

 COMPTABLITE-FISCALITE

TEL : N°0528.52.83.52

FAX : N°.528.52.79.82

شرتة يلدأيسات مهى فيسك

ش.م.م

STE.E-COM- AMNO
ش.م.م ذيت  يلشريك يلأحاد

حي يلشنينات زنقة بيررت ورالد 
تايمة إقلام تاأردينت

يلفسخ يملبكر
بمقك�سى محضر مديرالت يلجم  
 E-COM- يلعام يإلسكثنائي لشرتة  
يلشريك  ذيت   ش.م.م   AMNO
يلأحاد يملنعقد يأم 7 سبكمبر))5) 
يلفسخ  يلأحاد  يلشريك  قرأ 
يلشريك  رتعاين  للشرتة  يملبكر 
حامل  يلجباأ  عبد  لخشابي  يلساد 
أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 
يلسالم  بحي  ريلساتن   JC40511
زنقة يإلسكندأية أقم 79 ورال تايمة 
ملقكضاات  طبقا  رتذلك  تمصفي 
يبسا�سي  يلقانأن  من   (( يلفصل 

للشرتة يملعناة بابمر.
لدى  تم   : يلقانأني  يإليديع  تم 
يإلبكديئاة  باملحكمة  يلضبط  تكابة 
 (5(( سبكمبر   13 يأم  بكاأردينت 

تحت أقم 585.
 ملخص من وجل يلنشر

شرتة يلدأيسات مهى فيسك

ش.م.م
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SOCIETE D’ETUDES MAHA FISC SARL

 COMPTABLITE-FISCALITE
TEL : N°0528.52.83.52
FAX : N°.528.52.79.82

شرتة يلدأيسات مهى فيسك
ش.م.م

STE. GDAA TRAVAUX
ش.م.م
تأسيس

دريأ يلطلبة يلجماعة يلتريباة سادي 
يحمديرعمرورالد تايمة تاأردينت

بمقك�سى عقد عرفي مأق  بمدينة 
 (5(( يألاأ   13 بكاأيخ  تايمة  ورالد 
 (5(( 14يألاأ  بكاأيخ  رمسجل 
بكاأردينت تم رض  يلقانأن يبسا�سي 
لشرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدرة تكميز 

بالخاصاات يآلتاة :



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18282

يلتسماة يإلجكماعاة :

 GDAA TRAVAUX شرتة 

ش.م.م.

يلشركاء :

يلساد تدع ياسين .

يلساد تدع جأيد.

يلغرض يإلجكماعي :

ريلخدمات  يبشغا   في  مقار  

يملخكلفة.

يلكجاأة بصفة عامة.

يإلسكيريد ريلكصدير.

يلطلبة  دريأ   : يإلجكماعي  يملقر 

يلجماعة يلتريباة سادي يحمديرعمر 

ورالد تايمة إقلام تاأردينت.

في يلشرتة  مدة  حددت   :  يملدة 

يلكأسيس  يأم  يبكديء من  99 سنة   

يلنهائي للشرتة.
في  يملا   أوس  حدد   : يملا   أوس 

إلى  مقسم  دأهم   155555.55 مبلغ 

1555 حصة إجكماعاة من فئة 155 

دأهم رمأزعة على يلشكل يآلتي :

حصة   555 ياسين  تدع  يلساد 

إجكماعاة.

حصة   555 جأيد  تدع  يلساد 

إجكماعاة.

يملجمأع : 1555 حصة إجكماعاة.

يلتساير : عين يلساد تدع جأيد 

تالث  ملدة  للشرتة  رحاد  تمسير 

سنأيت.

يلسنة يإلجكماعاة : تبكدو في فاتح 

يناير رتنكهي في 31 ديسمبر رإسكثناءي 

يبرلى  يإلجكماعاة  يلسنة  تبكدو  

بالسجل  يلشرتة  تسجال  يأم  من 

يلكجاأي .

كافة  خصم  بعد   : يبأ اح 

يلككالاف يلقانأناة رتذي يملنصأص 

عليها في يلقانأن يبسا�سي يأزع يلباقي 

على يلشركاء نسبة حصصهم في أوس 

يملا  يإلجكماعي للشرتة.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

يإلبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

بكاأردينت يأم 7 سبكمبر ))5) تحت 
أقم 559.

بالسجل  يلشرتة  تسجال  تم 
يإلبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلكحاأي 
بكاأردينت يأم 7 سبكمبر ))5) تحت 

أقم 8981.
ملخص من وجل يلنشر

شرتة يلدأيسات مهى فيسك
ش.م.م
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شركة نور دانسك
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

يقدأ أوسمالها : 1.555.555.55 
دأهم

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 
يتفق يلجم  يلعام   (5(( ماأس   15
ذيت  شرتة  دينسك  نأأ  لشرتة 
أوسمالها   يقدأ  محدردة  مسؤرلاة 
1.555.555.55 دأهم ريأجد مقرها 
زنقة   15 يلكالي  بالعنأين  يإلجكماعي 
رالد بأزيري أقم 4 ماباال يلر اط على 

ما يلي :
تفأيت يلحصص :

قرأ يلساد أشاد عبد هللا تفأيت 
يلساد  لفائدة  حصصه  من   %  55
فئة  من  بريدة  غزيأ   جال   محمد 
155 دأهم في شخص مسيرها يلساد 
يلهاشمي  ريلساد  هللا  عبد  أشاد 

بأأيس.
يبساساة  يلقأينين  تحاين 

للشرتة: 
يلنظام  تحاين  يلعام  يلجم   قرأ 

يبسا�سي للشرتة.
بالسجل  يلقانأني  يإليديع  تم 
باملحكمة  يلضبط  بككابة  يلكجاأي 
يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 1) سبكمبر 

))5) تحت أقم 8985)1.
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يملستشاأ
37 زنقة جبل تازكا أقم 1 وتدي  يلر اط

almostachar1@gmail.com

راسكووا سيرفيس
ش.م.م

RASCOA SERVICES SARL
تعديالت في يلقانأن يبسا�سي

إسكثنائي  عام  جم   إثر  على 
للشرتة ذيت   (5(( يأناأ   7 بكاأيخ 

يملسؤرلاة يملحدردة يملسماة  أيسكأري 

دأهم   15.555 أوسمالها  سيرفيس 

رمقرها يإلجكماعي كائن بالر اط أقم 

15 شاأع يببطا  أقم 4 وتدي  تمت 

يملصادقة على ما يلي :

يلحافي  يلساد  طرف  من  يلبا  

إلى  إجكماعاة  حصة   49 مررين 

شريكه يلساد ونس بلمامأن.

يسكقالة يلساد يلحافي مررين من 

تساير يلشرتة.

مديري  تمسير  يلساد  تعاين 

مغربي  بلمامأن  ونس  للساد  رحادي 

فبريير   (1 بكاأيخ  يملزديد  يلجنساة 

1988 يلحامل للبطاقة يلأطناة أقم 
AA(5((9 ريلقاطن بالر اط سككأأ 

3) إقامة أيحاب عماأة A شقة أقم 8 

حي يلرياض.

 PW إلى  يلشرتة  إسم  تغاير 

.INVESTMENTS

ليشمل  يلشرتة  نشاط  تعديل 

غير  ور  يملباشرة  يملساهمة  وساسا 

يملباشرة في أوس ما  جما  يلشركات 

ور  يملالاة  ور  يلصناعاة  ور  يلكجاأية 

يبرأيق يملالاة ور يلعقاأية.

يعكماد نظام وسا�سي جديد بعد 

يإلنكقا  من شرتة مكعددة يلشركاء 

إلى شرتة بشريك ريحد.

رقد تم يإليديع يلقانأني باملحكمة 

سبكمبر   (1 يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 

))5) تحت أقم 8.987)1.
يملسير
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SOCIETE STAR GOODS
SARL AU

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

يإلجكماعي  يملقر  رنقل  يإلسكثنائي 

بكاأيخ  يملحين  يبسا�سي   ريلنظام 

15 وغسطس ))5) تم ما يلي :

تجزئة  من  يإلجكماعي  يملقر  نقل 
أقم 49 تجزئة صناعاة يزهرة رلجة 

سال.

شاأع   45 عماأة  كالكالي  لاصبح 

فرنسا شقة 8 وتدي  يلر اط.

يلتساير ريإلمضاء : للمسير يلساد 
عمر غفير.

للشرتة  يبسا�سي  يلنظام  تحاين 
رتعديل يلفصأ  يلتي شملها يلكغاير.
يلقانأني لدى تكابة  رتم يإليديع 
بسال  يإلبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
))5) تحت أقم  19 سبكمبر  بكاأيخ 

.39611
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EAM SERVICES
TEL : 05.37.67.01.24
FAX : 05.37.76.01.15

Email : contact@ahouzi.ma
SITE WEB: WWW ahouzi.ma

 ADRESSE : MARCHE CENTRAL
MAG.N°44 TANGER

بمأجب شررط بكاأيخ 14 سبكمبر 
رتعديل  تغايريت  إجريء  تم   (5((
 EAM لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن  في 
SERVICES  ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

كالكالي :
طريق  عن   : يملا   أوس  زيادة 
بمبلغ  )مؤجل)  يبأ اح  دمج 
4.555.555.55 دأهم لاصل إلى مبلغ 

15.555.555.55 دأهم.
تعديل يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

في  إنجازه  تم  يلقانأني  يإليديع 
يملحكمة يإلبكديئاة بطنجة بكاأيخ )) 

سبكمبر ))5) تحت عدد 4)153.
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CDG CAPITAL GESTION
SA

شرتة مساهمة
أوسمالها : 1555.555 دأهم
يملقر يإلجكماعي : 151 شاأع 

يملسيرة يلخضريء يلطابق يلثالث 
يلديأيلباضاء

تعاين مكصرف
35 يأناأ  بمقك�سى محضر بكاأيخ 
))5) قرأ يلجم  يلعام يلعادي تعاين 
يلساد أشاد يرترياط بصفة مكصرف 
ينعقاد  يأم  تنكهي  6سنأيت  ملدة 
يلذي  يلسنأي  يلعادي  يلعام  يلجم  
يملالاة  يلسنة  حسابات  في  سابت 

يملخككمة بكاأيخ 31 ديسمبر))5).
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يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 

لدى  يلضبط  بككابة  يلقانأني 

بالديأيلباضاء  يلكجاأية  يملحكمة 

))5) تحت أقم  1) سبكمبر  بكاأيخ 

.838553
من وجل يإليديع ريلنشر

مجلس يإلديأة
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 » LOULOUZ « 

يلسجل يلكجاأي أقم 735)16

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة 
ذيت شريك رحاد 

بمقك�سى يلقانأن يبسا�سي يملؤأخ 

بكاأيخ 7 سبكمبر ))5) تقرأ تأسيس 

    LOULOUZ يسم  تحمل  شرتة 

محدردة يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد 

خاصاتها كالكالي :

:  »LOULOUZ« شرتة  يلتسماة 

محدردة يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد 

يلهدف : يلشرتة تماأس نشاطها :

يبظافر  وطريف  رتصمام  وديء 

يلصناعاة رخدمات تصفاف يبظافر 

جمالاة،  بغريض  ريلقدمين  للادين 

ريلعناية بالادين ريلقدمين بغريض 

جمالاة، رطالء يبظافر بجما  ونأيعه 

يلشبه  ور  يلكالساكاة،  بالطريقة 

يالصطناعاة،  يبظافر  ور  يلديئمة، 

يلرمأش،  رترتاب  ريلتشكال، 

ريلرمأش،  يلحاجب  رتلأين  رتعزيز 

ريملكااج يلديئم،  ريلرمأش يلديئمة، 

رإنشاء  بالخاط،  يلشعر  رإزيلة 

ريلعناية،  ريلشامبأ،  إتسسأيأيت، 

ونأيع  رجما   يلشعر،  رتصفاف 

ريلكدأيب   ، يلعناية بالأجه ريلجسم 

لألظافر  يالصطناعاة  يبطريف  على 

يلشعر،  ررصالت  يبظافر،  رفن 

يلشعر،  تمليس  ر  بالشعر  ريلعناية 

رشريء  يلحديثة  بالكقناات  ريلعناية 

ر ا  جما  يملنكجات ريإلتسسأيأيت 

يملكعلقة بابنشطة يملذكأأة وعاله ؛

ريملنكجات  يإلتسسأيأيت  با  

ذيت يلصلة بابنشطة يلرئيساة مثل 

رمنكجات  يلكجمال،  مسكحضريت 

رمجأهريت  ريملجأهريت،   يلعناية، 

ريملصنأعات  ريبرشحة،   يبزياء،  

ريلصناد ،   ريبحذية،   يلجلدية،  

روحذية صالحة لجما  يملأيسم رما 

إلى ذلك.

جما   في  يلشرتة  يستثماأ 

يلشركات يلتي تم يلتي سيكم إنشاؤها، 

ريلتي قد تكأن مرتبطة بشكل مباشر 

ور غير مباشر بهدف يلشرتة ور بأية 

ذيت  وغريض  ور  مماثلة  وغريض 

من  يلتي  يلشركات  ساما  رال  صلة، 

إنجاز  في  يملرجح ون يساهم غرضها 

غرض يلشرتة، بأي رسالة، رال ساما 

جديدة،  شركات  إنشاء  خال    من 

ور عملاات يلدمج، ور مساهمات،     

  ور تحالفات،  ور مشاأي  مشترتة.

يملعامالت،  جما   وعم،  ربشكل 

يلكجاأية  طباعتها،  كانت  مهما 

ريملنقألة  ريلحرفاة  ريلصناعاة 

بابغريض  ريملكعلقة  يملنقألة،  رغير 

آخر  غرض  بأي  ور  وعاله  يملذكأأة 

يلذي من يملحكمل  مماثل ور مرتبط، 

غير  ور  مباشر  بشكل  يعزز،  ون 

إلاه  تسعى  يلذي  يلهدف  مباشر، 

يلشرتة ريمكديدها رتطأيرها.

يلشرتة  مقر   : يالجكماعي  يملقر 

في  مأطنة   : يلكالي  يلعنأين  في  حدد 

9، بلأك م، حي  WE CITY 12 قطاع 

يلرياض – يلر اط.

يملدة يلقانأناة : تأسست يلشرتة 

تاأيخ  من  يبكدءي  سنة   99 ملدة 

يلكأسيس يلنهائي لها.

أوسما    : يالجكماعي  يلروسما  

 155.555 مبلغ  في  حدد  يلشرتة 

من  حصة   1555 إلى  قسمت  دأهم 

كلاا  دف   حصة  لكل  دأهم   155

ريمثل مساهمة ونجزت نقدي لفائدة 

يلأحاد  يلشريك  من طرف  يلشرتة 

لبنى قدرأي.

بالكامل  يلحصص  هذه  تدف  
رتخصص كلها للشرتة.

يلتساير : يسير يلشرتة 
يلقاطنة  قدرأي،  لبنى  يلسادة 
 56 عماأة  يالندلس  أياض  بغرناطة 
يلر اط مغر اة  يلرياض  حي   ( شقة 
ماي   (7 بكاأيخ  مزديدة  يلجنساة 
)198  بفاس حاملة لبطاقة يلكعريف 

.C 776793 يلأطناة أقم
بالسجل  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلكجاأي 
بالسجل  مسجلة  يلشرتة  بالر اط. 
يلكجاأي بالر اط تحت أقم 735)16.
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COMO TRA CO
يئكماناة معكمدة من طرف رزيأة يملالاة

مقرها : ممر جبل ونكأأ إقامة 11 أقم 4 سال 
يلجديدة، سال

يلهاتف : 5688955144

STE SOLROC
SARL

أيسمالها : 5.555.555 دأهم
رفاة شريك م  تحاين يلقانأن 

يالسا�سي للشرتة
تبعا ملديرالت يلجم  يلعام يلغير 
وغسطس   (9 يأمه  ريملؤأخ  يلعادي 
))5)، قرأ شركاء شرتة صألررك، 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مقرها  دأهم،   5.555.555 بروسما  
يالجكماعي : زيرية شاأع يلحسن يلثاني 
ر)1   11 يلشقة  يلخامس  رمحمد 

تماأة، مرتز، ما يلي :
يملأيفقة على رأثة يلشريك يملكأفي 
وحد  يلساد شهبأن لحسن،  تأفى   :
صاحب   ،SOLROC شرتة  شركاء 
نأفمبر   (3 بكاأيخ  سهم   17555
يلرقم  يلأفاة  لشهادة  رفقا   ،(5(1
يلصادأ بكاأيخ   ،2021/2118/2343
يلأأثة  رترك   ،(5(1 نأفمبر   35
يلأحادين يبين يلقانأن يلعادي تأزي  

ونصبة يملكأفى على يلنحأ يلكالي :
خديجة  يلبرتات  يلسادة  زرجكه 
 195( ديسمبر   31 في  يملألأدة 
أقم  يلأطناة  يلهأية  بطاقة  رتحمل 

G1(1355، مقابل 72/9.

وبناؤه يبأبعة ريبنكه على يلترتيب 

72/14 ر72/9 رهم :

يلساد شهبأن تما  من مأيلاد 

بطاقة  ريحمل   1975 ديسمبر   31

 A486111 أقم  يلأطناة  يلهأية 

مقابل 72/14.

يلأهاب  عبد  شهبأن  يلساد 

 197( يناير  فاتح  مأيلاد  من 

أقم  يلأطناة  يلهأية  بطاقة  ريحمل 

A491187 مقابل 72/14.

مأيلاد  من  عزيز  شهبأن  يلساد 

بطاقة  ريحمل   1976 وغسطس   1(

 A785548 أقم  يلأطناة  يلهأية 

مقابل 72/14.

يلساد شهبأن حسن من مأيلاد 

19 يألاأ )198 ريحمل بطاقة يلهأية 

مقابل   A789751 أقم  يلأطناة 

.72/14

يلساد شهبأن لالى من مأيلاد 5) 

ريحمل بطاقة يلهأية   1978 وتكأ ر 

مقابل   A785335 أقم  يلأطناة 

.72/7

مجمأع : 72/72.

يلتي  يلصفات  هذه  إلى  باإلضافة 

تمت مالحظتها من خال  عقد يإلأيثة 

في   (5(1 ديسمبر   7 بكاأيخ  يلعدلي 

تماأة.

يلشريك  حصص  تخصاص 

يملرحأم  لأأثة  يلكخصاص   : يملكأفى 

سهم   17555 من  لحسن  شهبأن 

تعأد إلى يبخير بالنسب يملذكأأة في 

بكاأيخ مقكبس  وعاله،  يإلأيثة   عقد 

 7 ديسمبر 1)5).

تحديث يلنظام يبسا�سي للشرتة.

تم يإليديع يلقانأني لدى يملحكمة 

سبكمبر   (( يأم  بالر اط  يلكجاأية 

))5)، تحت أقم 9555)1.

500 P
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DYARIMMO
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد

أيسما  : 55.555 دأهم

يلكائن مقرها : يلديأ يلباضاء 94)، 

شاأع يعقأب يملنصأأ، فضاء ونفا، 

يلطابق يلريب  أقم 15

يلسجل يلكجاأي : 436.577

فقدين ثالثة وأ اع 4/3 أوسما  
يلشرتة رقرأ يسكمريأ يسكغاللها

بمأجب قريأيت يلشريك يلأحاد 

يبت  رهأ   ،(5(( يألاأ   15 بكاأيخ 

من   86 يملادة  ملقكضاات  طبقا 

تما رق  تعديله   96.5 يلقانأن أقم 

للحل  ديعي  ال  ونه  تقرأ  رتكماله، 

أغم ون يلرسامال  يملسبق للشرتة، 

أوسما    1/4 أب   عن  تقل  يلذيتاة 

يلشرتة.

تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 

يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 

 ،(5(( بكاأيخ فاتح سبكمبر  يلباضاء 

تحت أقم 836314.

501 P

HDID CONSULTANTS

يلديأ يلباضاء 4، زنقة يملعطي جزرلي 

)زنقة فريأ  سابقا) ونفا

 MY LERZ INTERNATIONAL

MOROCCO
تكأين شرتة ذيت مسؤرلاة 

محدردة  بشريك رحاد
بمأجب عقد عرفي مؤأخ بالديأ 

تم   ،(5(( 31 وغسطس  في  يلباضاء 

ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلنظام  رض  

رحاد  بشريك  محدردة  مسؤرلاة 

تكمن مميزيتها فاما يلي :

مسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلشكل 

محدردة بشريك رحاد.

 MYLERZ  : يلتسماة 

.INTERNATIONAL MOROCCO

ريإلبعاث  يإلأسالاات   : يلغرض 

يالتجاهات يملغر اة  بالطررد لجما   

ريبجنباة، يإليديع ريلكخزين.

يلباضاء،  يلديأ   : يلشرتة  مقر 

تجزئة   ،SOFT FACTORY مشررع 

يلصناعاة  يملنقطقة  مأأيكاناا،  كالي 

.E(5 سادي يلبرنأ�سي، محل أقم

يملدة : 99 سنة.
 155.555  : يلشرتة  أوسما  

دأهم.

من فاتح   : يلسنة يملالاة للشرتة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

يملدبر : يلساد وحمد فاأرق وحمد 

لبيب عبد يللطاف.

تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 

يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 

 ،(5(( سبكمبر   6 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 836636.

يلضبط  بككابة  يلشرتة  قاد  تم 

لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ يلباضاء 

تحت أقم   ،(5(( سبكمبر   6 بكاأيخ 

.554553

502 P

K M M HOLDING
شرتة مساهمة

أوسمالها : 355.555 دأهم

يلكائن مقرها : يلديأ يلباضاء 7، 
زنقة يلدتكأأ فايري

يلسجل يلكجاأي : 37).135

يلجم  بين مهام أئيس مجلس يإلديأة 

ريملدير يلعام

مالءمة رإعادة صااغة يلنظام 
يالسا�سي

8) يأناأ  بكاأيخ  مديرلة  بمأجب 

يلعامة  يلجمعاة  فإن   ،(5((

يلشرتة  في  للمساهمين  يملخكلطة 

قد   ،K M M HOLDING يملساهمة

قرأت :

م   يبسا�سي  يلنظام  مالءمة 

أقم  للقانأن  يلجديدة  يملقكضاات 

 ،12-78 أقم  يلقانأن   ،55.(5

أقم  ريلقانأن   19.(5 أقم  يلقانأن 

يملعد  ريملكمم للقانأن أقم   20-19

17-95 يملنظم للشركات يملساهمة.

للنظام  يلكاملة  يلصااغة  إعادة 

يبسا�سي للشرتة يملعناة.

يأناأ   (8 بمأجب مديرلة بكاأيخ 
رطبقا للمقكضاات يلقانأناة   (5((
يلساأية، يخكاأ مجلس يإلديأة تأحاد 
ريملدير  يإلديأة  مجلس  أئيس  مهام 

يلعام.
تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 
يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 
 ،(5(( سبكمبر   1( بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 837358.
عن يملسكخلص ريلباانات

503 P

LAXMI HOLDING
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

أوسمالها : 155.555 دأهم
يلكائن مقرها : يلديأ يلباضاء شاأع 

يملسيرة زنقة 6 وتكأ ر أقم 6، يلطابق 
يلثالث، يلشقة 3، 5155) - ونفا

يلسجل يلكجاأي : 431.459
فقدين ثالثة وأ اع 4/3 أوسما  

يلشرتة
رقرأ يسكمريأ يسكغاللها

يلعادية  غير  يلعامة  يلجمعاة  إن 
يأناأ   35 في  يملنعقدة  للشركاء 
ملقكضاات  طبقا  تبت  رهي   ،(5((
96.5 تما  86 من يلقانأن أقم  يملادة 
ال  ونه  تقرأ  رتكماله،  تعديله  رق  
ديعي للحل يملسبق للشرتة، أغم ون 
 1/4 يلرسامال يلذيتاة تقل عن أب  

أوسما  يلشرتة.
تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 
يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 
يلباضاء  بكاأيخ فاتح سبكمبر ))5)، 

تحت أقم 836311.
504 P

LA CAVALINA
SARL AU

RC : 35325 SALE
يلكبرع بأسهم يلشرتة

يلعادي  غير  يلعام  للجم   تبعا 
 ،(5(( يأناأ   (7 بكاأيخ  يملنعقد 
 LA لشرتة  يلأحاد  يلشريك  قرأ 
CAVALINA ش م م بشريك رحاد، 
أوسمالها : 1.555.555 دأهم ما يلي :

تمت يملأيفقة على يلكبرع بابسهم 

يلتي  ومانة  يلغرمالي  يلسادة  بين 

تملكها  يلتي  حصصها  بجما   تكبرع 

في يلشرتة يي 15.555 وسهم لصالح 

يملأهأ ين لهم :

سهم لصالح يلساد حمزة   3334

يلعلأي يإلسماعالي.

سهم لصالح يلساد أشاد   3333

يلعلأي يإلسماعالي.

3333 سهم لصالح يلسادة غاثه 

يلعلأي يإلسماعالي.

من  جااللي  بديأ  يلساد  يسكقالة 

منصبه تمدير.

للشرتة  جديدة  مديرة  تعاين 

يلسادة ملاكة كألحسن.

تحديث يلنظام يبسا�سي للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 ،(5(( سبكمبر   (5 يالبكديئاة بسال 

تحت أقم 3)396.
من وجل يالسكخالص ريلباان

505 P

NAJD SERVICE

SARL AU

تغاير تسماة يلشرتة
يلعام  يلجم   ملقكضاات  طبقا 

يألاأ   13 بكاأيخ  يلغير عادي يملؤأخ 

))5)، قرأ شركاء يلشرتة ما يلي :

 NAJD إلى  يلشرتة  تسماة  تغاير 

.SERVICE SARL AU

زيادة مقار    : تغاير مهام يلشرتة 

يلخضريء  يبماتن  رصاانة  يلبستنة 

من   3 يلفصل  تعديل  تم  ر ذلك 

يلقانأن يبسا�سي.

يبسا�سي  يلنظام  إعادة  إقريأ 

للشرتة.

بالسجل  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلكجاأي 

بكاأيخ   39435 أقم  تحت  بسال 

11 وغسطس ))5).

506 P
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AQUASAL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

للمساهم يلأيحد

مقرها يالجكماعي : ساناة يلشرقاري 

زنقة جام  بنعااد أقم 4) سال

يلزيادة في يلروسما 
تبعا ملقكضاات يلجم  يلعام غير 

وغسطس   4 بكاأيخ  يملؤأخ  يلعادي 

))5)، قرأ شركاء يلشرتة ما يلي :

من  يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة 

دأهم   655.555 دأهم إلى   155.555

يلجاأي  يلحساب  بكعأيض  رذلك 

دأهم    555.555 رزيادة  للشركاء 

مقسمة إلى 5555 حصة بقامة 155 

دأهم للحصة يلأيحدة.

يلشرتة  أوسما   وصبح  ر ذلك 

 155 حصة بقامة   6555 مكأن من 

على  مأزع  يلأيحدة  للحصة  دأهم 

يلشكل يلكالي :

سمير لعسل 6555 حصة.

من  ر7   6 رعلاه تم تعديل يلبند 

يلقانأن يبسا�سي.

يبسا�سي  يلنظام  إعادة  إقريأ 

للشرتة.

بالسجل  يلقانأني  يإليديع  تم 

بسال  يالبكديئاة  باملحكمة  يلكجاأي 

تحت أقم 39486 بكاأيخ 15 سبكمبر 

.(5((

507 P

LYSI EMEA SUCCURSALE
RC N°162843

فرع  بكأسيس  يكعلق  يشهاأ  نشر 

 LYSI يسم  تحت   ،SUCCURSALE

يلذي يأجد   EMEA SUCCURSALE

مقرها بعماأة JOLI COIN 2، يلطابق 

1، يلشقة أقم 5، زنقة هاأرن يلرشاد 

يلر اط ريملسجلة في يلسجل  وتدي ، 

يلكجاأية بالر اط  يلكجاأي باملحكمة  

تحت أقم 843)16.

508 P

 STE.MOORISH HOTEL
GROUP

SARL
تكأين شرتة محدردة يملسؤرلاة
أقم يلسجل يلكحاأي 751)16

بالر اط  مؤأخ  محضر  بمقك�سى 
تم رض    (5(( وغسطس  بكاأيخ)1 
يلقأينين يبساساة لشرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت يملميزيت يلكالاة :
يلهدف :
 فندق.

يإلسكيريد ريلكصدير.
يلكجاأة.

يملقر : عماأة أقم 35 شقة أقم 8 
حسان  يلأتالي  وحمد  مأالي  شاأع 

يلر اط.
بما  يملا   أوس  حدد   : يملا   أوس 

قدأه 155.555.5 دأهم.
غير  ملدة  يلشرتة  تديأ   : يلتساير 

محدردة من طرف :
يلساد ومين بنسا�سي نأأ.

يلساد ياسر يلدمناتي .
بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 
بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم   (5(( سبكمبر   14 بكاأيخ 

.1(88(5
509 P

LOGISTIC HUB OF AFRICA
تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 

محدردة بشريك ريحد 
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  رض   تم   (5(( يألاأ   (5
مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
ذيت  ريحد  بشريك  محدردة 

يلخصائص يلكالاة :
 LOGISTIC HUB OF  : يإلسم 

.AFRICA
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

مسؤرلاة محدردة بشريك ريحد.
يلهدف يإلجكماعي :

يآلخرين  عن  ناابة  يلبضائ   نقل 
ريستئجاأ  رشريء  إديأة  رتشغال 
نقل  روذرن  تريخاص  جما  

يلبر  طريق  عن  يلبضائ   ور  يلركاب 
يلبحر  ور  يلحديدية  يلسكك   ور 
له  ما  ركل  يللأجستاات  ور  يلجأ  ور 
بكل  مباشرة  غير  ور  مباشرة   عالقة 
ما سبق ذتره من وجل تأفير يلظررف 

يملناسبة لكنماة رتطأير يلشرتة .
 ( جأهرة   : يإلجكماعي  يملقر 
أقم   1 يلطابق   1 عماأة   3 مجمأعة 

18 يلديأيلباضاء.
 155.555  : يلشرتة  ما   أوس 
دأهم مقسمة إلى 1555 حصة بثمن 

155.55 دأهم للحصة.
يلساد إلااس أفاق 1555 حصة.

من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 
يلكأسيس.

يلسنة يإلجكماعاة : يلسنة يملدناة 
31 ديسمبر من كل  من فاتح يناير إلى 

سنة.
يلساد  تعاين  تم  لقد   : يلتساير 
للشرتة  رحاد  تمسير  أفاق  إلااس 

ملدة غير محدردة.
يإليديع يلقانأني: تم لدى يملحكمة 
 13 بكاأيخ  بالديأيلباضاء  يلكجاأية 
سبكمبر ))5) تحت عدد 9868) رتم 
يلكجاأي  بالسجل  يلشرتة  تسجال 

تحت عد 69)555.
510 P 

 STE DE TRANSPORT ET DE
GESTIONS DES STOCKS

SARL AU
لأ )) تجزئة مأأيكاناا سادي 

يلبرنأ�سي يلديأيلباضاء
يلسجل يلكجاأي : 116553

حل يلشرتة مسبق
بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
 14 يألاأ))5) قرأ يلشريك يلأحاد: 
ترينسبأأ  لشرتة  مسبق  حل 

يدرجساأ دي سكأك.
يبأناصر  ينس  يلساد  عين 
لكصفاة شرتة ترينسبأأ يدر جيسأ 

دي سكأك.
 (( لأ  يلشرتة:  لكصفاة  مقر 
يلبرنأ�سي  سادي  مأأيكاناا  تجزئة 

يلديأيلباضاء.

باملحكمة  يلقانأني  يإليدع  رض  

أقم  تحت  بالديأيلباضاء  يلكجاأية 

58)835 بكاأيخ )) وغسطس ))5).
مسكخرج للباان

511 P

RYAD MZAB LILISKANE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

يلجمعاة  محضر  على  بناء 

 15 في  يملنعقدة  يإلسكثنائاة  يلعامة 

 RYAD MZAB لشرتة   (5(( ماأس 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   LILISKANE

يملحدردة قد قرأ ما يلي :

يلساد  حصة   755 تفأيت 

يلساد  لصالح  محمد  مصطاكي 

سكريتي عبد يملجاد.

محمد  مصطاكي  يلساد  تعاين 

يملجاد  عبد  سكريتي  ريلساد 

تمسيرين للشرتة  ملدة غير محدردة.

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  تكابة 

بالديأيلباضاء يأم 19 سبكمبر ))5) 

تحت أقم 1)8379 ريملقادة بالسجل 

يلكجاأي تحت أقم 47531).

512 P

 SOCIETE FONCIERE
 ET FINANCIERE DE
PARTICIPATION SA

6 زنقة تامسنة حي لابأدأرم يلباضاء

يملنعقد  يإلديأة  مجلس  قام 

ريلذي   (5(( وغسطس   (( بكاأيخ 

في بالباضاء  محضره  تسجال   تم 

 9 سبكمبر ))5) بما يلي :

وسهم   15 تفأيت  على  يملأيفقة 

يلساد منكصر يأنس لفائدة يلسادة 

ييلانا مالتسافا.

من  أضأين  مزيان  يلساد  إقالة 

عأضا  ر كعاين  تمكصرف  منصبه 

عنه يلسادة ييلانا مالتسافا يملزديدة 

في ) نأفمنبر 1986 ريملقامة بالباضاء 

يملكبقاة في سيرين ركالة  خال  يملدة  

على  يملصادقة  غاية  رإلى  سلفها 

حسابات يلسنة يملالاة 7)5).
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تكابة  لدى  يلقانأني:  يإليديع  تم 
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
 (5(( سبكمبر   (1 يأم  بالباضاء 
تحت أقم 838435 ريملقادة بالسجل 

يلكجاأي تحت أقم 474541.
513 P

UNIQUE IMMO
على محضر يلجمعاة يلعامة  بناء 
سبكمبر   8 في  يملنعقدة  يإلسكثنائاة 
 UNIQUE IMMO لشرتة   (5((
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة قد 

قرأ ما يلي :
حصة   (81654 تفأيت 
لفائدة  يأنس  منكصر  يلساد 
 SOCIETE يملساهمة   شرتة 
 FONCIERE ET FINANCIERE DE

. PARTICIPATION SA
تكابة  لدى  يلقانأني:  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يلكجاأية بالباضاء 
أقم  تحت   (5(( سبكمبر   (5 يأم 
ريملقادة بالسجل يلكجاأي   838111

تحت أقم 436589.
514 P

LE MEETING POT
SARL AU

67)-69) شاأع  بير ينزيأين معاأيف 
يلديأيلباضاء

يلسجل يلكجاأي: 16691)
قفل يلكصاة

بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 
 18 يألاأ ))5) قرأ يلشريك يلأحاد 

:
لأماكين  لشرتة  يلكصفاة  قفل 

بأنتاجة النتهاء نشاطها.
يلاأسفي  مأنة  يلسادة  عانت 

لكصفاة شرتة لأماكين بأ.
 ،(67  : يلشرتة  لكصفاة  مقر 
معاأيف  ينزيأين  بير  شاأع   (69

يلديأيلباضاء.
يلقانأني  يإليديع  ساأض  

باملحكمة يلكجاأية بالديأيلباضاء .
مسكخرج للباان
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LE MEETING POT
SARL AU

67)-69) شاأع بير ينزيأين معاأيف 

يلديأيلباضاء

يلسجل يلكجاأي: 16691)

حل يلشرتة مسبق
بكاأيخ عرفي  عقد   بمقك�سى 

يلشريك  قرأ   (5(( يألاأ   14  

يلأحاد:

حل مسبق لشرتة لأماكين بأ.
يلاأسفي  مأنة  يلسادة  عانت 

لكصفاة شرتة لأماكين بأ.

مقر لكصفاة يلشرتة : 69) شاأع 

بير ينزيأين معاأيف يلديأيلباضاء.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  رض  

أقم  تحت  بالديأيلباضاء  يلكجاأية 

57)835 بكاأيخ )) وغسطس ))5).
مسكخرج للباان
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 STE DE TRANSPORT ET DE

GESTIONS DES STOCKS
SARL AU

لأ )) تجزئة مأأيكاناا سادي 

يلبرنأ�سي، يلديأ يلباضاء

يلسجل يلكجاأي : 116553

قفل يلكصفاة
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

يلشريك  قرأ   ،(5(( 18 وغسطس 

يلأحاد :

ترينسبأأ  لشرتة  يلكصفاة  قفل 

النتهاء  سكأتنتاجة  دي  جساأ  يدر 

نشاطها.

يبأناصر  ينس  يلساد  عين 

لكصفاة شرتة ترينسبأأ يدر جساأ 

دي سكأك.

 (( لأ   : يلشرتة  لكصفاة  مقر 

يلبرنأ�سي  سادي  مأأيكاناا  تجزئة 

يلديأ يلباضاء.

يلقانأني  يإليديع  ساأض  

باملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء.
مسكخرج للباان
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MWT SERVICES
SARL AU

يلغير  يلعام  يلجم   بمقك�سى 
 ،(5(( وغسطس   (5 يلعادي بكاأيخ 

قرأ يملسير يلأحاد للشرتة ما يلي :
 35 من  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
يحمد  مأالي  زنقة   ،8 أقم  شقة 
59 إقامة  يلر اط إلى  لأتالي حسان، 
سال   ،34 محل   9 عماأة  محج سال 

يلجديدة.
تغاير يلبند 4، للقانأن يبسا�سي.

وسئلة مخكلفة.
تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

بكاأيخ )) سبكمبر ))5).
 ،135573 أقم  يلكجاأي  يلسجل 

تحت يلرقم 9566)1.
مقكطف قصد يلنشر
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CHANTIERS POLYVALENTS
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
أيسمالها : 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : 45 يلديخلة 7 
تيش يبرديية تماأة

تأسيس
 7 بكاأيخ  عرفي  عقد  بمأجب 
يملصادقة  تمت   ،(5(( سبكمبر 
ذيت  لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن  على 
رحاد  بشريك  محدردة  مسؤرلاة 

ذيت يلخصائص يآلتاة.
 CHANTIERS : يلتسماة يلكجاأية

.POLYVALENTS
ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 

مسؤرلاة محدردة بشريك رحاد.
يلهدف : تاجر وجهزة تمباأتر.

يلعملاات  جما   عامة  بصفة 
مباشرة  بصفة  يملرتبطة   يلكجاأية 

ور غير مباشرة بنشاط يلشرتة.
 7 يلديخلة   45  : يالجكماعي  يملقر 

تيش يبرديية تماأة.
دأهم،   155.555  : يملا   أيس 
فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.

يملدة : 99 سنة بعد يلكأسيس.

يلساد بلعبدية يأسف   : يلتساير 

ملدة غير محدردة.

رقد تم يإليديع يلقانأني باملحكمة 

سبكمبر   (1 يالبكديئاة بكماأة بكاأيخ 
يلكجاأي  يلسجل  أقم  تحت   ،(5((

.137(71
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AJ CONNECT
 SARL AU

أوسمالها : 155555 دأهم

مقرها يالجكماعي: شقة بالطابق 

يلثاني عماأة بحي يلبريأك شاأع 

عال  يلفا�سي ممر 54 أقم 53 

يلفنادق

يلكأسيس 
بكاأيخ  مسجل  عقد  بمقك�سى 

بالفنادق   ،(5(( 3 وغسطس 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسست 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  يملحدردة 

رتكميز بالخصائص يلكالاة : 

 AJ  CONNECT  : يلشرتة  يسـم 

ش. ذ.م.م.

بالطابق  شقة   : يالجكماعي  يملقر 

يلثاني عماأة بحي يلبريأك شاأع عال  
يلفا�سي ممر 54 أقم 53 يلفنادق.

لألغريض  تأسست  يلشرتة 

يلكالاة : 

خدمات يالتصاالت ر يلكصأير.

منصات  على  محكأى  صناعة 

يلكأيصل يالجكماعي.

منصات  على  رتسأيق  يديأة 

يلكأيصل يالجكماعي .

       ربشكل عام جما  يلعملاات 

ريملالاة  ريلكجاأية  يلصناعاة 

بشكل  يملرتبطة  ريلغير  ريلعقاأية 

مباشر رغير مباشر بابغريض يملشاأ 

إليها ور وغريض مشابهة ور مماثلة.

سنة يبكديءي من تاأيخ   99  : يملدة 

يلتسجال بالسجل يلكجاأي .
 155555 في  محدد   : يملا   أيس 

بقامة  حصة   1555 ريمثل  دأهم، 

155 دأهم للحصة مفأتة، تما يلي : 
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 1555 يلجناتي  يحمد  يلساد 

حصة شريك يلأحاد للشرتة.

يسير يلشرتة ملدة غير   : يلتساير 

محددة يلساد يحمد يلجناتي يلحامل 

.LF 56585 للبطاقة يلأطناة عدد

معه  يلشرتة  بالتساير  ريقأم 

يلساد محمد دريس شهابأ يلحامل 

.LF 4889( للبطاقة يلأطناة عدد

من  يبر   يبدو   : يملحاسبي  يلعام 

شهر يناير رينكهي في يلأيحد ريلثالثين 

من شهر دجنبر.

يالحكااط  لككأين   5%  : يبأ اح 

يلقانأني ريلباقي للشريك يلأحاد.

بالسجل  يلشرتة  تقااد  تم 

بكاأيخ    3(1(7 يلكجاأي تحت عدد 

7 سبكمبر ))5)،  لدى تكابة يلضبط 

باملحكمة يالبكديئاة بكطأين.

رض   تم   : يلقانأني  يإليديع 

يمللف لدى تكابة يلضبط باملحكمة 

سبكمبر   7 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5)، تحت عدد 437).
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SOCIETE AMOBN
 S.A.R.L

تأسيس شرتة 
تأسيس  تم  بمقك�سى عقد عرفي 

شرتة باملميزيت يلكالاة :

.AMOBN  :يلتسماة

.SARL : يلشكل يلقانأني للشرتة

مقر يلشرتة: تجزئة يلأحدة بلأك 

ر أقم 665 يلعاأن.

للشرتة:  يالجكماعي  يلنشاط 

يالستريد ريلكصدير، يلنقل يلخاأجي.

أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

بأتمايتن   عمر  إلى  يعهد  يلتساير 

رعمر يبال�سي ملدة غير محدردة.

يلشركاء: 

مئة  حصة   (555( بأتمايتن  عمر 

دأهم للحصة.

مئة  حصة   (555( يبال�سي  عمر 

دأهم للحصة.

باملحكمة  تم   : يلقانأني  يإليديع 
شتنبر   (( يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2823/2022.

سجل تجاأي أقم : 43559.
521 P

يالسكاذ مصطفى يلشريف

مأثق

مككب أقم 37 عماأة بن زأري  ساحة 

يلحنصالي، يلجديدة

Z - TRONIC
شرتة محدردة يملسؤرلاة

يلروسما  : 1.555.555 دأهم
يملقر يالجكماعي : يلجديدة، إقامة 
نجمة يلجنأب 1 عماأة د شقة )
تغاير يلقانأن يالسا�سي للشرتة

تلقاه  تأثاقي  عقد  بمقك�سى 
مأثق  يلشريف،  مصطفى  يبسكاذ 
يألاأ  ر9)   28-26 بكاأيخ  بالجديدة 
طاهر  يلساد  تعاين  تم   ،(5((
يلتسجال  لبطاقة  يلحامل  زهرين، 
رحاد  تمسير   M001376M أقم 
لشرتة Z-TRONIC، شرتة محدردة 
 1.555.555 بروسما   يملسؤرلاة 

دأهم.
رتبعا لذلك :

تم تعديل يلفصل 15 من يلقأينين 
يالساساة للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 
 ،(5(( سبكمبر   1( بالجديدة بكاأيخ 

تحت أقم 9199).
ملخص من وجل يلنشر
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يالسكاذ مصطفى يلشريف
مأثق

مككب أقم 17 عماأة ومناة، يلطابق يبر ، 
شاأع يلحسن يلثاني، يلجديدة

GOLDEN IMLMOPRO
شرتة محدردة يملسؤرلاة

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

من  مبرم  تأثاقي  عقد  بمقك�سى 
يلشريف،  مصطفى  يبسكاذ  طرف 
وبريل   (6 بكاأيخ  بالجديدة  مأثق 
يبسا�سي  يلقانأن  إعديد  تم   ،(5((
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 
خصائصها  حاث  رحاد،  بشريك 

كالكالي :

 GOLDEN  : يلتسماة 
IMLMOPRO ش ذ م م.

يلهدف : يإلنعاش يلعقاأي.
يملقر يالجكماعي : يلجديدة، تجزئة 
أقم  يلشقة  حكامة  إقامة  يلصباح 

6) يلطابق يلثاني.
من تأقا   99 سنة يبكديء   : يملدة 

يلقانأن يالسا�سي.
 155.555 في  حدد   : يلروسما  
حصة   1555 إلى  مقسم  دأهم 
يجكماعاة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلتساير : عهد   :
يلساتن  فضا   نبال  يلساد 
نعامة  مخائال  زنقة   ،45 بالجديدة 
للبطاقة  يلحامل  يلقدس،  تجزئة 

.M92251 يلأطناة للكعريف أقم
تم تقااد يلشرتة يملسماة وعاله في 
يلسجل يلكجاأي باملحكمة يالبكديئاة 

بالجديدة تحت أقم 3)79).
523 P

يالسكاذ مصطفى يلشريف

مأثق

مككب أقم 17 عماأة ومناة، يلطابق يبر ، 

شاأع يلحسن يلثاني، يلجديدة

ZOYA BUILDING
شرتة محدردة يملسؤرلاة

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

من  مبرم  تأثاقي  عقد  بمقك�سى 
يلشريف،  مصطفى  يبسكاذ  طرف 
11 وغسطس  مأثق بالجديدة بكاأيخ 
يبسا�سي  يلقانأن  إعديد  تم   ،(5((
يملحدردة،  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

حاث خصائصها كالكالي :
 STE ZOYA  : يلتسماة 

BUILDING ش ذ م م.
يلهدف : يإلنعاش يلعقاأي.

: يلجديدة، طريق  يملقر يالجكماعي 
.G سادي بأزيد شاأع

من تأقا   99 سنة يبكديء   : يملدة 
يلقانأن يالسا�سي.

 155.555 في  حدد   : يلروسما  
حصة   1555 إلى  مقسم  دأهم 
يجكماعاة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلتساير : عهد   :

يلحامل  باهي،  ياسين  يلساد 

أقم  للكعريف  يلأطناة  للبطاقة 

.IB(5(757

يلحامل  يلهاللي،  زهير  يلساد 

أقم  للكعريف  يلأطناة  للبطاقة 

M410021 بصفتهم ممثلين للشرتة 

بكل  مكمكعين  محدردة  غير  ملدة 

يلصالحاات.

تم تقااد يلشرتة يملسماة وعاله في 

يلسجل يلكجاأي باملحكمة يالبكديئاة 

 ،(5(( سبكمبر   1( بالجديدة بكاأيخ 

تحت أقم 53)9).
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KENI TRANS LOADERS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

يملقر يالجكماعي : D156، يملغرب 

يلعربي، ورالد يرجاه، يلقناطرة

يلسجل يلكجاأي أقم9)593

تفأيت حصص يجكماعاة
تعاين مسير جديد

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 

لشرتة  بالقناطرة  يلعادي  يلغير 

شرتة   ،KENI TRANS LOADERS
تقرأ  يملحدردة،  يملسؤرلاة   ذيت 

ما يلي :

يملصادقة على تفأيت 555 حصة 

إبريهام  يلساد  ملك  في  يجكماعاة 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يلشأيخ، 

لفائدة   ،M417778 أقم  يلأطناة 

يلحامل  يلكاجي،  منصف  يلساد 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

.G(45759

إبريهام  يلساد  يسكقالة  قبأ  

يلشرتة  تساير  مهام  من  يلشأيخ، 

يلكاجي،  منصف  يلساد  رتعاين 

 KENI TRANS لشرتة  رحاد  مسير 

.LOADERS

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

أقم  تحت   ،(5(( 5) سبكمبر 

.9(6(5
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TRANS BECH
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

يملقر يالجكماعي : إقامة يلكألف، 
مجمأعة 151، عماأة 311، يلشقة 

أقم ) يلقناطرة
يلسجل يلكجاأي أقم 44515
تفأيت حصص يجكماعاة

رتعاين مسير جديد
يلعام  يلجم   محض  بمقك�سى 
لشرتة  بالقناطرة  يلعادي  يلغير 
ذيت  شرتة   ،TRANS BECH

يملسؤرلاة يملحدردة، تقرأ ما يلي :
يملصادقة على تفأيت 555 حصة 
منصف  يلساد  ملك  في  يجكماعاة 
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يلكاجي، 
لفائدة   ،G(45759 أقم  يلأطناة 
يلحامل  يلشأيخ،  يبريهام  يلساد 
أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

.M417778
منصف  يلساد  يسكقالة  قبأ  
يلشرتة  تساير  مهام  من  يلكاجي، 
يلشأيخ،  إبريهام  يلساد  رتعاين 

.TRANS BECH مسير رحاد لشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 
أقم  تحت   ،(5(( 5)  سبكمبر 

.9(6(6
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AL AMAL HABITAT
تأسيس

بمأجب عقد أسمي حرأ بمككب 
مأثقة  بأعالم،  صفاء  يبسكاذة 
 ،(5(5 وغسطس   (4 في  بالقناطرة 
لشرتة  يبسا�سي  يلقانأن  رض   تم 
يملميزيت  ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 

يلكالاة :
 AL AMAL شرتة   : يالسم 

HABITAT ش م م.
يملأضأع : مأضأع يلشرتة هأ :

يلكطأير يلعقاأي.
شريء ر ا  جما  يلعقاأيت.

بناء جما  يلعقاأيت.
ريلخدمة  ريلكطأير  يلبناء 
يبعما   رجما   يملدناة  ريلهندسة 

يبخرى.

شريء ر ا  جما  يملعديت ريملأيد.
يملعامالت  جما   عامة،  بصفة 
ور  يملالاة  ور  يلصناعاة  ور  يلكجاأية 
تكأن  قد  يلتي  يلعقاأية  ور  يملنقألة 
بابنشطة  مباشر  بشكل  مرتبطة 
ون  يملحكمل  من  ور  وعاله  يملذكأأة 

تعزز تطأير يلشرتة.
بالقناطرة شاأع   : يملقر يالجكماعي 
شقة   ،(5 يلعزيز عماأة  مأالي عبد 

أقم )5 يلطابق يبر .
يأم  من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 
تقاادها في يلسجل يلكجاأي ما عدي 
في حالة حل مسبق ور تمديد يبجل 

يملشاأ إلاه في يلقانأن يبسا�سي.
دأهم   155.555  : يلروسما  
مقسم إلى 1555 حصة من فئة 155 
دأهم لكل ريحدة، كلها يتككبت نقدي 
ردفعت في مجمأعها عند يالتككاب 

رهي في يسم :
يأسف ديردي 655 حصة.
محمد ديردي 455 حصة.

يملجمأع : 1555 حصة.
يأسف  يلساد  عين   : يلتساير 
غير  ملدة  للشرتة  مسير  ديردي 

محدردة.
يلبنكاة  يلعملاات  يخص  فاما 
فإن  يلشرتة  يمالك  رشريء  ر ا  
هذه يبخيرة سككأن ملزمة بالكأقا  

يلفردي للساد يأسف ديردي.
تبدو في فاتح   : يلسنة يالجكماعاة 

يناير رتنكهي في 31 ديسمبر.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

بالقناطرة.
يلسجل يلكحلالي عدد 66659.
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RAMAHA
SARL

تأسيس شرتة
محرأ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
وغسطس   15 بكاأيخ  بالقناطرة 
ذيت  شرتة  إنشاء  تم   ،(5((
يلخاصاات  ذيت  مسؤرلاة محدردة 

يلكالاة :

.RAMAHA SARL : يالسم

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

مسؤرلاة محدردة.
مقار    : يالجكماعي  يملأضأع 

يبشغا  يملخكلفة ريلبناء.

يملدة : 99 سنة.

وبأ بكر صديق  شاأع   48  : يملقر 

إقامة إيمان مككب أقم ) يلقناطرة.

دأهم   155.555  : يلروسما  

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.
 555 صنهاجي  أشاد   : يلحصص 

حصة، حنان ز ريت 555 حصة.
أشاد صنهاجي تمسير   : يلتساير 

للشرتة ملدة غير محدردة.

يلسجل يلكجاأي أقم 3)666.

فاتح  من  تبكدئ   : يملالاة  يلسنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

للشرتة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بالقناطرة  يالبكديئاة  باملحكمة 

))5)، تحت أقم  1) سبكمبر  بكاأيخ 

.666(3
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BENRALUM
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك رحاد
أوسمالها : 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : 84، يلزنقة 

174، جردة يلقا�سي مكجر أقم )، 

يلقناطرة

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقناطرة تم رض  يلقانأن يبسا�سي 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

يملأيصفات  ذيت  رحاد  بشريك 

يلكالاة :

 BENRALUM SARL  : يلتسماة 

.AU

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك رحاد.

يلزنقة   ،84  : يالجكماعي  يملقر 

  ،( أقم  مكجر  يلقا�سي  جردة   ،174

يلقنطيرة.

في  يملقارلة   : يلشرتة  مأضأع 

يلنجاأة يملعدناة ور  نجاأة يبملناأم، 

يلبالستاكاة.
مبلغ  في  حدد   : يلشرتة  أوسما  

 1555 إلى  مقسم  دأهم   155.555

دأهم   155 بقامة  يجكماعاة  حصة 

مككتبة  بكاملها،  محرأ  للأيحدة، 

رمأزعة على يلشركاء كالكالي :

 1555 بنريمي  يلعالي  عبد  يلساد 

حصة.

يملدة : 99 سنة.

عبد  يلساد  إلى  وسند   : يلتساير 

يلعالي بنريمي.
يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  تم 

تحت  بالقناطرة  يالبكديئة  باملحكمة 
أقم 66611 بكاأيخ 1) سبكمبر ))5).
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FRUITS SENSATION
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أوسمالها : 1.555.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : 15، زنقة سبأ، 

مرتز يملعامالت »ال شأب« مككب 
أقم ) يلقناطرة

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقناطرة، تم رض  يلقانأن يالسا�سي 

لشرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يملأيصفات يلكالاة :

 FRUITS SENSATION : يلتسماة

.SARL

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
15، زنقة سبأ،   : يملقر يالجكماعي 

مرتز يملعامالت »الشأب« مككب أقم 

)، يلقناطرة.

مأضأع يلشرتة :

تحأيل رتصبير يلفأيته ريلخضر.
أيسما  يلشرتة :

مبلغ  في  يلشرتة  أوسما   حدد 

1.555.555 دأهم مقسم إلى 15555 

دأهم   155 بقامة  يجكماعاة  حصة 

يلشركاء  على  رمأزعة  للأيحدة، 

كالكالي :
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يلساد سعاد رهدة 5555 حصة.
 5555 سحيساح  محمد  يلساد 

حصة.
يلساد نبال بلمقدم 5555 حصة.

يملدة : 99 سنة.
وسند إلى يلساد سعاد   : يلتساير 
سحيساح  محمد  ريلساد  رهدة 

ريلساد نبال بلمقدم.
يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  تم 
باملحكمة يالبكديئاة بالقناطرة تحت 
أقم 66615 بكاأيخ 1) سبكمبر ))5).
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CAFE FOR R
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
يملقر يالجكماعي : إقامة )L9 يلاأنس 
 C ديأنا مهدية ) محل 6 ر7 مرحلة

يلقناطرة
تأسيس شرتة

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 
تصحاح  بمصالح   (5(( سبكمبر   7
تم  يلقناطرة  ملدينة  يإلمضاءيت 
إعديد يلقانأن يبسا�سي لشرتة ذيت 
رحاد  بشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

باملأيصفات يلكالاة :
.CAFE FOR R : تسماة يلشرتة

شرتة   : يلشكل يلقانأني للشرتة 
بشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

رحاد.
إقامة   : للشرتة  يالجكماعي  يملقر 
 6 محل   ( يلاأنس ديأنا مهدية   L9(

ر7 مرحلة C يلقناطرة.
في  يلغرض من يلشرتة   : يلهدف 
مباشر  بشكل  خاأجه،  ور   يملغرب 
ور غير مباشر، سأيء لنفسها ور لغيرها 

ور مساهمة في :
مقهى.

مطعم.
مشغل غرفة ولعاب.

يلعملاات  جما   عام،  ربشكل 
يلصناعاة،  يملالاة،  يلكجاأية، 
ريلخدماتاة،  يلحرفاة،  يلعقاأية، 
ريملرتبط  يلشرتة،  لحساب  جماعها 
بشكل مباشر ور غير مباشر بالهدف 

يالجكماعي لكطأير يلشرتة.

يملدة : حددت مدة يلشرتة في 99 

سنة منذ تاأيخ يلكأسيس.
في  حدد   : يلشرتة  أيسما  

 1555 دأهم مقسمة على   155.555

للحصة  دأهم   155 فئة  من  حصة 

يلأيحدة مأزعة كالكالي :

 155.555 فلأس  ومين  يلساد 

دأهم ب 1555 حصة يجكماعاة.

يلأحاد  يلشريك   : يلروسما  

يلساد ومين فلأس :

 155.555 مجمأعه  ما  يمكلك 

حصة   1555 يعاد   ما  دأهم 

يجكماعاة.

يلشرتة يسيرها يلساد   : يلتساير 

غير  مدة  إلى  رذلك  فلأس  ومين 

محددة.

باملحكمة  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يلسجالت  بمصلحة  يالبكديئاة 

بكاأيخ  يلقناطرة  ملدينة  يلكجاأية 

أقم  تحت   ،(5(( )) سبكمبر 

.66647
لإليديع ريلباان

531 P

AJ JO COLD
بمقك�سى يلعقد يلعرفي يملحرأ في 

 ،(5(( سبكمبر   (5 يلقناطرة بكاأيخ 

يالسا�سي  يلقانأن  على  يالتفاق  تم 

لشرتة ذيت يلخصائص يلكالاة :

.AJ JO COLD SARL : يلتسماة

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

ونظمة يلصرف يلصحي   : يلغرض 
يلعز   ور  يلعز   ور  يلكدفئة  ور 

يلصناعاة )يملقار ).

يسكيريد ريلكصدير.

وبأ  شاأع   48  : يالجكماعي  يملرتز 

 ،( بكر يلصديق إقامة إيمان مككب 

يلقناطرة.

دأهم   155.555  : يلريسما  

حصة يجكماعاة   1555 مقسمة إلى 

بقامة 155 دأهم للحصة يلأيحدة.

يلسنة يالجكماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

يالحكااطي يلقانأني   %5  : يبأ اح 

ريلباقي بعد يملديرلة.

لتساير  قانأناا  عين   : يلتساير 

يلشرتة رملدة غير محدردة.

ين شاء هللا يجررد.

يملحكمة  في  يلشرتة  تسجال  تم 

بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

أقم  تحت   ،(5(( 5) سبكمبر 

.66655
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WASH4N SMELL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك رحاد
أيسمالها : 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : 6) زيرية زنقة 

 E غاندي روبأ بكر يلصديق عماأة

مككب 1 يلقناطرة

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقناطرة، تم رض  يلقانأن يبسا�سي 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

يملأيصفات  ذيت  رحاد  بشريك 

يلكالاة :

 WASH4N SMELL  : يلتسماة 

.SARL AU

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك رحاد.
زنقة  زيرية   (6  : يالجكماعي  يملقر 

 E عماأة  يلصديق  بكر  روبأ  غاندي 

مككب 1 يلقناطرة.

مأضأع يلشرتة :

يإلسكيريد ريلكصدير.

 BLANCHISSERIE -

.TEINTURERIE
أوسما  يلشرتة.

دأهم   155.555 مبلغ  في  حدد 

يجكماعاة  حصة   1555 إلى  مقسم 

بقامة 155 دأهم للأيحدة.

يملدة : 99 سنة.

 EL يلساد  إلى  وسند   : يلتساير 

.HAJJAM SOUFIANE

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر.

يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  تم 

باملحكمة يالبكديئاة بالقناطرة تحت 
أقم 7)666.
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BENJEDDOU IMPORT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك رحاد
أوسمالها : 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : زيرية زنقة وحمد 

 C شأقي رمحمد غرناط بلأك

إقامة يللامأن فا  فلأأي مككب 7 

يلقناطرة

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

بالقاطرة، تم رض  يلقانأن يبسا�سي 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

يملأيصفات  ذيت  رحاد  بشريك 

يلكالاة :

 BENJEDDOU  : يلتسماة 

.IMPORT SARL AU

ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك رحاد.
زنقة  زيرية   : يالجكماعي  يملقر 

 C يحمد شأقي رمحمد غرناط بلأك

 7 إقامة يللامأن فا  فلأأي مككب 

يلقناطرة.

تاجر مسكأأد   : مأضأع يلشرتة 

يبا  بنصف يلجملة.

ور  يملخكلفة  يبشغا   في  يملقارلة 

يلبناء.
أوسما  يلشرتة :

دأهم   155.555 مبلغ  في  حدد 

يجكماعاة  حصة   1555 إلى  مقسم 

بقامة 155 دأهم للأيحدة.

يملدة : 99 سنة.

يلساد  إلى  وسند   : يلتساير 

.BENJEDDOU OTHMANE

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر.
يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  تم 

باملحكمة يالبكديئاة بالقانطرة تحت 
أقم 66599.
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STAYPROD
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك رحاد
أوسمالها : 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : 45 شاأع فرنسا 
شقة 8، وتدي ، يلر اط.

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم رض  يلقانأن يالسا�سي  بالر اط، 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 
يملأيصفات  ذيت  رحاد  بشريك 

يلكالاة :
 STAYPROD SARL  : يلتسماة 

.AU
ذيت  شرتة   : يلقانأني  يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشاك رحاد.
45 شاأع فرنسا   : يملقر يالجكماعي 

شقة 8 وتدي ، يلر اط.
يبجهزة  با    : يلشرتة  مأضأع 

يملعلأماتاة.
يملعلأماات با  يلبريمج.

أوسما  يلشرتة :
مبلغ  في  يلشرتة  أوسما   حدد 
 1555 إلى  مقسم  دأهم   155.555
دأهم   155 بقامة  يجكماعاة  حصة 

للأيحدة.
يملدة : 99 سنة.

يلساد  إلى  وسند   : يلتساير 
.DAVITS HAMZA

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 
31 ديسمبر.

يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  تم 
باملحكمة يلكجاأية بالر اط تحت أقم 

.161757
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RACHOUMA SERVICE
SARL

تأسيس شرتة
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 ،(5(( وغسطس   4 يأم  بالقناطرة 
لشرتة  يالسا�سي  يلقانأن  رض   تم 
ذيت مسؤرلاة محدردة بالخصائص 

يلكالاة :

 RACHOUMA  : يلتسماة 
.SERVICE SARL

شاأع   (58  : يالجكماعي  يملقر 
محل  يفريح  إقامة  يلخامس  محمد 

أقم 8 يلقناطرة.
يملدة : 99 سنة.

مأضأع يلشرتة : 
تحأيل يبمأي .

مدير وعما  مفأض.
 155.555  : يلشرتة  ما   أوس 

دأهم.
يلساد  إلى  وسند   : يلتساير 
لبطاقة  يلحاملة  محمد  يلرشأمة 

.G(97843 يلكعريف يلأطناة أقم
يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  تم 
باملحكمة يالبكديئاة بالقناطرة بكاأيخ 

5 سبكمبر ))5).
سجل تجاأي أقم 66455.
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PRIVOTRANS
SARL AU

مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
 ،(5(( 6) وغسطس  بالر اط بكاأيخ 
يلخصائص  ذيت  تأسيس شرتة  تم 

يلكالاة :
 PRIVOTRANS SARL : يلتسماة 

.AU
يلصفة يلقانأناة : شرتة محدردة 

يملسؤرلاة ذيت يلشريك يلأحاد.
نقل   : يالجكماعي  يلهدف 

يملسكخدمين.
في  حدد   : يلشرتة  يلروسما  
سهم   1555 بقامة  دأهم   155.555
من فئة 155 دأهم للسهم يلأيحد في 

ملك :
يلساد عبد يلصمد جمهأأ.

شقة   35 عماأة   : يملقر يالجكماعي 
8 زنقة مأالي يحمد يلأتالي حسان، 

يلر اط.
يلتساير : عين يلساد عبد يلصمد 
غير  ملدة  للشرتة  مسير  جمهأأ 

محدردة.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 
يلتسجال في يلسجل يلكجاأي إال إذي 

حصل فسخ ور يمكديد.

يناير  فاتح  من   : يملالاة  يلسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدي   31 إلى 

تاأيخ  من  تبكدئ  يبرلى  يلسنة 

يلتسجال في يلسجل يلكجاأي رتنكهي 

في 31 ديسمبر ))5).

للشرتة  يلقانأني  يإليديع  تم 

))5)، تحت أقم  )1 سبكمبر  بكاأيخ 

.1(8638

يلسجل  في  يلشرتة  تسجال  رتم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلكجاأي 

بالر اط تحت أقم 671)16.
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INNERSIGHT
SARL

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

 INNERSIGHT : يللقب يالجكماعي

.SARL

ذيت  شرتة   : يلقانأناة  يلصفة 

يملسؤرلاة يملحدردة.

يلهدف يالجكماعي : غرض يلشرتة 

في يملغرب ور في يلخاأج :

)عقاأية،  يملدناة  يلهندسة 

رإديأة  جدرلة  يلخ....)  صناعاة، 

يملشاأي ،  ونأيع  جما   رتنساق 

هندسة  ريبعما ،  يملشاأي   إديأة 

مساعدة،  يستثماأ،  يستشاأية، 

دأيسة يلسأق ريلدأيسات يلكقناة في 

مجا  يلهندسة يملدناة.

يستشاأيت  تكأيناة،  درأيت 

رتأجاه.

يملشررع  إديأة  في  يملساعدة 

رتفأيض إديأة يملشررع.

إلخ.....  مريفقة،  دأيسة يلجدرى، 

للكجديد  للكصامام،  ورلاة  دأيسات 

يبنأيع  جما    : يملشاأي   لكحقاق  ور 

)تعريف  يالسكخديمات  رلجما  

يالحكااجات).

يلكخطاط ريلتساير رتتب  يلكنفاذ 

يلسلام لجما  يلدأيسات ريبشغا .

يلعقأد  رإديأة   يلكأأيد  إديأة 

رتقديم يستشاأيت في إديأة يلعقأد.

رمريفقة  للمساعدة  نشاط  وي 

خدمة يالستشاأة لألفريد ور يلشركات 

يلأثائق  رتأفير  تكابة  في  ريملساعدة 

يإلديأية يلخاصة بالبحث رلالستشاأة 

ريملكابعة.

من  ريلشركات  يالفريد  مساعدة 

وجل تطأير ريلرف  من نشاطاتها.

كل يلخدمات يملكعلقة بالدأيسة، 

يالستشاأة  يملأيتبة،  يملساعدة، 

ريلخبرة.

دأيسات تقناة رهندساة.

مادة  بي  ريلكصدير  يالسكيريد 

ريإلتسسأيأ  يللأيزم  منكج،  ور 

يلضررأية للنشاط.

رضمانها،  يلجأدة  مريقبة 

يملريقبة  ريلضأيبط  يملعايير  يحتريم 

يلكنظاماة ريملعااأية.

يلسكان  على  يلبائي  يبثر  دأيسة 

رعلى  يالقكصاد  على  يملحلاين، 

يالقلام.

قامة  )تحديد  يلعقاأي  يلكقاام 

يملنقألة)،  رغير  يملنقألة  يبصأ  

تقاام يالضريأ ريملخزرن.

يلكنفاذ ريلكحقاق، ريملساهمة في 

جما  يلعملاات يملكأيفقة م  يلهدف 

يالجكماعي.

يلكجاأية  كل  عام،  ربشكل 

يملالاة  ريبرأيق  ريملالاة  ريلصناعاة 

ريلعقاأيت، ذيت صلة مباشرة ور غير 

مباشرة لغرض يملذكأأ وعاله ور من 

يملحكمل ون تسهل تنفاذ رتطأير.
دأهم   155.555  : يملا   أوس 

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

155 دأهم للحصة.

لطفي بنشقررن 455 حصة.

هند يلزمأأي : 655 حصة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.
يملقر يالجكماعي : زيرية بهت رريدي 

سبأ، 8، شقة 1، وتدي  يلر اط.
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يلتساير : لطفي بنشقررن.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلسجل  أقم  بالر اط  يلكجاأية 

يلكجاأي 883)16.

538 P

 STE AL QIMMA BUILDING

GROUP
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 

))5)، قد  9 سبكمبر  يلر اط، بكاأيخ 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 

يملحدردة.

 AL QIMMA  : يلتسماة 

.BUILDING GROUP SARL

يلهدف يالجكماعي : 

منعش عقاأي.

رمحالت  )شقق  يلعقاأيت  تأجير 

تجاأية).

وعما  مخكلفة، تهائة يلطرقات.

رمأيد  معديت  رتصدير  يسكيريد 

يلبناء.

تأجير يملعديت.

أوسما  يلشرتة : 155.555 دأهم 

فئة  من  حصة   1555 إلى  مقسمة 

155 دأهم للحصة يلأيحدة.

يملريد محمد 555 حصة.

بنهدي علي 555 حصة.

من  يبكديء  سنة   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي وي من تاأيخ رض  

يلسجل يلكجاأي.

من فاتح يناير إلى   : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة 

يبرلى تبكدئ من تاأيخ يلتسجال.

يملقر : تجزئة سادي عبد هللا بالد 

يلكيسير أقم 539 محل أقم 4 لعاايدة 

سال.

يملسير : يملريد محمد ر نهدي علي.

 : يلكجاأي  بالسجل  يلكقااد  أقم 

.36737

539 P

AKA ESPACES
SARL AU

يلعام  يلجم   قريأيت  بمقك�سى 
 ،(5(( وبريل   (( بكاأيخ  يالسكثنائي 
على  يلكالي  يلكغاير  إدخا   تقرأ 

يلشرتة :
إضافة مادة إلى هدف يلشرتة :

تأطين رإنشاء يملقارالت.
يالجكماعي  يلقانأن  تحاين  تم 
يلسالفة  يملقرأيت  باعكباأ  للشرتة 

يلذتر.
يلقانأني  يإليديع  تم  ر ذلك 
بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية  باملحكمة 
أقم  تحت   ،(5(( 9) يألاأ 

.D1(6815
540 P

CAFE 421
SARL AU

يملقر : 57 شاأع مديأنة محل أقم 1 
بطانة سال

يلعام  يلجم   قريأيت  بمقك�سى 
 ،(5(( يأناأ   (5 بكاأيخ  يالسكثنائي 
على  تقرأ إدخا  يلكغايريت يلكالاة  

يلشرتة :
تفأيت حصص يلشرتة.

يلدين  نأأ  يلساد ريدأي�سي  فأت 
5)5 حصة يلتي يملكها في يلشرتة إلى 

يلساد يداللح سلامان.
 (45 فأت يلساد ريدأي�سي يحيى 
حصة يلتي كان يملكها في يلشرتة إلى 

يلساد يداللح سلامان.
نجالء  ريدأي�سي  يلسادة  فأتت 
في   تملكها  كانت  يلتي  حصة   1(5

يلشرتة إلى يلساد يداللح سلامان.
 1(5 فأتت يلسادة ريدأي�سي رالء 
حصة يلتي كانت تملكها في يلشرتة إلى 

يلساد يداللح سلامان.
يسكقالة مسير يلشرتة :

نأأ  ريدأي�سي  يلساد  يسكقالة 

يلدين من تساير يلشرتة رتم تعاين 
يلساد يداللح سلامان مسيري رحاد 

للشرتة.
تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة :

تم تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة 
من شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة إلى 
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

مساهم رحاد.
يالجكماعي  يلقانأن  تحاين  تم 
يلسالفة  يملقرأيت  باعكباأ  للشرتة 

يلذتر.
يلقانأني  يإليديع  تم  ر ذلك 
باملحكمة يالبكديئاة بسال تحت أقم 

4)396 بكاأيخ 5) سبكمبر ))5).
541 P

 H.A MOTORS
SARL AU

بمقك�سى جم  عام يسكثنائي حرأ 
 .(5(( سبكمبر   (5 في يلر اط بكاأيخ 
 H.A يلأحاد للشرتة   قرأ يلشريك  
يلشريك  ذيت  ش.م.م   MOTORS

يلأحاد ما يلي :  
طرف  من  حصة   155 تفأيت 
يلساد  عبد يلرزيق حرش يلريس إلى 

يلساد يلحبيب بنلعرري.  
يسكقالة يلساد عبديلرزيق حرش 

يلريس من منصبه تمسير للشرتة
بنلعرري   يلحبيب  يلساد  تعاين 

تمسير رحاد للشرتة 
تعديل يملأيد 6، 7، 13 من يلقانأن 

يبسا�سي للشرتة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
بكاأيخ  1(9586 أقم  تحت   بالر اط 

 3) سبكمبر ))5).
542 P

SET HOLDING PLANTE
SARL AU

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة
ذيت يلشريك يلأحاد 

تم  بفاس،  عرفي  عقد  بمأجب 
يملسؤرلاة  محدردة  شرتة  تأسيس 

تبعا للمعطاات يلكالاة  :
 HOLDING  : يلتسماة 

 .PLANTE
صاانة  يلهدف يبشغا  يلنباتاة، 

يملساحات يلخضريء. 

مقرها يالجكماعي : بفاس مككب 8 

زنقة 399 يلطابق يلثاني تجزئة جنات 

يلزيكأن 1 بنسأدة  فاس    . 

أوسمالها محدرد في 500.000,00 

دأهم يملقسمة على 5555 سهم بثمن 

155 دأهم للسهم يلأيحد

 99 يملدة مدة يملقارلة محدردة في 

في يلسجل  سنة من تاأيخ تسجالها  

يلكجاأي.

يلتساير : يملقارلة مسيرة من طرف 

يلسادة :

يلذهبي سعادة   يلحاملة للبطاقة 

.EB135834 يلأطناة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم    

 73.887 يلكجاأية بفاس تحت عدد 

بكاأيخ  يلكجاأي  يلسجل  من 

1) سبكمبر ))5).
للخالصة ريإلشاأة

543 P

شركة جاغدين تيوغت
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك رحاد

يلروسما  يالجكماعي : 155.555 

دأهم

يملقر يالجكماعي : مأطنة في مككب 

أقم )84، يلطابق يلريب ، إقامة

 أقم 8، خلاج يلنخال، فأنتي، وكادير

جاغدين  شرتة  إديأة  من  بقريأ 

 ،(5(( يأناأ   (3 في  تاأغت يملؤأخ 

تمت يملصادقة على ما يلي :

يجكماعاة  حصة   1555 تفأيت 

سعاد  سعاد  يد  للساد  مملأتة 

للفائدة يلساد ترنيس ناكأالس جان.

قبأ  هذي يلكفأيت.

للشرتة  يلسابق  يملسير  يسكقالة 

رتعاين  سعاد  سعاد  يد  يلساد 

مسير جديد للشرتة يلساد ترنيس 

ناكأالس جان.

تعديل يلبنأد يلكالاة : 6)يلحصص 

7)يلروسما   يالجكماعاة)،    

)تعاين يملسير) من  يالجكماعي)، ر36 

يلقانأن يلديخلي للشرتة.
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يسئلة مخكلفة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكادير  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
))5)، تحت أقم  3) سبكمبر  بكاأيخ 

.118538
544 P

 STE DISTRA SERVICES
SARL

مقرها يالجكماعي : عماأة )1، شقة 
أقم 11، زنقة يلطاب لبصير وتدي  

يلر اط
يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
 DISTRA شرتة  لشركاء  يالسكثنائي 
بكاأيخ  يملنعقد  ش.م.م.   ،SERVICES
تم يالتفاق على   ،(517 ديسمبر   14

ما يلي :
يلسادة  حصص  جما   با  
مأ�سى  محمد،  مأ�سى   : ريلساديت 
مأ�سى  منصأأة،  مأ�سى  عزيز، 
للسادة  أ اعة  ريملنصأأي  حفاظة 

مأ�سى فاطمة.
إعادة  تقسام أيسما  يلشرتة :

 854  .. فاطمة  مأ�سى  يلسادة 
حصة.

 146  ... يلحاج  مأ�سى  يلساد 
حصة.

إعادة صااغة يلقانأن يالسا�سي.
تم يلكقااد بالسجل يلكجاأي أقم 
153567 باملحكمة يلكجاأية بالر اط.

بمثابة مقكطف ر اان

545 P

STE FILAHAFRUIT
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد 
 أسمالها 100.000,00 دأهم

 مقرها يالجكماعي : يلديأ يلباضاء- 
46)، شاأع يعقأب يملنصأأ

فضاء ونفا، يلطابق يلريب  أقم 15 
يلسجل يلكجاأي : 485.679
تفأيت حصص شرتة 

بمأجب قريأيت يلشريك يلأحاد 
بكاأيخ 54 غشت ))5)، تمت معاينة 

ما يلي: 

يلتي  حصة شرتة   1555 تفأيت 
لفائدة   »LENTIGO« تمكلكها شرتة 

شرتة  »AFRICULTURE« ؛ 
للنظام  يلكالزمي  يلكعديل 

يبسا�سي. 
يلقانأنـي  باإليـديع  يلقاــام  تـم 
يملحكمة  لدى  يلضبط  بككابة 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  للديأ  يلكجـاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837857.  
546 P

STE AFRICULTURE 4
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد 
 أسمالها :  155.555 دأهم

يلكائن مقرها: يلديأ يلباضاء- 9)، 
زنقة لاـل، يلطابق يلثاني، 

يلصخأأ يلسأديء  
يلسجل يلكجاأي : 1.875)5
تفأيت حصص شرتة 

بمأجب قريأيت يلشريك يلأحاد 
بكاأيخ 55 غشت ))5)، تمت معاينة 

ما يلي: 
يلتي  حصة شرتة   1555 تفأيت 
 »AFRICULTURE« شرتة  تمكلكها 

لفائدة يلساد ونس يلصفريأي؛ 
للنظام  يلكالزمي  يلكعديل 

يبسا�سي. 
يلقانأنـي  باإليـديع  يلقاــام  تـم   
يملحكمة  لدى  يلضبط  بككابة 
 1( بكاأيخ  يلباضاء  للديأ  يلكجـاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837359.  
547 P

STE AFRICULTURE 1
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد 
 أسمالها :  155.555 دأهم

يلكائن مقرها: يلديأ يلباضاء- 9)، 
زنقة لاـل، يلطابق يلثاني، 

يلصخأأ يلسأديء  
يلسجل يلكجاأي : 553.539
تفأيت حصص شرتة 

بمأجب قريأيت يلشريك يلأحاد 
بكاأيخ 55 غشت ))5)، تمت معاينة 

ما يلي: 

يلتي  حصة شرتة   1555 تفأيت 

 »AFRICULTURE« شرتة  تمكلكها 

لفائدة يلساد ونس يلصفريأي؛ 

للنظام  يلكالزمي  يلكعديل 

يبسا�سي. 

يلقانأنـي  باإليـديع  يلقاــام  تـم   

يملحكمة  لدى  يلضبط  بككابة 

 1( بكاأيخ  يلباضاء  للديأ  يلكجـاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837315.  

548 P

PROPERTY FUND
شرتة مساهمة 

تكأين شرتة
 13 بمأجب عقد عرفي مؤأخ في 

يلنظام  رض   تم   ،(5(( يألاأز 

تكمن  مساهمة  لشرتة  يبسا�سي 

مميزيتها فاما يلي : 

: شرتـة مساهمـة، شرتة  يلشكـل 

تساير  بقأيعد  عقاأي  تأظاف 

. SPI-RFA مخففة

 PROPERTY FUND يلتسماة: 

يلجماعي  يلكأظاف  هاأة  يلغــرض :  

يلعقاأي.

يلديأ يلباضاء –  مقر يلشرتة  :       

برج »CFC «، يلطابق 11.

99 سنة. يملــدة :  
 1.555.555   : يلشرتة  أسما  

دأهم .

من  يلسنة يملالاة :  للشرتة 

فاتح يناير إلى 31 دجنبـر.  

 R O Y A L E « يملكصرفـأن  :  

MAROCAINE D’ASSURANCE-

يلساد  طرف  من  يملمثلة   »RMA
 RMA« بنسعاد،  تريم  محمد  زهير 

طرف  من  يملمثلة   ،»ASSISTANCE

ر  بنسعاد  زهير محمد تريم  يلساد 

»MEDIUM FINANCE«، يملمثلة من 

طرف يلساد سمير باعلي.  
 ROYALE« : أئيس مجلس يإلديأة

MAROCAINE D’ASSURANCE-

RMA« يملمثلة من طرف يلساد زهير 

محمد تريم بنسعاد،

 BMCE« شرتة   : يلعـام  يملدير 

يملمثلة   »CAPITAL REAL ESTATE

من طرف يلساد وديب يملزيبي. 

يلساد    : يإلديأة  مجلس  كاتب 

حمـزة يلعريقي.  

شرتة    : يلحسابات  مريقب 

يمثلها   »HDID & ASSOCIES«

يلساد محمد حـديـد.

يلقانأني  باإليديع  يلقاام  تم   

يملحكمة  لدى  يلضبط  بككابة 

بكاأيخ يلباضاء  للديأ   يلكجاأية 

 13 شتنبر ))5) تحت أقم 837344.  

يلضبط  بككابة  يلشرتة  قاد  تم 

لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ يلباضاء 

أقم  تحت   (5(( شتنبر   13 بكاأيخ 

.555.183

549 P

STE HIVE INVEST
شرتة مساهمة 

تاسيس شرتة
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمأجب 

يلنظام  رض   تم   ،(5(( مايأ   (7

تكمن  مساهمة  لشرتة  يبسا�سي 

مميزيتها فاما يلي :

يلشكـل : شرتـة مساهمـة.

 H I V E « يلتسماة :  

»INVEST

للمشاأكات  قابضة   : يلغــرض 

رتدبير يلقام يملنقألة.

 – يلباضاء  يلديأ  يلشرتة:  مقر 

 ،6 وتكأ ر أقم   6 شاأع يملسيرة زنقة 

 (5.155  ،3 يلشقة  يلثالث،  يلطابق 

– ونفـا.

99 سنة. يملــدة : 
 5.555.555     : أسما  يلشرتة 

دأهم. 

من  يلسنة يملالاة :  للشرتة 

فاتح يناير إلى 31 دجنبـر.  

يملكصرفـأن : يلساد محمد حريني، 

يلسادة عائشة  يلساد عزيز حريني، 

مهدي، يلسادة لبنى حريني  ريلسادة 

هدى حريني. 
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يلساد   : يلعام   يملدير  يلرئيس 
محمد حريني.  

مككب   : يلحسابات  مريقب 
يملمثل من   »HDID & ASSOCIES«

طرف يلساد محمد حـديـد.
تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 
يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 
 (5(( شتنبر   58 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 837544. 
يلضبط  بككابة  يلشرتة  قاد  تم 
لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ يلباضاء 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   58 بكاأيخ 

.554.913
550 P

STE FINANCE CORP
شرتة مساهمة 
تاسيس شرتة

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمأجب 
يلنظام  رض   تم   ،(5(( يأناأ   (3
تكمن  مساهمة  لشرتة  يبسا�سي 

مميزيتها فاما يلي :
يلشكـل : شرتـة مساهمـة.

.»FINANCE CORP« : يلتسماة
للمشاأكات  قابضة  يلغــرض: 

رتدبير يلقام يملنقألة.
يلباضاء  يلديأ   : يلشرتة   مقر 
يلثاني،  يلطابق  لال،  زنقة   ،  (9  –

يلصخأأ يلسأديء. 
يملــدة  :  99 سنة.

أسما  يلشرتة :  355.555 دأهم. 
من فاتح   : يلسنة يملالاة للشرتة 

يناير إلى 31 دجنبـر.  
مالك  يلساد   : يملكصرفـأن  
يلساد ونس يلصفريأي  يلصفريأي، 

ريلسادة تنزة يلصفريأي. 
يلساد   : يلعام   يملدير  يلرئيس 

مالك يلصفريأي. 
شرتة   : يلحسابات  مريقب 
يملمثلة من   »HDID & ASSOCIES«

طرف يلساد محمد حـديـد.
 تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 
يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 
 (5(( غشت   (5 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 835571. 

يلضبط  بككابة  يلشرتة  قاد  تم 

لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ يلباضاء 

أقم  تحت   (5(( غشت   (5 بكاأيخ 

.553.569

551 P

DIVERSIPIERRES IMMO
شرتة مساهمة 

تاسيس شرتة
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمأجب   

يلنظام  تم رض    ،(5(( يألاأز   (7

تكمن  مساهمة  لشرتة  يبسا�سي 

مميزيتها فاما يلي : 

يلشكـل : شرتـة مساهمـة،  شرتة 

تساير  بقأيعد  عقاأي  تأظاف 

.SPI-RFA مخففة

 DIVERSIPIERRE«  : يلتسماة 

.»IMMO

يلغــرض : هاأة يلكأظاف يلجماعي 

يلعقاأي.

يلباضاء  يلديأ  مقر يلشرتة   :    

– برج »CFC «، يلطابق 11.

99 سنة. يملــدة :  
 1.555.555   : يلشرتة  أسما  

دأهم. 

من فاتح   : يلسنة يملالاة للشرتة 

يناير إلى 31 دجنبـر.  

 R O Y A L E « يملكصرفـأن  :  

MAROCAINE D’ASSURANCE-

يلساد  طرف  من  يملمثلة   »RMA
 RMA« بنسعاد،  تريم  محمد  زهير 

طرف  من  يملمثلة   ،»ASSISTANCE

ر  بنسعاد  زهير محمد تريم  يلساد 

»MEDIUM FINANCE«، يملمثلة من 

طرف يلساد سمير باعلي.  
 ROYALE«  : أئيس مجلس يإلديأة

MAROCAINE D’ASSURANCE-

RMA« يملمثلة من طرف يلساد زهير 

محمد تريم بنسعاد،

 BMCE« شرتة  يملدير يلعـام  :  

يملمثلة   »CAPITAL REAL ESTATE

من طرف يلساد وديب يملزيبي. 

يلساد    : يإلديأة  مجلس  كاتب 

حمـزة يلعريقي. 

شرتة   : يلحسابات  مريقب   

يمثلها   »HDID & ASSOCIES«

يلساد محمد حـديـد.

تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 

يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 

 (5(( شتنبر   13 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 837343.  

يلضبط  بككابة  يلشرتة  قاد  تم 

لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ يلباضاء 

أقم  تحت   (5(( شتنبر   13 بكاأيخ 

.555.179

552 P

STE SELECTIV PLACEMENT
شرتة مساهمة 

تاسيس شرتة
 57 بمأجب عقد عرفي مؤأخ في 

يلنظام  رض   تم   ،(5(( يألاأز 
عقاأي  تأظاف  لشرتة  يبسا�سي 

شكل  تحت  مخففة  تساير  بقأيعد 

شرتة مساهمة تكمن مميزيتها فاما 

يلي : 

 – مساهمـة  شرتـة   : يلشكـل 

شرتة تأظاف عقاأي بقأيعد تساير 

 SPI-RFA مخففة

 S E L E C T I V « يلتسماة :  

.»PLACEMENT

يلغــرض : هاأة يلكأظاف يلجماعي 

يلعقاأي.

يلباضاء  يلديأ  مقر يلشرتة   :   

– )11، شاأع ونفا .

99 سنة. يملــدة :  
 5 5 . 5 5 5 . 5 5 5 أسما  يلشرتة   

دأهم .

من فاتح   : يلسنة يملالاة للشرتة 

يناير إلى 31 دجنبـر.  

 IRG REAL« يملكصرفـأن  : 

يلساد  طرف  من  يملمثلة   »ESTATE

يلعزيز  عبد  يلساد  عمأأ،  ومين 

ريلساد  بادر  يلبشير  يلساد  غازلي، 

يلهـال ناجم. 
يلساد    : يإلديأة  مجلس  أئيس 

يلبشير بادر. 

 IRG REAL« يملدير يلعـام  :  
يلساد  طرف  من  يملمثلة   »ESTATE

ومين عمأأ.
يلسادة   : يإلديأة  مجلس  كاتب 

ياسمانة بـريدة.
مككب   : يلحسابات  مريقب 
»HDID & ASSOCIES« يمثله يلساد 

محمد حـديـد.
تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 
يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 
 (5(( شتنبر   58 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 837118.  
يلضبط  بككابة  يلشرتة  قاد  تم 
لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ يلباضاء 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   58 بكاأيخ 

.554.977
553 P

STE CDV PATRIMOINE
شرتة مساهمة 
تاسيس شرتة

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمأجب   
يلنظام  تم رض    ،(5(( غشت   11
عقاأي  تأظاف  لشرتة  يبسا�سي 
شكل  تحت  مخففة  تساير  بقأيعد 
شرتة مساهمة تكمن مميزيتها فاما 

يلي : 
عقاأي  تأظاف  شرتة   : يلشكـل 
شكل  تحت  مخففة  تساير  بقأيعد 

شرتة مساهمة 
»CDV PATRIMOINE« : يلتسماة
يلغــرض : هاأة يلكأظاف يلجماعي 

يلعقاأي.
يلباضاء  يلديأ  مقر يلشرتة   :     

– 416، زنقة مصطفى يملعاني. 
99 سنة. يملــدة :  

 155.555.555  : أسما  يلشرتة 
دأهم .

من فاتح   : يلسنة يملالاة للشرتة 
يناير إلى 31 دجنبـر.  

 AT T I J A R I « يملكصرفـأن :   
يلساد  طرف  من  يملمثلة   »REIM
 MUTUELLE« بريدة،  آمحمد 
 AGRICOLE MAROCAINE

.» D’ASSURANCES
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يلساد  طرف  من  يملمثلة 

 WAFA« بلمريح،  هشام 

طرف  من  يملمثلة   »ASSURANCE

 CAISSE« عررب،  أمسيس  يلساد 

 I N T E R P R O F E S S I O N N E L E

 MAROCAINE DE RETRAITE

خالد  يلساد  طرف  من  يملمثلة    »

شديدي. . 
 WAFA«  : يإلديأة  مجلس  أئيس 

يلساد  يمثلها   »ASSURANCE
أمسيس عررب.

 ATTIJARI«   : يملدير يلعـام شرتة 

يلساد  طرف  من  يملمثلة   »REIM

آمحمد بريدة.

يلسادة   : يإلديأة  مجلس  كاتب 

لالـى يلبأطابي.

مككب   : يلحسابات  مريقب 

يملمثل من   »HDID & ASSOCIES«

طرف يلساد محمد حـديـد.

تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 

يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 

 (5(( شتنبر   56 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 836667.  

يلضبط  بككابة  يلشرتة  قاد  تم 

لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ يلباضاء 

أقم  تحت   (5(( شتنبر   56 بكاأيخ 

.554.563

554 P

STE DATAPLANT
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

أيسمالها : 155.555 دأهم

مقرها يالجكماعي : عماأة 35 شقة 
أقم 8 زنقة مأالي يحمد لأتالي 

حسان يلر اط

يلسجل يلكجاأي أقم : 919)16

تاسيس شرتة
 1( بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تمت تاسيس شرتة   ،(5(( سبكمبر 

ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

يلخصائص يلكالاة :

.STE DATAPLANT : يلتسماة

بصفة  يلفالحة   : يلشرتة  نشاط 

عامة، يالسكيريد رتصدير.

شقة   35 عماأة   : مقر يالجكماعي 
حسان  لأتالي  يحمد  زنقة   8 أقم 

يلر اط.

لقد تم تحديد   : أيسما  يلشرتة 

دأهم   155.555 أيسما  يلشرتة في 

حصة يجكماعاة   1555 مقسمة يلى 

مأزعة  دأهم   155 يلأيحدة  قامة 

كالكالي :

 155  .... يلسادة صأناا يلاعقأبي 

حصة يجكماعاة.

يلساد عبد يلسالم علمي مأدني ... 

955 حصة يجكماعاة.

حصة   1555  ....... يملجمأع 

يجكماعاة.

تعاين  تم  لقد   : يلشرتة  تساير 

يلحاملة  يلاعقأبي  صأفاا  يلسادة 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  للبطاقة 

A151455، مسيرة للشرتة ملدة غير 

محددة.

من فاتح يناير يلى   : يلسنة يملالاة 

باسكثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   31

تاأيخ  من  تبكدو  يلتي  يالرلى  يلسنة 

يلكقااد في يلسجل يلكجاأي.

لقد تم تحديد مدة يلشرتة في 99 

سنة.

باملحكمة  يلقانأني  ياليديع  تم 

سبكمبر   (( يلكجاأية بالر اط بكاأيخ 
يلكجاأي  يلسجل  أقم  تحت   ،(5((

.16(919
للنشر ريالعالن

555 P

ديأين يالسكاذ حمزة بأقد

مأثق

مقر : 185 شاأع عبد يملأمن يلطابق يلخامس، 

يلديأيلباضاء

يلهاتف : 5.36.46).)).55

55.((.49.59.57

STE CAPITAL SAFAE
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

أيسمالها : 155.555 دأهم

مقرها يالجكماعي : يلديأيلباضاء 

الكألين 1-5) مسكأى يلحديقة 

سادي معررف

بكاأيخ مأثق  عقد   بمقك�سى 

 1555 تم تفأيت   ،(5(( 7 سبكمبر   
حصة يلتي يمكلكها يلساد نأأ يلدين 
يلشرتة  أيسما   في  يلبغديدي، 
CAPITAL SAFAE لفائدة يلساد عبد 
 ISTITMAR ريلشرتة  بعأي  يملنعم 
ريملمثلة من طرف  ش.م.م.   ،SAFAE

يلساد نأأ يلدين يلبغديدي.
بذلك تصبح يلحصص كالكالي :

 555  .. يملنعم بعأي  يلساد عبد 
حصة.

 ،ISTITMAR SAFAE يلشرتة 
ش.م.م. ، 555 حصة.

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
للشرتة، بكاأيخ 7 سبكمبر ))5)، تم 
يملصادقة على عقد تفأيت حصص 
يلشرتة م  تعاين يلساد نأأ يلدين 
يلبغديدي تمسير رحاد للشرتة رملدة 

غير محدردة.
تم تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة 
محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة  من 
ذيت  شرتة  يلى  رحاد  شريك  ذيت 

مسؤرلاة محدردة.
تم تغاير يلنشاط يلكجاأي للشرتة 
يلى يالنعاش يلعقاأي، بناء يلكجزئات 

يلسكناة رشريء ر ا  كل يلعقاأيت.
يلقانأني  ياليديع  تسجال  تم 
بالسجل يلكجاأي باملحكمة يلكجاأية 
 ،(5(( 19 سبكمبر  في  بالديأيلباضاء 

تحت أقم 837957.
للنسخة ريالشاأة

يالسكاذ حمزة بأقد

556 P

STE MISADORA
SARL AU

.Capital :  100.000 DHS
 Siège social : OUJDA, 129 N° 1

LOT IBN KHALDOUN
R.C N° : 39945

N° IF : 52663035 
تأســيــس يلشـــرتة

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تم     ،(5(( سبكمبر   4 بكاأيخ 

 : لشرتة  يبسا�سي   يلقانأن  رض  

MISADORA  شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة من يلشريك يلأحاد تكمثل 

مميزيتها في ما يلي :

   MISADORA      :تسماة يلشرتة
ش ذ.م م ذيت شريك رحاد.

غرض يلشرتة : دأيسات رتحقاق 
مشاأي  يلري.

ريلطاقة  يملااه  ضخ  معديت 
يلشمساة.

يسكيريد رتصدير. 
يلشركاء: يلسادة ساأة يجباأة.

يبن خلدرن  تجزئة  يلشرتة:  مقر 
زنقة 1 أقم 9)1 رجدة. 

مبلغ  حدد  يلشرتة:  أيسما  
أوسمالها  في  155.555  دأهم مقسمة 
إلى 1.555 حصة من فئة 155  دأهم 

يلحصة يلأيحدة  مقسمة تما يلي :
 1555  ... يجباأة  ساأة  يلسادة 

حصة.
يكم تساير يلشرتة من   : يلتساير 

طرف :  يلسادة ساأة يجباأة.
لدى تكابة  يلقانأني   تم يإليديع 
بأجدة   يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
بكاأيخ  5) سبكمبر ))5)،  تحت أقم 

.14(9
    يإلمضاء:

557 P

شركة تاال أكغيكولتوغ 
ونفيسكيسمأن كأمباني

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
أيسمالها : 155.555 دأهم

مقرها يالجكماعي : مككب أقم 5 
يلطابق يلثاني أقم 115 شاأع ملالة 

تاساال دشيرة ينزكان
تاال  شرتة  يديأة  من  بقريأ 
وتغاكألكأغ ونفيسكيسمأن كأمباني، 
))5)، تمت  )1 وغسطس  يملؤأخ في 

يملصادقة على ما يلي :
يجكماعاة  حصة   1555 تفأيت 
مملأتة للساد عبد هللا سالمة على 
يجكماعاة  حصة   755 يلكالي  يلنحأ 
يلساد صالح سالمة ر355  للفائدة 
يلساد  للفائدة  يجكماعاة  حصة 

مهدي لحلأ.
للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
تازركاأت  قصر  يلحالي  يلعنأين  يلى 
يلنعان،  ريد  بأدنيب  طارس، 

يلريشادية.
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للشرتة  يلسابق  يملسير  يسكقالة 
يلساد عبد هللا سالمة رتعاين مسير 

جديد للشرتة يلساد مهدي لحلأ.
يلبنكي  بالكأقا   ملزمة  يلشرتة 

يلأحاد للمسير يلساد مهدي لحلأ.
تحاين يلقانأن يالسا�سي للشرتة.

يسئلة مخكلفة.
بككابة  يلقانأني  ياليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يالبكديئاة بانزكان 
))5)، تحت أقم  1) سبكمبر  بكاأيخ 

.18(6
558 P

شركة 2 بي فوتور
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

 أسمالها :  155.555 دأهم
مقرها   يالجكماعي : أقم 15/554 

شاأع 77)، بلأك س حي يلنهضة ويت 
ملأ 

بي فأتأ   ( بقريأ من يديأة شرتة 
بكاأيخ 7 وبريل ))5)، تم ما يلي :

للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
أقم  يلكائن  يلسابق  يملقر  من 
حي  بلأك س   (77 شاأع   ،504/15

يلنهضة ويت ملأ .
وخريب  دريأ   : يلكالي  يلعنأين  يلى 
يقلام  عميرة،  ويت  جماعة  عال ، 

شكأتة ويت باها.
يلقانأن  من   4 يلبند  تعديل 
باملقر  يملكعلق  للشرتة  يلديخلي 

يالجكماعي.
تكابة  لدى  يلقانأنـي  يإليـديع  تـم 
يلضبط باملحكمة يالبكديئاة بانزكان 
))5)، تحت أقم  1) سبكمبر  بكاأيخ 

.18(5
559 P

 STE MAROCAINE DE
 L’AUTOMOBILE MODERNE

SMAM
شرتة مساهمة 
تأسيس شرتة

تكمن  يلتي  يلشرتة  تكأين  تم   
مميزيتها فاما يلي بكاأيخ فاتح سبكمبر 

:(5((

يلشكـل : شرتة مساهمة .

 STE MAROCAINE  : يلتسماة 

  DE L’AUTOMOBILE MODERNE

.SMAM

يلغــرض : يكمن غرض يلشرتة في:  

ريلكصدير  ريالسكيريد  يلكجاأة 

في يملغرب رفي  ريلصناعة ريلترتاب، 

ركل  يلصناعاة،  للكجهيزيت  يلخاأج، 

جديدة ور مسكعملة،  مرتبة سااأة، 

يلبنزين،  ور  باالنفجاأ،  محرك  ذيت 

رجما  قط  يلغااأ، لجما  منكجات 

يآلالت  كل  رعمأما  يالستهالك 

تهم  يلتي  ريلكمأينات  ريلكبعاات 

يملقارلة،  رتجهيزيت  يلثقافة  رسائل 

ريلكتريب ريلنقل يملاكاناكي؛

ريلكريء  ريالقكناء  يإلحديث 

ريالسكغال  لجما  يبنظمة يملكصلة 

يإلحديث  رتذي  يملاكاناكي  بالنقل 

لجما   ريالسكغال   ريلبا   ريلشريء 

يملؤسسات يملرتبطة بها؛

يلدأيسة ريلبحث رتألي يملصالح، 

وشكاله،  جما   على  ريالقكناء 

يلكفأيت  ور  يملديناة،  ور  بالكقدمة 

ور  يملباشر  ريلكمثال  يالسكغال ،  ور 

يالختريع  بريءيت  لكل  يملباشر  غير 

ريلعالمات رطرق يلكصنا ، ريالقكناء 

ريلكفأيت ريملنح على سبال يلكقدمة 

غير  ور  يملباشر  ويضا  ريالسكغال  

يالختريع  بريءيت  لجما   يملباشر 

ريلأكاالت  يلكصنا   رأخص 

ريالنفريديات ور يالمكاازيت.

يملــــدة :  99 سنة يبكديء من قادها 

بالسجل يلكجاأي.

يلباضاء  يلديأ  مقــــر يلشرتة :   

يلديأ  يلسااأ  يلطريق   ،1( كلم   –

يلباضاء – يلر اط. 
 15.555.555  : يلشرتة   أسما  

سهم   155.555 إلى  يملقسم  دأهم، 

ذيت مائة )155) دأهم تقامة إسماة 

بكاملها  يملككتبة  ريحد،  سهم  لكل 

نضاا ريملدفأعة يلقامة كلاا.  

يملكصرفأن : يلساد عبد يللطاف 

)حي  يلساتن بالديأ يلباضاء  تريري، 
يلهناء)- 39 زنقة قصر يلبدي .

»AUTO HALL«، شرتة  - شرتة 

 55(.945.(85 أسمالها  مساهمة، 

يلكائن مقرها بالديأ يلباضاء  دأهم، 

)يلسجل  شاأع اللة يلااقأت   ،64  –

 ،(137 يلباضاء  يلديأ  يلكجاأي. 

يملمثلة من طرف يلساد عبد يللطاف 

تريري؛

 شريف مأالي سلامان شرقاري، 

 ،15 )ونفا)-  يلساتن بالديأ يلباضاء 

تجزئة يملنظر يلجمال؛

يلساد جما  يلدرهباني، يلساتن 

باملحمدية- تجزئة يبصال أقم 4). 

»فاـديأرك    : يلحسابات  مريقـب 

 – يلـديأ يلباضـاء  تــرينت تأأنكــأن«  

)يلعنق) – 7، شاأع يدأيس يلسالري، 

تجزئة يملناأ.

يككأن   : ريبأ اح  يالحكااطاات 

يلر ح  من  للكأزي   يلقابـل  يلر ح 

بعد  يملالاة،  للسنة  يلصافي 

يلقانأني  لالحكااطي  يملخصص 

رتخصاص يلنكائج يلصافاة يلسابقة 

يمكن  يلر ح،  هذي  رمن  يملرحلة، 

جما   تقكط   ون  يلعامة  للجمعاة 

ون  يملناسب  من  ترى  يلتي  يملبالغ 

ومأي   لجما   تسكعملها تمخصص 

ترحالها من جديد؛  ور  يالحكااطاات 

رجد،  إن  يلرصاد،  يمنح  ون  يمكن 

للمساهمين على شكل أ احات. 

يخض    : قابلاة يبسهم للكفأيت 

لقبأ   يبغااأ  إلى  يبسهم  تفأيت 

مجلس يإلديأة.

لقاام  تم  يإليديع يلقانأني 

يلضبط  بككابة  يلقانأني  باإليديع 

لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ يلباضاء 

أقم  تحت   (5(( سبكمبر   1 بكاأيخ 

.836344

تم قاد يلشرتة بالسجل يلكجاأي 

سبكمبر  فاتح  بكاأيخ  يلباضاء  للديأ 

من   554355 أقم  تحت   (5((

يلسجل يلكحلالي. 
مجلس يإلديأة

560 P

STE INTER  WOODWORLD
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
تاسيس شرتة

تكمن  يلتي  يلشرتة  تكأين  تم    
شتنبر    6 بكاأيخ   يلي  مميزيتها فاما 

:(5((
ذيت  شرتة  يلشكـل :  

مسؤرلاة محدردة بشريك رحاد
 I N T E R « يلتسماة :  
WOODWORLD ، يلشريك يلأحاد  
شرتة »BA FINANCE« ، شرتة ذيت 
مقرها  يلكائن  محدردة،  مسؤرلاة 
»ب«،   96 عماأة  يلباضاء-  بالديأ 
يلطابق  يلخضريء،  يملسيرة  شاأع 
يلكجاأي  بالسجل  يملقادة  يلثاني، 

للديأ يلباضاء تحت أقم )111515.

أسما  يلشرتة : 55.555  دأهم.
يلباضاء  يلديأ  مقــــر يلشرتة :  
»يإلمام  إقامة  زنقة يلأحدة،   ،11  –

علي«، يلشقة أقم ).
يملــــدة :  99 سنة يبكديء من قادها 

بالسجل يلكجاأي.
يلغــرض  : يكمن غرض يلشرتة في: 
يلخدمات  إيجاأ  جما   إنجاز 
ريلكجاأية  يلكقناة  ريملساعدة 
يملرتبطة بالكجاأة بما فيها يلشبكاتاة 
 ( ية د ي عكد ال ي ( جستاكاة للأ ي ر
ريلكخزين ريلكعشير رتذي كل خدمات 
على  سأيء  للمستثمرين  يالستشاأة 

يلصعاد يلأطني ور يلدرلي؛
إلعادة  يملنكجات  ور  يملأيد  شريء 
باعها ريالسكيريد ريلكصدير ريلكمثال 
ريالستئمان  ريلسمسرة  ريلعمألة 
يملنكجات  جما   في  عمأما  ريلكجاأة 
يبرلاة ريملأيد  ريملأيد   ريلكجهيزيت 
رهذي  طباعتها  كانت  ويا  غيرها،  ور   

وساسا في يبسأيق يلدرلاة؛
ريلتسلام  ريلبحث  يلدأيسة 
ريإليديع  ريلكقدمة  ريالقكناء 
يملباشر  يالسكغال   ور   ريلكفأيت 
يالختريع  بريءيت  لكل  يملباشر  غير  ور 
ريلعالمات ريلرخص رطرق يلكصنا  
يلتي لها وي عالقة بالنشاط يلرئي�سي؛
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يملشاأتة سأيء عن طريق يلكقدمة 
ريالنصهاأ ريالسكدماج رتألي يملشاأتة 
يلكجاأيت  ركل  يملقارالت  جما   في 
مؤسسات  ركل  يملماثلة  ور  يملرتبطة 
كانت من شأنها  ويا  يلخدمات  إيجاأ 

تشجا  رتنماة ور تكمام نشاطاتها. 
يلأحاد  يلشريك  عين  يملدبرية 

بصفكه مدبري:
يلساد يبريهام صحاب، 

زنقة   ،1  – بأكادير  يلساتن 
بررتسال، يلقطاع يلسكني.  

يلقاام  تم  يإليــديع يلقانأني  
يلضبط  بككابة  يلقانأني  باإليديع 
لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ يلباضاء 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   6 بكاأيخ 

 .836654
تم قاد يلشرتة بالسجل يلكجاأي 
 (5(( 6 شتنبر  بكاأيخ  للديأ يلباضاء 
يلسجل  من   554.551 أقم  تحت 

يلكحلالي.
يملدبر

561 P

STE MELTINGPAR
شرتة مساهمة

يلزيادة في أسما  يلشرتة  
يلكعديـل يلنظامـي يلكالزمـي

إن يلجمعاة يلعامة غير يلعادية   
يملنعقدة في 9) يألاأز ))5) للشرتة 
 ،»MELTINGPAR« يلحاملة لتسماة
شرتة مساهمة، يلكائن مقرها بالديأ 
تجزئة  معررف)-  )سادي  يلباضاء 
 11 أقم  يلكقدم،  ممر  يلكأفاق، 
يلباضاء  يلديأ  يلكجاأي.  )يلسجل 

149.649)، قد:
أسما   في  يلزيادة  قرأت 
دأهم   15.5(5.555 بمبلغ  يلشرتة 
إلى  دأهم   95.455.555 من  لرفعه 
طريق  عن  دأهم،   155.975.555
 15.555 ذيت  سهم،   1.55( إحديث 
دأهم تقامة إسماة يملقترنة بمكافأة 
للسهم  دأهم   45.379 بمبلغ  إصديأ 
تككتب نضاا رتدف  قامتها  يلأيحد، 
عند يالتككاب سأيء بالقامة يإلسماة 

ور بمكافأة يإلصديأ؛

 1.55( يتككاب  حفظ  قرأت 

لشرتة  وعاله  إليها  يملشاأ  سهم 

.» ECOGREEN S.A«

تحت  لذلك،  نتاجة  عدلت   

يإلنجاز  ملعاينة  يملأقف  يلشرط 

يلفصل  يلنهائي للزيادة في يلرسما ، 

يلسادس من يلنظام يبسا�سي.   

خال   يإلديأة  مجلس  عاين 

يألاأز   (9 بكاأيخ  يجكماعه 

في  للزيادة  يلنهائي  يإلنجاز   ،(5((

دأهم   95.455.555 من  يلرسما  

ريلكعديل  دأهم   155.975.555 إلى 

يلكالزمي للفصل يلسادس من يلنظام 

يبسا�سي. 

 تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 

يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 

يلباضاء بكاأيخ 6 شتنبر ))5) تحت 

أقم 836.655. 

مجلس يإلديأة 

562 P

STE SINE DIE 

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

يسكمـريأ يلشرتـة
بمأجـب يلجمعاة يلعامة يلعادية 

يأناأ   35 في  يملنعقدة  يلعادية  رغير 

لتسماة  يلحاملة  للشرتة   (5((

شرتة ذيت مسؤرلاة   ،»Sine Die«

دأهم،   15.555 أسمالها  محدردة 

 ،39 يلباضاء-  بالديأ  مقرها  يلكائن 

 – قدرأ  بن  يللطاف  عبد  شاأع 

يلباضاء  يلديأ  يلكجاأي.  يلسجل 

يسكمريأ  قرأت  قد   ،495.673

من   86 للمادة  تطباقا  يلشرتة 

يلقانأن أقم 5-96.

 تم يلقاـام باإليديع يلقانأني بككابة 

يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 

يلباضاء بكاأيخ 6 شتنبر ))5) تحت 

أقم 836.657. 
يملـدبــر

563 P

STE DIAS HOLDING
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
يسكمـريأ يلشرتـة

بكاأيخ قريأيت   بمأجـب 
يلشريك  فإن   ،  (5(( يأناأ   35  
لتسماة  يلحاملة  للشرتة  يلأحاد 
ذيت  شرتة   ،»DIAS HOLDING«
رحاد  بشريك  محدردة  مسؤرلاة 
يلكائن  دأهم،   15.555 أسمالها 
شاأع   ،39 يلباضاء-  بالديأ  مقرها 
يلسجل   – قدرأ  بن  يللطاف  عبد 
 ،489.313 يلباضاء  يلديأ  يلكجاأي. 
تطباقا  يلشرتة  يسكمريأ  قرأ  قد 

للمادة 86 من يلقانأن أقم 5-96.
تم يلقاـام باإليديع يلقانأني بككابة 
يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 
يلباضاء بكاأيخ 6 شتنبر ))5) تحت 

أقم 836.656. 
يملـدبــر

564 P

 STE DEVELOPROM
شرتة مساهمة

إقفــا  يلكصفاة 
يلعادية  غير  يلعامة  يلجمعاة  إن 
يملنعقدة في 18 يألاأز ))5) للشرتة 
يملساهمة في طأأ يلكصفاة، أسمالها 
مقر  يلكائن  دأهم،   355.555
برج يلعاج  يلكصفاة بالديأ يلباضاء، 
I، جزوة A3، يلطابق يلخامس، ماأينا 
يلكجاأي.  )يلسجل  يلباضاء  يلديأ 

يلديأ يلباضاء 9)).)37)، قـد: 
يملصفي  تقرير  على  صادقت 
يملكعلق بعملاات رحسابات يلكصفاة 
للشرتة رمنحكه إبريء تاما رنهائاا عن 

مهامه؛
لكصفاة  يلنهائي  يإلقفا   عاينت 

يلشرتة.
تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 
يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 
 (5(( غشت   31 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 836.144. 
565 P

STE 2812 DIGITAL
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

يسكقالة رتعاين مدبر 
تعديل تالزمي للنظام يبسا�سي 

غير  يلعامة  يلجمعاة  بمأجب 
 (( في  يملنعقدة  للشركاء  يلعادية 
 (81(« لشرتة   (5(( غشت 
مسؤرلاة  ذيت  شرتة   ،»DIGITAL
دأهم،   (5.555 أسمالها  محدردة 
يلكائن مقرها بالديأ يلباضاء – مرتب 
بأسكأأة،   -  »  CFCIM« يلصناعة 
يلديأ  يلكجاأي.  )يلسجل   5 يلجزوة 

يلباضاء أقم 439.117)، قـد:
مهـدي  يلساد  يسكقالة  سجلت 

ساهـل من مهامه تمدبر؛
يلساد  مدبري،  بصفكه  عانت 
يلجنساة،  مغربي  حادين،  شهاب 
للكعريف  يلأطناة  للبطاقة  يلحامل 
بالديأ  ريلساتن   BE 77(.167 أقم 
زنقة محمد   ،3( )ريزيس)-  يلباضاء 

طه؛
 45 يلفصل  عدلت نتاجة لذلك، 

من يلنظام يبسا�سي. 
تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 
يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 
 (5(( شتنبر   13 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 837.367.  
يملدبــر

566 P

 STE GROUPE AGRICOLE
TAZI

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
تحاين محرأ عنأين مقر يلشرتة

يلكعديل يلكالزمي للفصل يلريب  من 
يلنظام يالسا�سي

يلعادية  غير  يلعامة  يلجمعاة  إن 
  ،(5(( ماأس   (( في  يملنعقدة 
 GROUPE  للشرتة يلحاملة لتسماة
ذيت  شرتة   ،AGRICOLE TAZI
أيسمالها  محدردة،  مسؤرلاة 
مقرها  يلكائن  دأهم،   155.555
معررف،  سادي  بالديأيلباضاء 
عماأة   ،1 زنقة أقم  تجزئة يلكأفاق، 
يلسجل يلكجاأي بالديأيلباضاء   ،(9

أقم 989.)11، قد :
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مقر  عنأين  محرأ  تحاين  قرأت 

يلشرتة تما يلي :

معررفن  سادي  يلديأيلباضاء 

تجزئة يلكأفاق، ممر يلكقدم، أقم 11 

2022- بعدما سجلت يلشهادة أقم 

يلجماعة  طرف  من  يملسلمة   44

يلحضرية لعين يلشق.

عدلت يلفصل يلريب  من يلنظام 

يالسا�سي نتاجة لذلك.

يلقانأني  باإليـديع  يلقاـام  تم 

يملحكمة  لدى  يلضبط  بككابة 

بكاأيخ  بالديأيلباضاء،   يلكجاأية 

13 شتنبر ))5) تحت أقم 837.366. 
يملدبررن

567 P

STE IMMOBILIERE AMZIZA
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

رفاة مـدبـر
تأتاد مدبـر

تعديالت نظاماة تالزماة 
يلعادية  غير  يلعامة  يلجمعاة  إن 

للشركاء يملنعقدة في 5) غشت ))5) 

 SOCIETE IMMOBILIERE« لشرتة 

مسؤرلاة  ذيت  شرتة   ،»AMZIZA

دأهم،   155.555 أسمالها  محدردة 

يلكائن مقرها بالديأ يلباضاء – زيرية 

»فان ديك«      زنقتي ساأية بن زنام ر 

)Van Dijck) )يلسجل يلكجاأي. يلديأ 

يلباضاء 5.915)1)، قد : 

وحمد  يملرحأم  رفاة  سجلت 

بالديأ   (5(( يأناأ   14 مكأيأ بكاأيخ 

يلباضاء ؛

مكأيأ  فاصل  يلساد  وتدت   

بصفكه مدبري رملدة غير محدردة؛

 31 ر   13 عدلت تالزماا يلفصلين 

من يلنظام يبسا�سي. 

تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 

يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 

 (5(( شتنبر   16 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 837.997.
يملدبــر  

568 P

BATI-LOFT
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

رفاة مـدبـر
تأتاد مدبـر

تعديالت نظاماة تالزماة 
إن يلجمعاة يلعامة غير يلعادية   

للشركاء يملنعقدة في 5) غشت ))5) 

شرتة ذيت   ،»BATI-LOFT« لشرتة 

مسؤرلاة محدردة أسمالها 155.555 

يلكائن مقرها بالديأ يلباضاء  دأهم، 
– إقامة شهرزيد، زيرية زنقة أيم هللا 

يلكجاأي.  )يلسجل  زنام  بن  رساأية 

يلديأ يلباضاء 145.491)، قد : 

وحمد  يملرحأم  رفاة  سجلت 

بالديأ   (5(( يأناأ   14 مكأيأ بكاأيخ 

يلباضاء ؛

مكأيأ  فاصل  يلساد  وتدت 

بصفكه مدبري رملدة غير محدردة؛

ر   43 ج) عدلت تالزماا يلفصلين 

46 من يلنظام يبسا�سي. 

تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 

يلضبط لدى يملحكمة يلكجاأية للديأ 

 (5(( شتنبر   16 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 837.996.
يملدبــر  

569 P

  STE SYSTEMS BIO

INDUSTRIES MAROC
شرتة  مساهمة

يلزيادة في أسما  يلشرتــة
تعـديل نظامي تالزمي

إن يلجمعاة يلعامة غير يلعادية   

يملنعقدة في 13 يألاأز 5)5) للشرتة 

 SYSTEMS BIO« لتسماة  يلحاملة 

 ،»INDUSTRIES MAROC S.A

شرتة مساهمة، يلكائن مقرها بفاس  

)يلسجل  بنسأدة  يلصناعي  يلحي 

يلكجاأي. فاس 18.517)، قد :

قرأت يلزيادة في أسما  يلشرتة 

عن طريق إحديث وسهم جديدة ذيت 

رتدف   إسماة  تقامة  دأهم   155

قامتها كاملة عند يالتككاب؛

عدلت نتاجة لذلك، تحت يلشرط 

يملأقف ملعاينة يإلنجاز يلنهائي للزيادة 

من  يلسادس  يلفصل  يلرسما ،  في 

يلنظام يبسا�سي.   

إن مجلس يإلديأة خال  يجكماعه 

بكاأيخ 19 وتكأ ر 5)5)، قـد :

يلنهائي  يملبلغ  رحدد  حصر 

في  يلشرتة  يلرسما   في  للزيادة 

155.889.755 دأهم؛

في  للزيادة  يلنهائي  يإلنجاز  عاين 

85.755.355 دأهم إلى  يلرسما  من 

186.645.555 دأهم؛

يلفصل  لذلك  نتاجة  عد  

يلسادس من يلنظام يبسا�سي.

تم يلقاـام باإليـديع يلقانأني بككابة 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

تحت   (5(( شتنبر   15 لفاس بكاأيخ 
أقم 3796. 

مجلس يإلديأة

570 P

 SYSTEMS BIO INDUSTRIES

MAROC
نقل مقر يلشرتة

تعديل نظامي تالزمي
إن مجلس يإلديأة في فاتح يألاأ 

لتسماة  يلحاملة  للشرتة   (5(5

 SYSTEMS BIO INDUSTRIES

أوسمالها  مساهمة  شرتة   MAROC

مقرها  يلكائن  دأهم   85.755.355

بنسأدة  يلصناعي  يلحي  بفاس 

)يلسجل يلكجاأي فاس 18.517) قد :

فاس  إلى  يلشرتة  مقر  نقل  قرأ 

فضاء يملكاتب عال  بن عبد هللا جزوة 

 19 أقم  يلسباق  حلبة  يلكازي  بالد 

يلطابق يلثاني.

من  يلريب   يلفصل  تالزماا  عد  

يلنظام يبسا�سي.

غير  يلعامة  يلجمعاة  صادقت 

 (5(5 يألاأ   (5 يلعادية يملنعقدة في 

في  يملجكم   يإلديأة  على قريأ مجلس 

يملكعلق بنقل مقر   (5(5 فاتح يألاأ 

يلكالزمي  ريلكعديل  يملعني  يلشرتة 

للفصل يلريب  من يلنظام يبسا�سي.

تم يلقاام باإليديع يلقانأني بككابة 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

لفاس بكاأيخ 15 سبكمبر ))5) تحت 

أقم 3791.
مجلس يإلديأة

571 P

ALL HAPPY

تكأين شرتة مساهمة 
تكمن  يلتي  يلشرتة  تكأين  تم  و) 

سبكمبر   9 بكاأيخ  يلي  فاما  مميزيتها 

: (5((

يلشكـل : شرتة مساهمة. 

.»ALL HAPPY« : يلتسماة

يلغــرض :

في  سأيء  يلشرتة  غرض  يكمن 

يملغرب تما في يلخاأج في :  

تألي يملشاأكات ريملصالح في جما  

يلصناعاة  يملقارالت  ور  يلشركات 

ور  ريملالاة  ريلعقاأية  ريلكجاأية 

شريء  ور  يالتككاب  طريق  عن  غيرها، 

يلشركات،  في  حقأق  ور  يلسنديت 

ويضا  ور  يلكحالفات،  ور  يلجمعاات 

عن طريق يلكأصاة رمنح يلتسباقات 

 ريلقررض، ر جما  يلأسائل يلقانأناة

يبخرى.

ريإلنجاز  ريلكأظاف  يلشريء 

لجما  يلقام يملنقألة.

يلقام  محفظات  جما   تدبير   

يملغر اة ور يبجنباة؛

ور  يلكأظافات  جما   دأيسة 

يالستثماأيت. 

يملــــدة : 99 سنة يبكديء من قادها 

بالسجل يلكجاأي.

شاأع   – يلديخلة   : يلشرتة  مقــــر 

يلعركأب أقم 01-7724. 

 1.555.555  : يلشرتة  أسما  

دأهم، يملقسم إلى 15.555 سهم ذيت 

دأهم تقامة إسماة لكل   155 مائة 

نضاا  بكاملها  يملككتبة  ريحد،  سهم 

ريملدفأعة يلقامة كلاا.  
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يملكصرفأن :

 يلساد جان هانريك تريستاانسن

 ،(Jan Henrik CHRISTIANSEN(

 Sandbjergvej – يلساتن بالدينماأك

 . »47B، 2950 Vedbaek

  يلسادة فكاحة يلعمريني، يلساتنة

  SIHL Strasse  ،89 (زرأيخ )سأيسري

.8551

يلسبتي،  غالي  محمد  يلساد 

)كالافأأناا)  يلساتن بالديأ يلباضاء 

– 7، تجزئة سلمان. 

مريقـب يلحسابات :

فاـديأرك تــرينت تأأنكــأن، يلـديأ 

شاأع   ،7  – )يلعنق)   – يلباضـاء 

يدأيس يلسالري، تجزئة يملناأ.

يالحكااطاات ريبأ اح :

من  للكأزي   يلقابـل  يلر ح  يككأن 

بعد  يملالاة،  للسنة  يلصافي  يلر ح 

يلقانأني  لالحكااطي  يملخصص 

رتخصاص يلنكائج يلصافاة يلسابقة 

يمكن  يلر ح،  هذي  رمن  يملرحلة، 

جما   تقكط   ون  يلعامة  للجمعاة 

ون  يملناسب  من  ترى  يلتي  يملبالغ 

ومأي   لجما   تسكعملها تمخصص 

ترحالها من جديد؛  ور  يالحكااطاات 

رجد،  إن  يلرصاد،  يمنح  ون  يمكن 

للمساهمين على شكل أ احات. 

يخض    : قابلاة يبسهم للكفأيت 

لقبأ   يبغااأ  إلى  يبسهم  تفأيت 

مجلس يإلديأة.

يلقاام  تم   : يلقانأني  يإليديع 

يلضبط  بككابة  يلقانأني  باإليديع 

للديخلة  يالبكديئاة  يملحكمة  لدى 

أقم  تحت   (5(( سبكمبر   9 بكاأيخ 

.1458

بالسجل  يلشرتة  قاد  تم  ب) 

 ((.4(3 يلكجاأي للديخلـة تحت أقم 

من يلسجل يلكحلالي.
مجلس يإلديأة

572 P

GS  HOLDING
تكأين شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
مسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلشكـل 

محدردة بشريك رحاد.

.»GS HOLDING« : يلتسماة

محمد  يلساد   : يلأحاد  يلشريك 

يلجنساة،  مغربي  يلسبتي،  غالي 

)كالافأأناا)  يلساتن بالديأ يلباضاء 

– 7، تجزئة سلمان. 

أسما  يلشرتة : 155.555 دأهم.

شاأع   – يلديخلـة  يلشرتة:  مقــــر 

يلعركأب أقم 01-7724. 

يملــــدة : 99 سنة يبكديء من قادها 

بالسجل يلكجاأي.

يلشرتة  غرض  يكمن   : يلغــرض 

سأيء في يملغرب تما في يلخاأج في :  

تألي يملشاأكات ريملصالح في جما  

يلصناعاة،  يملقارالت  ور  يلشركات 

ور  يملالاة  يلعقاأية،  يلكجاأية، 

عن طريق يالتككاب ور شريء  غيرها، 

يلشركات،  في  حقأق  ور  يلسنديت 

ويضا  ور  يلكحالفات،  ور  يلجمعاات 

عن طريق يلكأصاة رمنح يلتسباقات 
ريلقررض، ر جما  يلأسائل يبخرى 

يلقانأناة.

ريإلنجاز  يلكأظاف  يلشريء، 

لجما  يلقام يملنقألة.

يلقام  محفظات  جما   تدبير 

يملغر اة ور يبجنباة.

ور  يلكأظافات  جما   دأيسة 

يالستثماأيت. 

يلقاام  تم   : يلقانأني  يإليــديع 

يلضبط  بككابة  يلقانأني  باإليديع 

للديخلة  يالبكديئاة  يملحكمة  لدى 

بكاأيخ 9) وغسطس ))5) تحت أقم 

 .1419

يلسجل يلكجاأي : تم قاد يلشرتة 

بكاأيخ  للديخلة  يلكجاأي  بالسجل 

أقم  تحت   (5(( سبكمبر  فاتح 

377.)) من يلسجل يلكحلالي.
يلشريك يلأحاد - يملدبر

573 P

DANIEL HOLDING
تكأين شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
مسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلشكـل 

محدردة بشريك رحاد.

 DANIEL«  : يلتسماة 

.»HOLDING

»جان  يلساد   : يلأحاد  يلشريك 

 ،(Jan ALBRECHTSEN( »وليرتتسين

يلساتن  دنماأتاة،  جنساة  من 

 Ohlstedterstr«. 10، 22397«

هامبأأغ.  
أسما  يلشرتة : 155.555 دأهم.

شاأع   – يلديخلـة   : مقــــر يلشرتة 

يلعركأب أقم 01-7724. 

يملــــدة : 99 سنة يبكديء من قادها 

بالسجل يلكجاأي.

يلشرتة  غرض  يكمن   : يلغــرض 

سأيء في يملغرب تما في يلخاأج في :  

تألي يملشاأكات ريملصالح في جما  

يلصناعاة،  يملقارالت  ور  يلشركات 

ور  يملالاة  يلعقاأية،  يلكجاأية، 

عن طريق يالتككاب ور شريء  غيرها، 

يلشركات،  في  حقأق  ور  يلسنديت 

ويضا  ور  يلكحالفات،  ور  يلجمعاات 

عن طريق يلكأصاة رمنح يلتسباقات 
ريلقررض، ر جما  يلأسائل يبخرى 

يلقانأناة.

ريإلنجاز  يلكأظاف  يلشريء، 

لجما  يلقام يملنقألة.

يلقام  محفظات  جما   تدبير   

يملغر اة ور يبجنباة.

ور  يلكأظافات  جما   دأيسة 

يالستثماأيت. 

يلقاام  تم   : يلقانأني  يإليــديع 

باإليديع يلقانأني بككابة يلضبط لدى 

بكاأيخ للديخلة  يالبكديئاة   يملحكمة 

9 سبكمبر ))5) تحت أقم 1459. 

يلسجل يلكجاأي  : تم قاد يلشرتة 

بكاأيخ للديخلة  يلكجاأي   بالسجل 

 ((.4(5 تحت أقم   (5(( 9 سبكمبر 

من يلسجل يلكحلالي.
يلشريك يلأحاد- يملدبر

574 P

CORVIDAE HOLDING
تكأين شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
مسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلشكـل 

محدردة بشريك رحاد.
 CORVIDAE  : يلتسماة 

.HOLDING
»كاأ   يلساد   : يلأحاد  يلشريك 
 Karl( لأترينجن«  هاسبأأك 
 ،(HABSBURG- LOTHRINGEN
يلساتن  نمسارية،  جنساة  من 
 –21A، A-1040  ( »كألدكاس« 

فاينا – يلنمسا. 
أسما  يلشرتة : 155.555 دأهم.
شاأع   – يلديخلـة   : مقــــر يلشرتة 

يلعركأب أقم 01-7724. 
يملــــدة : 99 سنة يبكديء من قادها 

بالسجل يلكجاأي.
يلشرتة  غرض  يكمن   : يلغــرض 

سأيء في يملغرب تما في يلخاأج في :  
تألي يملشاأكات ريملصالح في جما  
يلصناعاة،  يملقارالت  ور  يلشركات 
ور  يملالاة  يلعقاأية،  يلكجاأية، 
عن طريق يالتككاب ور شريء  غيرها، 
يلشركات،  في  حقأق  ور  يلسنديت 
ويضا  ور  يلكحالفات،  ور  يلجمعاات 
عن طريق يلكأصاة رمنح يلتسباقات 
ريلقررض، ر جما  يلأسائل يبخرى 

يلقانأناة.
ريإلنجاز  يلكأظاف  يلشريء، 

لجما  يلقام يملنقألة.
يلقام  محفظات  جما   تدبير   

يملغر اة ور يبجنباة.
ور  يلكأظافات  جما   دأيسة 

يالستثماأيت. 
يلقاام  تم   : يلقانأني  يإليــديع 
باإليديع يلقانأني بككابة يلضبط لدى 
بكاأيخ للديخلة  يالبكديئاة   يملحكمة 

9 سبكمبر ))5) تحت أقم 1465. 
يلسجل يلكجاأي 

تم قاد يلشرتة بالسجل يلكجاأي 
للديخلة بكاأيخ 9 سبكمبر ))5) تحت 

أقم 7)4.)) من يلسجل يلكحلالي.
يلشريك يلأحاد- يملدبر

575 P
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STE D.A.F CONSTRUCTION
SARL AU

شاأع عال  بن عبد هللا زنقة علي بن 

وبي طالب عماأة دناا يمليزينين تازة

يلرسم يملنهي : 15657597

يلكعريف يلجبائي : 74)675)5

يلسجل يلكجاأي : 6699

يلكعريف يلجبائي يملأحد : 

553147414555567

تأسيس ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
ذيت يلشريك يلأحاد

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 

بكازة تم تأسيس   (5(( سبكمبر   1(

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدرد ذيت 

يلشريك يلأحاد للشخص يملأق  على 

يملذكأأة  للشرتة  يبسا�سي  يلقانأن 

خصائصها كالكالي :

 STE  : يلتسماة يلقانأناة للشرتة 

 D.A.F CONSTRUCTION SARL

.AU

 : للشرتة  يالجكماعي  يملأضأع 

رمجزئ  يلعقاأ  با   عقاأي،  منعش 

عقاأيت.

شاأع   : للشرتة  يالجكماعي  يملقر 

عال  بن عبد هللا زنقة علي بن وبي 

طالب عماأة دناا يمليزينين تازة.

يلشرتة  مدة  إن   : يلشرتة  مدة 

محدد في 99 سنة.

 : للشرتة  يالجكماعي  يلروسما  

مقسم  دأهم   1.555.555 في  محدد 

إلى 15.555 حصة قامة كل منها 155 

دأهم رتكأزع على يلشكل يلكالي :

دريئري يلحسين : 15.555 حصة.

تساير يلشرتة : إن يلشرتة مسيرة 

دريئري  يلساد  طرف  من  رمديأة 

يلحسين.

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 

بكازة  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

تحت أقم   (5(( سبكمبر   (5 بكاأيخ 

.2022/447

576 P

 STE AFRAH IBKLATEN
SARL AU

نشر إعالن قانأني
بمقك�سى يلعقد يلعرفـي يملصادق 

 ،(5(( وغسطس   (( بكاأيخ  علاه 

مسؤرلاة  ذيت  شرتة  إنشاء  تم 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد تحمل 

يلخصائص يلكالاة :

 STE AFRAH  : يلتسماة 

IBKLATEN SARL AU
) أقم  بام بلأك   : يملقر يإلجكماعي 

19 يرالد يمباأك بني مال .

تنظام   : يالجكماعي  يلغرض 

يلحفالت.
أوس يملا  : 155.555 دأهم.

مدة يلشرتة : 99 سنة يبكديءي من 

تاأيخ تسجالها في يلسجل يلكجاأي.

شهاد،  عشاق  يلساد   : يملسير 

غير  ملدة  رذيلك   ،CIN°1672626

محددة.

فاتح  من  تبكدئ   : يملالاة  يلسنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  رتنكهي  يناير 

سنة.

بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 

ببني  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

يلسجل   ،866 أقم  تحت  مال  

بكاأيخ   ،13149 عدد  يلكجاأي 

13 سبكمبر ))5).

577 P

 SOCIETE MARWA IMPORT

- EXPORT
SARL

نشر إعالن قانأني
بمقك�سى يلعقد يلعرفـي يملصادق 

 ،(5(( وغسطس   (( بكاأيخ  علاه 

مسؤرلاة  ذيت  شرتة  إنشاء  تم 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد تحمل 

يلخصائص يلكالاة :

 SOCIETE MARWA  : يلتسماة 

.IMPORT - EXPORT SARL

يلنجاح  تجزئة   : يإلجكماعي  يملقر 

سادي جابر بني مال .

يالسكيريد   : يالجكماعي  يلغرض 
ريلكصدير.

أوس يملا  : 155.555 دأهم.
مدة يلشرتة : 99 سنة يبكديءي من 

تاأيخ تسجالها في يلسجل يلكجاأي.
يملسير : يلساد لبزيمي نأأ يلدين، 
غير  ملدة  رذيلك   ،CIN° 1322931

محددة.
فاتح  من  تبكدئ   : يملالاة  يلسنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  رتنكهي  يناير 

سنة.
بككابة  تم   : يلقانأني  يإليديع 
ببني  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
يلسجل   ،857 أقم  تحت  مال  
بكاأيخ   ،13141 عدد  يلكجاأي 

9 سبكمبر ))5).
578 P

SOCIETE NOUD SERVICE
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE SARL AU

 SIEGE 18 RUE ABDELJALIL
KABBAJ VN FES

أوسمالها : 155.555 دأهم
يملقر يالجكماعي : 18 شاأع عبد 

يلجلال يلقباج يملدينة يلجديدة فاس
تأسيس

تم  خاص  عرفـي  عقد  بمقك�سى 
تم   (5(( سبكمبر   8 تسجاله بكاأيخ 

SARL AU تأسيس شرتة
 SOCIETE NOUD  : يلتسماة 

SERVICE SARL AU
يكحدد مأضأع   : يلشرتة  غرض 
: مقارلة لتشغال جما   في  يلشرتة 

ينأيع يلخدمات.
  99 تاشرتة  مدة   : يلشرتة  مدة 

سنة يبكديء من يلكأسيس يلنهائي.
في  محدد   : يلشرتة  أوسما  

155.555 دأهم.
يقأم بتساير يلشرتة   : يملكصرف 

يلسادة يمانة يسماعالي.
يلسنة يالجكماعاة : تبكدئ يلسنة 
يناير  فاتح  من  للشرتة  يالجكماعاة 

رتنكهي في 31 ديسمبر.

يإليديع يلقانأني : لقد تم يإليديع 
باملحكمة  يلضبط  بككابة  يمللف 
بكاأيخ فاس  بمدينة   يالبكديئاة 

 16 سبكمبر ))5) تحت أقم 895.
يملسيرة يمانة يسماعالي

579 P

 GROUPE TAKI POUR
 L’EDUCATION ET
L’ENSEIGNEMENT

يلجمعاة  قريأ  بمقك�سى 
يأم    يملنعقدة  عادية  يلغير  يلعامة 
 GROUPE لشرتة   14/07/2022
 TAKI POUR L’EDUCATION
رمقرها   ET L’ENSEIGNEMENT

يالجكماعي مرتز بأهأدة تارنات.
قدأها  ر  حصة   7.6 تفأيت   -
دأهم من يلهالكة تاقي عمريني   765
فاطمة، يلى يلسادة  سرحاني يسماء.

قدأها  ر  حصة   7.6 تفأيت   -
دأهم من يلهالكة تاقي عمريني   765

فاطمة، يلى يلسادة سرحاني نجاة.
قدأها  ر  حصة   7.6 تفأيت   -
دأهم من يلهالكة تاقي عمريني   765
فاطمة، يلى يلسادة  سرحاني بشرى.

قدأها  ر  حصة   7.6 تفأيت   -
دأهم من يلهالكة تاقي عمريني   765
فاطمة، يلى يلسادة سرحاني ماجدة.

قدأها  ر  حصة   7.6 تفأيت   -
دأهم من يلهالكة تاقي عمريني   765

فاطمة، يلى يلسادة  سرحاني نبالة.
قدأها  ر  حصة   15.5 تفأيت   -
1555 دأهم من يلهالكة تاقي عمريني 
عبد  سرحاني  يلساد   يلى  فاطمة، 

يلحلام.
قدأها  ر  حصة   15.5 تفأيت 
1555 دأهم من يلهالكة تاقي عمريني 
يلى يلساد  سرحاني  محمد  فاطمة، 

عاد .
قدأها  ر  حصة   15.5 تفأيت 
1555 دأهم من يلهالكة تاقي عمريني 

فاطمة، يلى يلساد سرحاني حمزة.
قدأها  ر  حصة   15.5 تفأيت 
1555 دأهم من يلهالكة تاقي عمريني 
فاطمة، يلى يلساد سرحاني يبريهام.



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18300

لدى  يلقانأني  يإليديع  تم   -((
يملحكمة يالبكديئاة تارنات تحت أقم 

78/2022 بكاأيخ 21/07/2022
580 P

 SOCIETE DE PRODUCTION
AGRICOLE DU SOUSS

SARL AU
 SOCIETE  A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

شقة أقم 5)) عماأة ي - 1 زنقة ريد 
يملخازن يلحرش ييت ملأ 

حل يلشرتة
على يثر مديرالتها بكاأيخ 5 سبكمبر 
غير  يلعامة  يلجمعاة  قرأت   (5(1
 PRODUCTION لشرتة  يلعادية 
ش.م.م   AGRICOLE DU SOUSS
ذيت شريك رحاد مقرها يالجكماعي 
زنقة   1  - ي  عماأة   ((5 أقم  شقة 
ملأ   ييت  يلحرش  يملخازن  ريد 
مسجلة بالسجل يلكجاأي باملحكمة 
 1(((1 يالبكديئاة ينزكان تحت أقم 

ما يلي :
حل يلشرتة بصفة مبكرة.

تعاين مصفي يلشرتة في شخص 
يلساد يضرضأأ يلحسين.

أقم  شقة  يلكصفاة  مقر  تحديد 
يملخازن  ريد  زنقة   1  - ي  عماأة   ((5

يلحرش ييت ملأ .
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
ينزكان  يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 
أقم  تحت   (5(( سبكمبر   9 بكاأيخ 

.1748
581 P

 SOCIETE TODARTE
D›ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
SARL

CAPITAL DE : 20.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOL REZGUINI

 CENTRE AOULOUZ -
 TAROUDANT

حل يملسبق ال شرتة
يلغير  يلعام  يلجم   بمقك�سى   -I

يأم  ريدنت  بكاأيخ  يملنعقد  يلعادي 

يلشرتة  قرأ شركاء   (5(( ماي   (3

 SOCIETE TODARTE يملسماة 

 D›ENSEIGNEMENT PRIVE

ش.ذ.م.م

لعدم  رذلك  يلشرتة  فسخ  تقرأ 

إمكاناة تحقاق يبهديف يملريد منها.

يلرزتاني  شاماء   : تعاين يلسادة 

تمصف للشرتة.

بالقأينين  تكصرف  سأف  يلتي 

يملذكأأة بجل تحقاق يبصأ  روديء 

يلخصأم.

للشرتة  يالجكماعي  يملقر  يتخاذ 

تمقر للكصفاة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (5(( سبكمبر   1( يأم  بكاأردينت 

تحت أقم 575.

582 P

 SOCIETE TODARTE

D›ENSEIGNEMENT PRIVE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

SARL

CAPITAL DE : 20.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOL REZGUINI

 CENTRE AOULOUZ -

 TAROUDANT

يلعام  يلجم   لقريأيت 

ماي   (5 بكاأيخ  يملنعقد  يالسكثنائي 

 SOCIETE TODARTE  (5((

D›ENSEIGNEMENT PRIVE شرتة 

ذيت مسؤرلاة محدردة.

أوسمالها : 5.555) دأهم.

مقرها يالجكماعي : تجزئة يلرزتاني 

مرتز يرلأز - تاأردينت -.

تقرأ يإلغالق يملهائي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط 

بكاأردينت يأم 6 سبكمبر ))5) تحت 
أقم 576.

583 P

 LA VILLA NOMADE شركة

VAM
SA

تم بكاأيخ 6) وبريل ))5) يجكماع 

عام يسكثنائي حدد بمأجبه يلنقطة 

يآلتاة :

يملتريتمة  يلخسائر  يستاعاب 

يملا  حتى  عن طريق تخفاض أوس 

دأهم من وجل تسأية   11.381.555

يلأض  يلصافي للشرتة.

يلذي  يملا   أوس  فإن  ر الكالي 

دأهم   16.195.355.55 يبلغ 

رخمسة  رمائة  ملاأن  عشر  )سكة 

ينخفض  دأهم)  رثالثمائة  رتسعأن 

)وأبعة  دأهم   4.814.355.55 إلى 

ولف  عشر  روأبعة  رثمانمائة  ماليين 

رثالثمائة دأهم)، مقسما إلى 48143 

دأهم،   155 نشاطا يجكماعاا بقامة 

 11381555 منهما  كل  ريستاعاب 

دأهم على 113.815 سهم.

بعد ذلك، يصبح يلكأزي  يلجديد 

على يلنحأ يلكالي :

لشرتة  سهما   48.139

VOYAGEURS DU MONDE ؛

 ALAIN للساد  سهم   1

FRANCOIS GEORGES CAPEST ؛

LOIC MARIE- للساد  سهم   1

JOSEPH BRUNO MINVIELL ؛

 LIONEL للساد  سهم   1

HABASQUE ؛

 JEAN FRANCOIS 1 سهم للساد

RIAL ؛

مامجمأعه 48143 سهما.

يملحكمة  في  يلقانأني  يإليديع  تم 

ديسمبر   15 مريتش  في  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139468.

584 P

ARZ HOLDING
SA

 SOCIETE ANONYME A
CONSEIL D›ADMINISTRATION

 AU CAPITAL SOCIAL DE :
52.500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : TAOURIRT,
ZONE INDUSTRIELLE N°58

RC : 1227
N° IF : 47275623

تعديل
يلعام  يلجم   قريأ  بمقك�سى 
 يلعادي ريلغير يلعادي يملنعقد بكاأيخ
للشرتة  بمقر   (5(( يأناأ   (9
شرتة مساهمأي  قرأ   بكارأيرت، 

 :ARZ HOLDING SA
يلسنة  ينتهاء  تاأيخ  تغاير 
إلى  يلكقأيماة  يلسنة  يملحاسباة من 

 01/10/N يلزأيعاة وي من  يلسنة 

30/09/N+1 إلى
يلقانأن  من   (6 يملادة  تغاير 

يبسا�سي للشرتة.
للشرتة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13  : بكاأيخ  يالبكديئاة  باملحكمة 

سبكمبر ))5) تحت أقم ))4.
585 P

ALLMOSYS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يملنفرد
تأسيس

يملبرم  يلعرفي  يلعقد  لبنأد  تبعا 
يألاأ   1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ 
يبسا�سي  يلقانأن  رض   تم   ،(5((
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 
تكميز  ريلتي  يملنفرد  يلشريك  ذيت 

بالخصائص يلكالاة :
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلنأع 

يملحدردة ذيت يلشريك يملنفرد.
ALLMOSYS : يالسم

وجهزة  يسكيريد   : يلنشاط 
ريملعديت،  يلكهر اء  يلكمباأتر، 
تمثال،  تجاأة،  تأزي ،  با ،  شريء، 
ريبجهزة  يلكمباأتر  وجهزة  تسأيق 

يلكهر ائاة.
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سأماة  زنقة   : يالجكماعي  يملقر 
يلنخال   (( يلرقم   3 إقامة شهرزيد 

يلديأ يلباضاء.
سنة تبكدئ من تاأيخ   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي للشرتة.
أوسما  يلشرتة : أوسما  يلشرتة 
مقسمة  دأهم،   155.555 في  محدد 
على 1.555 حصة من فئة 155 دأهم 
للحصة يلأيحدة كلها مككتبة رمحرأة 

عند يالشتريك.
يلشريك يملنفرد : يلسادة خديجة 

زهر، 1.555 حصة.
مسيرة  يلشرتة   : يملنفرد  يلتساير 
من طرف مسيرة منفردة في شخص 
مهامها  مدة  زهر،  خديجة  يلسادة 

غير محددة.
يناير  فاتح  من  تبكدئ   : يلسنة 

رتنكهي في 31 ديسمير من كل سنة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
وغسطس   (6 بكاأيخ  بالديأ يلباضاء 
أقم   835753 أقم  تحت   (5((

يلسجل يلكجاأي 553735.
قصد يلكلخاص ريلنص

يلبشير يلجعادي

585P مكرر

ELECLA 
إغالق ملف يلكصفاة يلقضائاة

يلعام  يلجم   بمقك�سى   -I
يملنعقد  للشركاء  يالسكثنائي 
يألاأ  فاتح  بكاأيخ  بالديأ يلباضاء 

))5)، تقرأ ما يلي :
يملصفي،  تقرير  على  يملصادقة 
ريلنطق باإلغالق يلنهائي مللف تصفاة 
رنهائي  تام  إبريء  تسلام  م   يلشرتة 
بدرن تحفظ للساد محمد جديدي 

بصفكه مصفي للشرتة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
وغسطس   (6 بكاأيخ  بالديأ يلباضاء، 
يلسجل   835751 تحت   ،(5((

يلكجاأي عدد 146377.
قصد يلكلخاص ريلنص

يلجعادي يلبشير

586 P

TRANS AL BASRAH
مطابقة هأية يلشركاء

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة
يسكثنائي  عام  جم   بمقك�سى 

للشركاء يملنعقد بكاأيخ 15 وغسطس 

))5) فقد تقرأ ما يلي :

يلشركاء  هأية  على  يلكصديق 

يلذي ساصبح :

يلساد إحسان وسد تريم حسن ؛

عبد هللا  أحاب صاحب  يلسادة 

شعبان ؛

يآلنسة أنا إحسان وسد حسن ؛

يآلنسة نأأ إحسان وسد حسن ؛

يآلنسة أرين إحسان وسد حسن ؛

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية   يملحكمة  لدى  يلضبط 
وغسطس   (6 بكاأيخ  بالديأ يلباضاء 
يلسجل   83575( أقم  تحت   (5((

يلكجاأي عدد 63)69).
قصد يلكلخاص ريلنص

يلجعادي يلبشير

587 P

TOULID TRANS
تفأيت وسهم يلشرتة

يسكقالة مسير
تعاين مسير جديد

بكاأيخ  يسكثنائي،  قريأ  بمقك�سى 
شركاء  قرأ   (5(( وغسطس   (3
 TOULID TRANS SARL AU شرتة

ما يلي :
وسهم  تفأيت  على  يلنأيفقة 

يلشرتة ؛
وسد  »إحسان  يلساد  يسكقالة 
تمسير  مهامه  من  حسن«  تريم 

للشرتة.
يلدين  »صالح  يلساد  تعاين 

سعاد« تمسير جديد للشرتة.
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية   يملحكمة  لدى  يلضبط 
سبكمبر   8 بكاأيخ  بالديأ يلباضاء 
يلسجل   837547 أقم  تحت   (5((

يلكجاأي 9753)3.
قصد يلكلخاص ريلنص

يلجعادي يلبشير

588 P

2IFOOD
تأسيس شرتة يملـسؤرلـاـة يملـحدردة 

يملبرم  يلعرفي  يلعقد  لبنأد  تبعا 

وغسطس   (6 بكاأيخ  بالديأ يلباضاء 

يبسا�سي  يلقانأن  رض   تم   ،(5((

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

ريلتي تكميز بالخصائص يلكالاة :

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلنأع 

يملحدردة.

2IFOOD : يالسم

 - ماأتت  سأ ر   : يلنشاط 

تسأيق،  با ،  شريء،  سأ يريت، 

وغذية عامة بالجملة  تجاأة،  تأزي ، 

ريلكقساط، جزيأة، تصدير ريسكيريد.

سأماة  زنقة   : يالجكماعي  يملقر 

يلنخال   (( يلرقم   3 إقامة شهرزيد 

يلديأ يلباضاء.

سنة تبكدئ من تاأيخ   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي للشرتة.
أوسما  يلشرتة : أوسما  يلشرتة  

155.555 دأهـم، مقسمة  محددة في 

على 1.555 حصة من فئة 155 دأهم 

للحصة يلأيحدة كلها مككتبة رمحرأة 

عند يالشتريك.

يلساد يدأيس شريجي،   : يلشركاء 

يلباضاء، 555 حصة.

ييت  يسماعال  مأالي  يلساد 

وتريم، يلباضاء، 555 حصة.

مسيرة  يلشرتة   : يملنفرد  يلتساير 

من طرف مسيرة منفردة في شخص 

يلسادة فاطمة يلزهريء شريجي، مدة 

مهامها غير محددة.

يناير  فاتح  من  تبكدئ   : يلسنة 

رتنكهي في 31 ديسمبرمن كل سنة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم   -  (

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

سبكمبر   8 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ 

أقم   837548 أقم  تحت   (5((

يلسجل يلكجاأي 5)5549.
قصد يلكلخاص ريلنص

يلجعادي يلبشير

589 P

AL KOUT LILBINAE

مطابقة هأية يلشركاء
تفأيت وسهم يلشرتة

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة
يسكثنائي  عام  جم   بمقك�سى   -I

يلباضاء  بالديأ  يملنعقد  للشركاء 

تقرأ  فقد   (5(( سبكمبر   7 بكاأيخ 

ما يلي :

يلشريك  هأية  على  يلكصديق 

يلذي ساصبح :

يلساد حسان وسد تريم حسن ؛

وسهم  تفأيت  على  يلكصديق 

يلشرتة يململأتة للساد إحسان وسد 

تريم حسن لفائدة كل من :

عبد هللا  أحاب صاحب  يلسادة 

شعبان ؛

يآلنسة أنا إحسان وسد حسن ؛

يآلنسة نأأ إحسان وسد حسن ؛

يآلنسة أرين إحسان وسد حسن ؛

ذيت  شرتة  وصبحت  يلشرتة 

يملسؤرلاة يملحدردة ؛

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 

سبكمبر   13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ 

يلسجل   837391 أقم  تحت   (5((

يلكجاأي عدد 486847.
قصد يلكلخاص ريلنص

590 P

SKY HAWKS

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

ذيت يلشريك يملنفرد
تبعا لبنأد يلعقد يلعرفي يملبرم   -I

فاتح سبكمبر  بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ 

يبسا�سي  يلقانأن  رض   تم   (5((

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

تكميز  ريلتي  ملنفرد  يلشريك  ذيت 

بالخصائص يلكالاة :
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يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلنأع 

يملحدردة ذيت يلشريك يملنفرد.

SKY HAWKS : يالسم

ونأيع  جما   يسكيريد   : يلنشاط 

يالصطناعاة  ريلزيأت  يإلطاأيت 

ريلبطاأيات رقط  يلغااأ لجما  ونأيع 

شريء،  يآللاات،  رجما   يملرتبات 

با ، تسأيق، تأزي ، تمثال، يلكجاأة 

في جما  ونأيع يلكجاأة بشكل عام، 

يسكيريد جما  ونأيع ولاات يالشغا  

يلكجاأة في جما  معديت  يلعمأماة، 

يلعامة في جما   يلكجاأة  يلسااأيت، 

يلبخاأية  يلناأية،  يلدأيجات  ونأيع 

رثالثاة يلعجالت إلخ ...

سأماة  زنقة   : يالجكماعي  يملقر 

يلكخال   (( يلرقم   3 إقامة شهرزيد 

يلديأ يلباضاء.

سنة تبكدئ من تاأيخ   99  : يملدة 

يلكأسيس يلنهائي للشرتة.

أوسما  يلشرتة : أوسما  يلشرتة 

مقسمة  دأهم،   155.555 في  محدد 

على 1.555 حصة من فئة 155 دأهم 

للحصة يلأيحدة كلها مككتبة رمحرأة 

عند يالشتريك.

يملزلأم  يلساد   : يملنفرد  يلشريك 

ورساما عبد هللا، 1555 حصة.

مسيرة  يلشرتة   : يملنفرد  يلتساير 

شخص  في  ريحد  مسير  طرف  من 

يلساد فريد يلحناري، مدة مهامه غير 

محددة.

يناير  فاتح  من  تبكدئ   : يلسنة 

رتنكهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

بكاأيخ  يلقانأني  يإليديع  تم   -II

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

سبكمبر   13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ 

أقم   837393 أقم  تحت   (5((

يلسجل يلكجاأي 5))555.
قصد يلكلخاص ريلنص

يلجعادي يلبشير

591 P

ينترفاد ماأرك
73)، شاأع محمد يلخامس يلديأ يلباضاء

 GENERALE DE MATERIEL
 ET REALISATION

 TECHNIQUE GERMAT
شرتة مساهمة

بروسما  4.155.555 دأهم
يملقر يلرئيس : )6، شاأع عقبة بن 

ناف ، يلديأ يلباضاء
يلسجل يلكجاأي بالديأ يلباضاء 

عدد 53.383
قرأ يلجم  يلعام يلعادي يملنعقد 
 (5(( يأناأ   (7 بكاأيخ  يسكثنائاا 

ما يلي :
للشرتة  يملبكر  يلحل  عدم 
ريسكمريأها بالرغم من خساأة وتثر 

من 4/3 أيسمالها ؛
رالية  تجديد  قريأ  يتخاذ 

يملكصرفين في مهامهم، رهم :
يلرئيس   : شاطر  حسن  يلساد 

يملدير يلعام ؛
وحمد أحماني : مكصرف ؛
جان هأ ير ماير : مكصرف.

يلعام  يلجم   ينعقاد  حتى  رذلك 
حسابات  في  سابت  يلذي  يلعادي 
ديسمبر   31 يلسنة يملالاة يملنتهاة في 

.(5(7
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
وغسطس   (3 بكاأيخ  بالديأيلباضاء 

))5) تحت أقم 75)835. 
عن مأجز رإشاأة 

592 P

ينترفاد ماأرك
 73)، شاأع محمد يلخامس

يلديأ يلباضاء

MAROC DYNAMITE شركة 
»MARODYN«
شرتة مساهمة

بروسما  4.555.555 دأهم
يملقر يلرئيس : يلديأ يلباضاء - عماأة 
البيريماد 5)6 شاأع محمد يلخامس

يلسجل يلكجاأي عدد 39.749
قرأ يلجم  يلعام يلعادي يملنعقد  

بكاأيخ 35 يأناأ ))5) تسجال :

يسكقالة  يملكصرف : يلساد فرينك 
مأ أ.

يلساد   : جديد  مكصرف  تعاين 
يلجنساة،  فرن�سي  نأفاكأف،  إيفان 
 (3 بكاأيخ  )فرنسا)  يملألأد في باأيس 

فبريير 1965، يملقام في فرنسا.
يلعام  يلجم   ينعقاد  حتى  رذلك 
يلسنة  حسابات  في  سابت  يلذي 

يملالاة يملنتهاة في 31 ديسمبر 3)5).
بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلضبط لدى بككابة يلضبط يملحكمة 
بكاأيخ بالديأيلباضاء   يلكجاأية 
أقم  تحت   (5(( وغسطس   (3

 .835(86
بكاأيخ يإلديأة  مجلس   قرأ 

 35 يأناأ ))5) تسجال :
يلساد فرينك مأ أ من  يسكقالة 

مهامه ترئيس عام.
نأفاكأف  إيفان  يلساد  تعاين 

أئيسا مديري عاما.
تم يإليديع يلقانأني بككابة ضبط 
يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية  يملحكمة 
بكاأيخ 3) وغسطس ))5) تحت أقم 

.835(87
عن مأجز رإشاأة 

593 P

ينترفاد ماأرك
 73)، شاأع محمد يلخامس

يلديأ يلباضاء

PHILADVISE شركة
تأسيس شرتة

في  عرفي  عقد  بمأجب   : ورال 
يلديأ يلباضاء بكاأيخ 3) يأناأ ))5) 

وسس :
غأتمان فالاب   يلساد 
 ،(PHILIPPE GOUTMANN(
سأيسري يلجنساة، يملألأد في جناف 
في  يملقام   ،1955 ديسمبر   9 بكاأيخ 
)) شأمان در بري - مأينأ  سأيسري، 

53)1 جناف.
محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

بشريك رحاد تكميز بما يلي :
PHILADVISE : يسم يلشرتة

غرض يلشرتة : غرض يلشرتة في 
كل من يملغرب ريلخاأج :

رتقديم  دأيسة  بأية  يلقاام 

يملشأأة عن يلسأق يملالاة ؛

دأيسة وي ملف يستثماأي ؛

دأيسة يلسأق ؛

تقديم يملشأأة للشركات ؛

ور  صناعي  مشررع  وي  دأيسة 

تجاأي ؛

دأيسات يلكدبير لجما  يملقارالت 

يلعامة ور يلخاصة ؛

يلكدبير في مجا  يلكدبير ؛

يلأكاالت  ريسكغال   تأسيس 

لتسهال  ريملسكأدعات  ريملكاتب 

تحقاق وغريض يلشرتة ؛

إبريم رتنفاذ جما  يلعقأد يلعامة 

بابنشطة  يملكعلقة  يلخاصة  ور 

يملذكأأة ؛

ريستئجاأ  رتأجير  رحاازة  إنشاء 

رترتاب ريسكغال  جما  يملؤسسات 

يبنشطة  بإحدى  يملكعلقة  ريلأأش 

يملذكأأة ؛

ور يسكغال  ور نقل  وخذ ور شريء 

يالختريع  ر ريءيت  يلعملاات  جما  

لحساب  يبنشطة  بهذه  يملكعلقة 

يلشرتة حصريا رليس للغير ؛

يملشاأتة يملباشرة ور غير يملباشرة 

للشرتة في جما  يلعملاات يملكعلقة 

عن  ساما  رال  يملذكأأ،  بالنشاط 

جديدة، شركات  إنشاء   طريق 

ور يملساهمة ور يلرعاية ور يالتككاب   

يبسهم ور حقأق يلشركات  ور شريء 

ور يالندماج ور يلكحالف ور يلشريتة   

في يملساهمة ور غير ذلك ؛

تجاأية  عملاة  وي  وعم،  ربشكل 

منقألة ور  بحرية  ور  صناعاة   ور 

بشكل  تكعلق  مالاة  ور  عقاأية  ور   

مباشر ور غير مباشر بابشااء يملذكأأة 

ور يلتي من يملحكمل ون تعزز  يعاله، 

وي  رتذلك  رتطأيرها،  تحقاقها 

مساهمة مباشرة ور غير مباشرة، بأي 

في يلشركات يلتي  شكل من يبشكا ، 

تسعى لكحقاق يهديف مماثلة ور ذيت 

صلة.
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: يأجد يملقر يلرئيس  يملقر يلرئيس 
صبري  زنقة   ،1( يلباضاء،  يلديأ  في 
بأجمعة، يلطابق يبر ، يلشقة أقم 6.
أوسما   حدد   : يملا   أوس 
دأهم  ولف  مائة  مبلغ  في  يلشرتة 
)155.555.55 دأهم) مقسم إلى مائة 
 (1.555( ولف  بقامة  حصة   (155(
مككتبة رمدفأعة  دأهم لكل حصة، 
بالكامل رمخصصة للشريك يلأحاد 

: يلساد فالاب غأتمان.
من فاتح يناير إلى    : يلسنة يملالاة 

31 ديسمبر ))5).
تعاين تمسير رحاد  تم   : يإلديأة 
لفترة غير محدردة : يلساد جان لأي 

تيسيي.
من تاأيخ  سنة يبكديء   99  : يملدة 
يلحل  باسكثناء  يلنهائي،  تأسيسها 

يملبكر ور يلكمديد.
يلقانأني  يإليديع  تم   : ثاناا 
يلكجاأية  يملحكمة  ضبط  بككابة 
يألاأ   14 بكاأيخ  بالديأ يلباضاء، 

))5) تحت أقم 831155.
في  يلشرتة  تسجال  تم   : ثالثا 
يلباضاء  بالديأ  يلكجاأي  يلسجل 
برقم   (5(( يألاأ   14 بكاأيخ 

.549763
عن مأجز رإشاأة

594 P

ينترفاد ماأرك
 73)، شاأع محمد يلخامس

يلديأ يلباضاء

 VEOLLA WATER
TECHNOLOGIES MAROC

SARL
شرتة محدردة يملسؤرلاة

أوسمالها : 555.555.55.) دأهم
يملقر يلرئي�سي : يلديأ يلباضاء ، زيرية 

شاأع عبد يملأمن رونأي ، إقامة 
يملألد، يلطابق 5، أقم A55، حي 

بالطأ
يلسجل يلكجاأي عدد 18.671)

نشر
يالسكثنائي  يلعام  يلجم   قرأ 
 (5(( يأناأ   16 بكاأيخ  يملنعقد 

تسجال :

معاينة خساأة وتثر من 4/3 أوس 
يملا  ؛

من  يعكباأي  للشرتة  يملبكر  يلحل 
35 يأناأ ))5) ؛

غير  يلأحاد  يملسير  مهام  إنهاء 
يلساد تريستاان ميشال   : يلشريك 

بيكافي ؛
تعاين يملصفي : يلساد تريستاان 

ميشال بيكافي ؛
 : في  يلكصفاة  مقر  تحديد 
عبد  شاأع  زيرية  يلديأ يلباضاء، 
يملأمن رونأي ، إقامة يملألد، يلطابق 

5، أقم A55، حي بالطأ.
تم يإليديع يلقانأن بككابة ضبط 
بالديأ يلباضاء  يلكجاأية  يملحكمة 
أقم  تحت   (5(( يألاأ   14 بكاأيخ 

.831(11
عن مأجز رإشاأة

595 P

SOCIETE SEMS ALIBOUCH
بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 
)) ديسمبر 1)5)، قرأ يملشاأكأن في 

يلشرتة ما يلي :
خكم حسابات يلشرتة ؛

تصفاة يلشرتة.
يإليديع  تم   : يلقانأني  يإليديع 
لدى   يلضبط  بككابة  يلقانأني 
 7 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية  يملحكمة 

سبكمبر ))5) تحت أقم 8534)1.
مقكطف ر اان

596 P

يلسفاأ خالد
خبير محاسب

يلهاتف 5537681559

LEISAL
SARL AU

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 
بشريك رحاد

)1، زنقة محجأب لزأق هناء، حي 
يلنهضة )ن يلر اط
تغاير هدف يلشرتة

يلعام يالسكثنائي  يلجم   بمأجب 
 ،(5(( 3) يأناأ  يلذي ينعقد بكاأيخ 
في شرتة يلأحادة  يملساهمة  قرأت 

مسؤرلاة  ذيت  شرتة  ليسل،   

هدف  تغاير  رحاد  بشريك  محدردة 

يلنشاط  بحدف  رذلك  يلشرتة 

رإدخا   مفررشات«  »بائ   يلكجاأي 

يلنشاط يلكجاأي يلكالي :

ريإلديأة  يلتساير  في  يلكدأيب 

يلدعم  خدمات  تأفير  ريإلتصا ، 

يملشأأة في إديأة يلكغاير،  ريملأيتبة، 

رتسأيتها،  يلنزيعات  رمن   يلأساطة 

يلكدأيب يملدأ�سي، تأفير مكان يلعمل 

يملشترك ريملكاتب.

يلعام  يلجم   قرأ  ر الكالي 

يبسا�سي  يلقانأن  تحاين  يالسكثنائي 

للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

5) سبكمبر  يلكجاأية بالر اط، بكاأيخ 

))5)، تحت أقم 8953)1.
للخالصة ريإلشهاأ

597 P

يبسكاذ محمد أشاد يلكدالري

مأثق بالديأ يلباضاء

69/67 شاأع مأالي يدأيس يبر 

يلطابق يبر  يلشقة أقم 3

55.((.8(.18.99 / 55.((.8(.(5.(5.88

يلفاتس )15.4.)8.)).55

 » PROXY NEGOCE «
S.A.R.L.A.U

شرتة محدردة يملسؤرلاة بشريك 

رحاد

أيسما  يجكماعي 155.555دأهم

)1 زنقة صبري بأجمعة يلطابق 

يالر  شقة أقم 6  يلديأ يلباضاء

تأسيس شرتة
 11 بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ في 

يلنظام  رض   تم   (515 وغسطس 

يملسؤرلاة  ذيت  للشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة بشريك رحاد بالخصائص 

يآلتاة :

  PROXY NEGOCE «  : يلتسماـــــة 

محدردة  شرتة   S.A.R.L.A.U

يملسؤرلاة بشريك رحاد. 

يلهدف يالجكماعي : تهدف يلشرتة 

إلى يلقاام ديخل ور خاأج يملغرب ب :

- يإلنعاش يلعقاأي

ريلكجاأة  ريلكصدير  يالسكيريد   -

رتمثال  ريلعمألة  عام  بشكل 

يملنكجات ريلعالمات يلكجاأية

- يلأساطة

بكافة  يلعقاأيت  رإديأة  إنشاء   -

في  بما  يلطرق،  ر كافة  وشكالها 

ريملكعلقة  يملرتبطة  يبعما   ذلك 

باإلنشاءيت يلعقاأية

ونأيع  جما   يقكناء  ر  يتتساب   -

غير  ور  مبناة  كانت  سأيء  يبأي�سي 

مبناة رتذلك وي عقاأ

على  ر اعها  يلعقاأيت  تحأيل   -

على  مشترتة  عقاأية  ملكاة  شكل 

شكل قط  ور يلأحدة

يلعملاات  جما   عام:  ربشكل   -

يلكجاأية  ور  يلفناة  ير   يلكقناة 

يملنقألة  ور  يملالاة  ور  يلصناعاة   ور 

مرتبطة  تكأن  قد  يلتي  يلعقاأية  ور 

بغرض  مباشر  غير  ور  مباشر  بشكل 

يلشرتة ور من يملحكمل ون تساهم في 

تأساعها 
يملقر يالجكماعـي :  )1 زنقة صبري 

  6 يلطابق يالر  شقة أقم  بأجمعة 

يلديأ يلباضاء

يحدد   : يالجكماعي  يلروسما  

 155.555 مبلغ  في  يلشرتة  أوسما  

يلشكل  على  جماعها  محرأة  دأهم 

يلكالي :

ضخامة  شرييبي  يحمد  يلساد 

155.555 دأهم

يملجمأع 155.555 دأهم

في  يلحصص  تحدد   : يلحصص 

كل  قامة  يجكماعاة  حصة   1555

حصة 155 دأهم محرأة جماعها على 

يلشكل يلكالي :

ضخامة  شرييبي  يحمد  يلساد 

1555 حصة

)يلف  حصة   1555 يملجمأع 

حصة)

يلسنة يالجكماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
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ملدة  يلشرتة  تسير  يلتسياـــــر: 

غير محددة من طرف يلساد يحمد 

شرييبي ضخامة 

ر تلتزم يلشرتة في جما  عقأدها 

بالكأقا  يملنفرد ملسيرها يلساد يحمد 

شرييبي ضخامة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

13/08/2015  تحت عدد 865)33.
للخالصة ريلباـان

يبسكاذ محمد أشاد يلكدالري

598 P

STE

 CENTRE NAJAH BNI AYAT

PRIVE
SARL AU

يلعنأين : دريأ يلعأينة بني عااط 

وزيال 
أقم يلكقااد بالسجل يلكجاأي

5((5

بكاأيخ     عرفي  عقد  بمقك�سى 

30/08/2022، تم إنشاء شرتة  ذيت 

يلشريك  ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأحاد تحمل  يلخصائص يلكالاة :

 STE CENTRE NAJAH  : يلتسماة

.BNI AYAT PRIVE

دريأ يلعأينة بني عااط  يلعنأين : 

وزيال .

دأهم     15.555   : يملــا   أوس 

يمكلكها  حصة    155 يلى   مقسم 

يلشريك يلأحاد.

يلغرض : ونشطة يلدعم يملدأ�سي-  

مستشاأ في يلتساير.

يلسنة يملـالاة : يلسنة يملاالدية.

مدة يلشرتة : 99 سنة.

ويأب  يلأحاد :  ريلشريك  يملسير 

بأيمسلن.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة   بأزيال    تحت أقم   )9) 

بكاأيخ 12/09/2022.

1 C

STE SMARDIV PRO
SARL AU

يلعنأين : تجزئة يلنأأ 1 يلجزء ) 

أقم 166 فم يردي بني مال 
أقم يلكقااد بالسجل يلكجاأي

13155

بكاأيخ     عرفي  عقد  بمقك�سى 

7/09/2022، تم إنشاء شرتة  ذيت 

يلشريك  ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأحاد تحمل  يلخصائص يلكالاة :

 STE STE SMARDIV يلتسماة : 

.PRO

 ( 1 يلجزء  يلعنأين : تجزئة يلنأأ 

أقم 166 فم يردي بني مال .

دأهم     155.555  : يملــا   أوس 

يمكلكها  حصة   1555 يلى  مقسم 

يلشريك يلأحاد.

 يلغرض : يبشغا  يلعامة ريلبناء- 

يلكجاأة ريبعما .

يلسنة يملـالاة: يلسنة يملاالدية.

مدة يلشرتة : 99 سنة.

يملسير ريلشريك  يلأحاد  : محمد 

محفأ�سي.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 875 يالبكديئي ببني مال  تحت أقم  

بكاأيخ 15/09/2022.

2 C

STE

MASIQ SYSTEM
SARL AU

يلعنأين : تجزئة يلعثماناة يلحي 

يالديأي يلطابق يلثالث بني مال  
أقم يلكقااد بالسجل يلكجاأي

1(687 

بكاأيخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

شرتة   إنشاء  تم   ،13/04/2022

تحمل   يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

يلخصائص يلكالاة :

.MASIQ SYSTEM :   يلتسماة

يلحي  يلعثماناة  تجزئة  يلعنأين : 

يإلديأي يلطابق يلثالث بني مال .

دأهم    155.555  : يملــا   أوس 

مقسم يلى 1555 حصة.

يلغرض : وعما  مكنأعة ور يلبناء ؛

معالجة يملااه ر يسكغاللها ؛

 يالنشاء  يلكهر ائي.

يلسنة  يملـالاة : يلسنة يملاالدية.

مدة يلشرتة: 99 سنة.

يملسير ر يلشريك يلأحاد  : حافظ 

زأري  يقطن ب حي يلنهضة وزيال . 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بني مال   تحت أقم   415 

بكاأيخ 25/04/2022.

3 C

STE AGRO SPICES
  SARL

يلعنأين  : تجزئة عثماناة يلحي 

يإلديأي يلطابق 3  بني مال 

إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقك�سى 

يملحدردة    يملسؤرلاة    ذيت  شرتة  

تحمل  يلخصائص يلكالاة :

 STE AGRO SPICES  : يلتسماة 

 .SARL

يلحي  عثماناة  تجزئة  يلعنأين : 

يإلديأي يلطابق 3 بني مال .

يقأم  رساط  ور  تاجر  يلغــرض : 

باالسكيريد ريلكصدير ؛

تساير يلضاعات يلفالحاة.
أوس يملــا  : 155.555 دأهم. 

يلسنة يملـالاة : يلسنة يملاالدية.

مدة يلشرتة : 99 سنة.

يملسير : نادية ز ير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بني مال   تحت أقم  797.

4 C

STE CHAOUKI AGRI
  SARL

 يلعنأين  : يلطابق يبأ�سي

 سادي جابر بني مال 

إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقك�سى 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

تحمل  يلخصائص يلكالاة :

 STE CHAOUKI AGRI  : يلتسماة

 .SARL

يلطابق يبأ�سي سادي   : يلعنأين 

جابر بني مال .

مزأعة  إديأة  مقار   يلغــرض : 

تجاأية ور صناعاة ور مزأعة خدمة 

مدناة ور عسكرية.

أوس يملــا  : 155.555 دأهم.

يلسنة يملـالاة : يلسنة يملاالدية.

مدة يلشرتة : 99 سنة.

رعبد  يلعطاري  يلعربي  يملسير : 

يلهادي شأقي.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 755 يالبكديئاة بني مال   تحت أقم  

بكاأيخ  8/08/2022.

5 C

STE EL AAZAOUI ALIM

  SARL AU

 يلعنأين  : يملنطقة يلصناعاة

تجزئة 6) بني مال 

إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقك�سى 

شرتة  ذيت يملسؤرلاة ذيت يلشريك 

يلأحاد  تحمل  يلخصائص يلكالاة :

 STE EL AAZAOUI  : يلتسماة 

.ALIM SARL AU

يلصناعاة  يملنطقة  يلعنأين : 

تجزئة 6)  بني مال .

مكنأعة  وعما   مقار   يلغــرض : 

نجاأة يالملناأم - يلنجاأة. 

أوس يملــا  : 155.555 دأهم.

يلسنة يملـالاة : يلسنة يملاالدية.

مدة يلشرتة : 99 سنة.

يملسير : يلحسين يلعزيري.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 941 يالبكديئاة بني مال   تحت أقم  

تاأيخ  04/06/2022.

6 C
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 STE GOLDEN PHONE
STORE

  SARL AU
يلعنأين :  تجزئة عثماناة يلحي 

يإلديأي يلطابق 3  بني مال 
إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقك�سى 
شرتة  ذيت يملسؤرلاة ذيت يلشريك 

يلأحاد  تحمل  يلخصائص يلكالاة :
 STE GOLDEN  : يلتسماة 

.PHONE STORE SARL AU
يلحي  عثماناة  تجزئة  يلعنأين : 

يإلديأي يلطابق 3  بني مال .
يملعلأمات  وجهزة  با   يلغــرض : 
يملكاجر  في  بالكجزئة  ريالتصاالت 

يملكخصصة.
أوس يملــا  : 155.555 دأهم. 

يلسنة يملـالاة : يلسنة يملاالدية.
مدة يلشرتة : 99 سنة.

يملسير : يشرف يتزي.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 574 يالبكديئاة بني مال   تحت أقم  

بكاأيخ  20/06/2022.
7 C

RC-CAR
SARL

Rc 12785
 يلعنأين : أقم 34 زنقة 6 يملنطقة 
يلصناعاة يلطابق يبر – بني مال 

إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقك�سى 
شرتة  ذيت يملسؤرلاة ذيت يلشريك 

يلأحاد  تحمل  يلخصائص يلكالاة :
.RC-CAR  SARL  : يلتسماة

6 يملنطقة  34 زنقة  يلعنأين : أقم 
يلصناعاة يلطابق يبر  بني مال .

إتسسأيأيت  تاجر  يلغــرض : 
ور قط  غااأ للسااأيت.

أوس يملــا  : 155.555 دأهم.
يلسنة يملـالاة : يلسنة يملاالدية.

مدة يلشرتة : 99 سنة.
يملسير : يأسف يعقأبي.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بني مال .

8 C

BM STEEL
    SARL AU

 يلعنأين :   تجزئة يلعكماناة 
يلحي يإلديأي  يلطابق 3  بني مال  

RC 11113
يلعام   يلجم   محضر  بمقك�سى 
 ،10/04/2021 بكاأيخ    يالسكثنائي  

تم   ما يلي :
أف  أوسما  يلشرتة من 155.555 
دأهم إلى 1.555.555 دأهم مما ترتب 

عنه  خلق  9555  حصة جديدة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  مال   ببني  يالبكديئاة 

7/6/2021 تحت  عدد  635.
9 C

 TRAVAUX KHATOURI
SARL

   14  زيرية شاأع يملكنبي ريلشابي   
بني مال  

أوس يملا  155.555 دهم 
يلسجل يلكجاأي أقم 6647

يالسكتنائي  يلقريأ  بمقك�سى 
  9/5/2022 بكاأيخ   يلشرتة  لشركاء 

تم ما يلي :
- قفل يلكصفاة  ؛

- يملصادقة على حساب يلكصفاة  
ر تقرير يملصفي ؛

- إعالن نهاية تصفاة يلشرتة ؛ 
- إبريء دمة يملصفي.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال   تحت عدد 716    

بكاأيخ  29/7/2022.
10 C

CASA COMPTES

LA GRAVITE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

LA GRAVITE شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 17)، 

إقامة يلفكح شاأع يبريهام يلررديني، 

يلطابق 1 أقم 3 -. يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

554519

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   11

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 LA  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.GRAVITE

- يسكيريد   : غرض يلشرتة بإيجاز 

رتأزي   رتسأيق  رتمثال  رتصدير 

يلحلأيات  مثل  يلغذيئاة  يملأيد 

يلشمس  عباد  ر ذرأ  ريلفسكق 

ريلكمأن ريملشمش يملجفف ريلز يب 

رجما  يلفأيته يلجافة يبخرى؛

- صناعة يلحلأيات؛

- يسكيريد رتصدير رصناعة رشريء 

رمسكحضريت  يلكنظاف  مأيد  ر ا  

يلكجمال رمنكجات يلنظافة؛

ر ا   رشريء  رتصدير  -يسكيريد 

رتمثال رتأزي  جما  يللأيزم ريلسل  

ريملأيد ريآلالت؛

- حاازة رتأجير رإديأة وي وعما  ور 

صناعات ذيت ونشطة مماثلة ور ذيت 

صلة ؛

يلحصأ  على وي بريءة يختريع   -

ور عالمة تجاأية ور ترخاص لحساب 

يلشرتة؛.

 ،(17  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

إقامة يلفكح شاأع يبريهام يلررديني، 
يلباضاء  يلديأ   .-  3 أقم   1 يلطابق 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 DAHHAN HISAM : يلساد 

دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

 DAHHAN HISAM يلساد 

عنأينه)ي).. مرسين ترتاا.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

 DAHHAN HISAM يلساد 

عنأينه)ي).. مرسين ترتاا

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 56 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 3)8366.

1I

AZ CONSULTANTS

 INETUM OFFSHORE
MAROC

تعاين أئيس مجلس يإلديأة

AZ CONSULTANTS

141 شاأع حسن يبر ، يلطابق 

يلريب  ، 5555)، يلديأيلباضاء 

يملغرب

 INETUM OFFSHORE MAROC

»شرتة يملساهمة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: حديقة 

كازينيرشأأ، شأأ 8)، يملكاتب 551 

651 شاأع يلقدس - 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.

»تعاين أئيس مجلس يإلديأة«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.163583
يإلديأي  يلعام  يلجم   إطاأ  في 

يملؤأخ في 8) وبريل ))5) تقرأ تعاين 

ملجلس  أئيسا  عماد  هضأأ  يلساد 

 INETUM OFFSHORE إديأة شرتة

 (5(( وبريل   (8 بكاأيخ:   MAROC

رتكمثل يلصالحاات يملخألة له فاما 

يلي: كل يلصالحاات.
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )83788.
(I

خبرة يلشرق

LE GROS CAFE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة
خبرة يلشرق

49 شاأع يلبكاي لهبال يقامة أياض 
يملدينة شقة أقم 3 بركان 49 شاأع 
يلبكاي لهبال يقامة أياض يملدينة 
شقة أقم 3 بركان، 699، بركان 

يملغرب
LE GROS CAFE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي مريب يق  
بالطابق يلسفلي بكجزئة يلأحدة 
شاأع يأسف يبن تاشفين أقم 75 

بركان - 63355 بركان يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

8691
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 LE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.GROS CAFE
مقهى   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مثالجات.
مريب   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يق  بالطابق يلسفلي بكجزئة يلأحدة 
 75 أقم  تاشفين  يبن  يأسف  شاأع 

بركان - 63355 بركان يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 LE GROS CAFE : 1.000 يلشرتة

حصة بقامة 155 دأهم للحصة. 

 1555  : كامل  مخلأفي  يلساد 

بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  كامل  مخلأفي  يلساد 

بكجزئة  يلسفلي  بالطابق  يق   مريب 

تاشفين  يبن  يأسف  شاأع  يلأحدة 
أقم 75 بركان 63355 بركان يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  كامل  مخلأفي  يلساد 

بكجزئة  يلسفلي  بالطابق  يق   مريب 

تاشفين  يبن  يأسف  شاأع  يلأحدة 
أقم 75 بركان 63355 بركان يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  ببركان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 490/2022.

3I

خبرة يلشرق

STATION PERIPHERIQUE
إعالن مكعدد يلقريأيت

خبرة يلشرق

49 شاأع يلبكاي لهبال يقامة أياض 

يملدينة شقة أقم 3 بركان 49 شاأع 

يلبكاي لهبال يقامة أياض يملدينة 

شقة أقم 3 بركان، 699، بركان 

يملغرب

 STATION PERIPHERIQUE

»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: ملك يلخير 

قابلة بني منكأش يلشمالاين فزرين 

يحفير بركان - - بركان يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.8(87

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم يتخاذ   (5(( وبريل   15 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
حدف نشاط يلشرتة مشغل  مايلي: 

حمامات يلسباحة
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
من  للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيا 
زنقة سلطان حي يالمل بركان   1 أقم 
منكأش  بني  قبلة  يلخير  ملك  يلى 

يلشمالاين فزرين يحفير بركان
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
بمساهمة  يلشرتة  أيسما   أف  
 (455555 إلى  تصل  مهناة  وصأ  
دأهم إلى   155555 دأهم ليرتف  من 

555555) دأهم
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :3 أقم  بند 
حدف نشاط يلشرتة مشغل  مايلي: 

حمامات يلسباحة
بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
من  للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأ  
زنقة سلطان حي يالمل بركان   1 أقم 
منكأش  بني  قبلة  يلخير  ملك  يلى 

يلشمالاين فزرين يحفير بركان
على  ينص  يلذي  6ر7:  أقم  بند 
مايلي: أف  أيسما  يلشرتة بمساهمة 
 (455555 إلى  تصل  مهناة  وصأ  
دأهم إلى   155555 دأهم ليرتف  من 

555555) دأهم
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  ببركان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 493/2022.

4I

SOFT ALTERNATIVE SARL

TANGER SAILING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة يملغرب

 TANGER SAILING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 17 شاأع 
محمد يلخامس إقامة بأفابيس 
بأيلدينغ يلطابق يلثاني أقم )1 - 

95555 طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135555
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TANGER SAILING
تأجير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

رتنظام يلرحالت في قأيأب يلنزهة.
17 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
بأفابيس  إقامة  يلخامس  محمد 
 -  1( أقم  يلثاني  يلطابق  بأيلدينغ 

95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
: بالنكأ  مأنتي  هألدينغ   يلشرتة 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
بالنكأ  مأنتي  هألدينغ  يلشرتة 
عنأينه)ي) منطقة يلصاد يملخزن أقم 

51 95555 طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يأسف بن جلأن عنأينه)ي) 
طريق   25/24 قطعة  زينة  تجزئة 

بأ انة 95556 طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57419).
5I
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FIDUCIA-MID

OHNANIYGAZ
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسا  نشاط يلشرتة 

FIDUCIA-MID
أقم 98 يلطابق يالر  طريق مكناس 
مامال  مادلت ، 54355، مادلت 

مادلت
OHNANIYGAZ شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يالجكماعي قصر 
يمالشال - 453)5 مادلت يملغرب.

تأسا  نشاط يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(739
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( شتنبر   59 في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :
نقل يلبضائ  لحساب يلغير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   14 يالبكديئاة بمادلت بكاأيخ 

))5) تحت أقم 17).
6I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JAYDAN
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاأع مأأيكاناا صندرق يلبريد 
659) ، 45555، مريتش يملغرب
JAYDAN شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 57 شاأع 
مأأيكاناا صندرق يلبريد 659) - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8915
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.JAYDAN
جما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالنشطة يملعماأية ريلهندساة.
57 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
 -  (659 يلبريد  صندرق  مأأيكاناا 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
755 حصة   : يلساد أشاد حسني 

بقامة 155 دأهم للحصة.
55) حصة   : يلساد سعد فااض 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  حسني  أشاد  يلساد 
يلكاني  يلحسن  ريحة  حسني  ضاعة 
 45555 مريتش  سيب   يلجديد  حي 

مريتش يملغرب.
 7 يلساد سعد فااض عنأينه)ي) 
 (5555 زنقة يحمد يلشرعي يلباضاء 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلعزيزي  بريدة  طاأق  يلساد 
38 تاأتة  عنأينه)ي) أياض تاأتة أقم 

45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139415.
7I

INFOPLUME

 NEGOCE FRIEND SHIP
SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تعاين مسير جديد للشرتة

INFOPLUME
149 شاأع محمد يلخامس يقامة 

مامأزي 1 أقم 17 ، 95555، طنجة 
يملغرب

 NEGOCE FRIEND SHIP SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

مأالي عبد هللا عماأة 43 أقم 16 
طنجة 95555 طنجة يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.83867

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  58 شتنبر  يملؤأخ في 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) ملأك 

محمد تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 257294-9764.
8I

خبرة يلشرق

ADNANE CVT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة
خبرة يلشرق

49 شاأع يلبكاي لهبال يقامة أياض 
يملدينة شقة أقم 3 بركان 49 شاأع 
يلبكاي لهبال يقامة أياض يملدينة 
شقة أقم 3 بركان، 699، بركان 

يملغرب
ADNANE CVT شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : 3) 

شاأع ريد يلدهب حي يلنصر بركان - 
63355 بركان يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.77(3
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( يألاأز   (6 في  يملؤأخ 
ذيت  شرتة   ADNANE CVT حل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 
 (3 يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 
 - شاأع ريد يلدهب حي يلنصر بركان 
للعدم  نتاجة  يملغرب  بركان   63355
تأفر يلشرتة على يالمكاناات يملالاة 

التما  يلنشاط.

ر عين:
يلساد)ة) محمد أحأ ر عنأينه)ي) 
3) شاأع ريد يلدهب حي يلنصر بركان 
)ة)  تمصفي  يملغرب  بركان   63355

للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 9) غشت ))5) رفي 3) شاأع 
ريد يلدهب حي يلنصر بركان - 63355 

بركان يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  ببركان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 491/2022.
9I

VALUE POINT PARTNERS

 ENTREPRISE DE
REVETEMENT TECHNIQUE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
 ENTREPRISE DE REVETEMENT
TECHNIQUE شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 119 شاأع 
عبد يملؤمن يلدرأ ) أقم 18 يلديأ 
يلباضاء )554) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

 555559
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 ENTREPRISE DE REVETEMENT

.TECHNIQUE
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: • تصمام  غرض يلشرتة بإيجاز 

رإنكاج يلطالءيت يلكقناة.

• تقناات عمل يلطالء.

يبسطح  رطالء  معالجة   •

 ، ريلفأالذ  يلصناعاة،  )يلبخاخات 

ريملعادن ، رما إلى ذلك)

ريلحريأية  يلكاماائاة  يملعالجة   •

لألسطح.

رتطباق  يلصناعاة  يلصاانة   •

مضاد للكآكل.

• لأيزم يلبسط ريلسجاد لكغطاة 

ونأيع مخكلفة من يبأضاات.

• وعما  طالء يلجص يملكأقعة.

لكغطاة  يلفناة  يبعما    •

يبأضاات ريلجدأين.

آالت  ونأيع  رتجهيز  رشريء  با    •

يملباني ريبشغا  يلعامة.

بشكل   ، ذلك  إلى  باإلضافة   •

ور  يلكجاأية  يملعامالت  جما    ، عام 

من  رغيرها  يلعقاأية  ور  يلصناعاة 

 ، يسكثناء  درن   ، يملالاة  يملعامالت 

يملكعلقة بشكل مباشر ور غير مباشر 

ور  يبشااء  رجما   يلشرتة  بهدف 

مباشر  غير  بشكل  ور  ذلك  ما شابه 

يبعما   في  يبشكا   من  شكل  بأي 

يلكجاأية يبخرى يلتي تسعى رأيء ومأأ 

مماثلة ور ذيت صلة..

 119  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 18 أقم   ( يلدرأ  يملؤمن  شاأع عبد 

)554) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  دقاق  هشام  يلساد 

جنان   ، عين يلشق   ، يلديأ يلباضاء 

يلدرأ   (8 إميررد  إم   ، كالافأأناا 

يلباضاء  يلديأ   (5153  53 أقم   5(

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  دقاق  هشام  يلساد 

جنان   ، عين يلشق   ، يلديأ يلباضاء 

 5( 8) يلدرأ  كالافأأناا ، إم إميررد 

أقم 53 5153) يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837741.

15I

AMIATIS CONSEIL

TRANS MED NEGOCE
إعالن مكعدد يلقريأيت

AMIATIS CONSEIL

يقامة يلحديقة ٬يلطابق يلثالث٬ 

مككب 53 ٬طريق يلر اط ٬عين 

يلسب  ، 5555)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

TRANS MED NEGOCE »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 41 ، زنقة 

يلطاباأي ، يملعاأف - - يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(14541

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

))5) تم يتخاذ  19 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :51 أقم  قريأ 

مايلي: - قرأ يلشريك يلأحاد تحديث 

ريملأيفقة  للشرتة  يبسا�سي  يلنظام 

على  مجمله  رفي  مادة  مادة  علاه 

جما  يلقأينين يملعدلة للشرتة.

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم.: يلذي ينص على مايلي:.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837981.

11I

خبرة يلشرق

BINAYAT AADNANE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

خبرة يلشرق

49 شاأع يلبكاي لهبال يقامة أياض 

يملدينة شقة أقم 3 بركان 49 شاأع 

يلبكاي لهبال يقامة أياض يملدينة 

شقة أقم 3 بركان، 699، بركان 

يملغرب

BINAYAT AADNANE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : 3) 

شاأع ريد يلدهب حي يلنصر بركان - 

63355 بركان يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.5567

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تقرأ   (5(( يألاأز   (6 في  يملؤأخ 

شرتة   BINAYAT AADNANE حل 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

 155.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 

 (3 يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 

 - شاأع ريد يلدهب حي يلنصر بركان 

للعدم  نتاجة  يملغرب  بركان   63355

تأفر يلشرتة على يالمكاناات يملالاة 

التما  يلنشاط.

ر عين:

يلساد)ة) محمد أحأ ر عنأينه)ي) 

3) شاأع ريد يلدهب حي يلنصر بركان 

)ة)  تمصفي  يملغرب  بركان   63355

للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

بكاأيخ 9) غشت ))5) رفي 3) شاأع 

ريد يلدهب حي يلنصر بركان - 63355 

بركان يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  ببركان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 492/2022.

1(I

خبرة يلشرق

ZAHAF TRANS

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

خبرة يلشرق

49 شاأع يلبكاي لهبال يقامة أياض 

يملدينة شقة أقم 3 بركان 49 شاأع 

يلبكاي لهبال يقامة أياض يملدينة 

شقة أقم 3 بركان، 699، بركان 

يملغرب

ZAHAF TRANS شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : يملحل 

يلكائن بزنقة يلبررج 3 حي يملسيرة 

بركان - 63355 بركان يملغرب.

قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.7557

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تقرأ   (5(( غشت   54 في  يملؤأخ 

ذيت  شرتة   ZAHAF TRANS حل 

أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 

مقرها  رعنأين  دأهم   155.555

يإلجكماعي يملحل يلكائن بزنقة يلبررج 

بركان   63355  - حي يملسيرة بركان   3

يلشرتة  تأفر  للعدم  نتاجة  يملغرب 

التما   يملالاة  يالمكاناات  على 

يلنشاط.

ر عين:

ر  زحاف  يملهدي  يلساد)ة) 

بركان   63355 بركان  عنأينه)ي) 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

يملحل  رفي   (5(( شتنبر   1( بكاأيخ 

يملسيرة  حي   3 يلبررج  بزنقة  يلكائن 

بركان - 63355 بركان يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  ببركان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 495/2022.

13I
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BRIF BUSINESS OFFICE

ELECTRO CHOU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

BRIF BUSINESS OFFICE
 AVENUE MOHAMED V N° 13
 APP 3 BEN GUÉRIR ، 43150،

BEN GUERIR MAROC
ELECTRO CHOU شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

يلااسمين 867 يلرقم 41 يلدشيرة 
ينزكان - 85555 يلدشيرة ينزكان 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

((533
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(1 فبريير   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ELECTRO CHOU
صاانة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلهأيتف روجهزة يلكمباأتر رتسأيقها.
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلدشيرة   41 يلرقم   867 يلااسمين 
ينزكان  يلدشيرة   85555  - ينزكان 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 (5.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 (55  : شأتكالي  حمزة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلساد حمزة شأتكالي 
حي يلااسمين 867 يلرقم 41 يلدشيرة 
ينزكان  يلدشيرة   85555 ينزكان 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلساد حمزة شأتكالي 
حي يلااسمين 867 يلرقم 41 يلدشيرة 
ينزكان  يلدشيرة   85555 ينزكان 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
فبريير   (3 بكاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة 

1)5) تحت أقم )47.
14I

BETA FIDUCIAIRE

PARA BENI SNASEN
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

PARA BENI SNASEN شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : سادي 

يحي تجزئة يلنجد أقم581 - 65555 
رجدة يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.(4((1

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( غشت   (4 في  يملؤأخ 
شرتة   PARA BENI SNASEN حل 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد مبلغ أوسمالها 55.555 دأهم 
سادي  يإلجكماعي  مقرها  رعنأين 
 65555  - يحي تجزئة يلنجد أقم581 
عقد  النهاء  نتاجة  يملغرب  رجدة 

يلشرتة.
ر عين:

ر  زهريري  محمد  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) شاأع يلحسن يلثاني تجزئة 
13 65555 رجدة يملغرب  يلعلج أقم 

تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
رفي سادي   (5(( غشت   (4 بكاأيخ 
 65555  - يحي تجزئة يلنجد أقم581 

رجدة يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1383.
15I

مككب يملأثق يالسكاذ يلفاأق أشاد

اركوماي
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

مككب يملأثق يالسكاذ يلفاأق أشاد
شاأع يلحسن يلثاني، مكاتب 
مسكقبلي، أقم 5 يبن جرير، 

43155، يبن جرير يملغرب
يأكأماي شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يالمل 
تجزئة يشريق يلبقعة أقم ) يبن 
جرير 43155 يبن جرير يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(583
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( شتنبر   55 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
رأحأ  يمامة  )ة)  يلساد  تفأيت 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   1.555
1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) يلهام 

يقنين بكاأيخ 55 شتنبر ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة بابن جرير بكاأيخ 15 شتنبر 

))5) تحت أقم 496.
16I

FLASH ECONOMIE

ATOBOUCH
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ATOBOUCH شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلحي 

يالديأي تاغسالين - 54555 خنافرة 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3587

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(5 يألاأز   51

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ATOBOUCH

وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مكنأعة ور إنشاءيت

 تاجر 

يسكيريد تصدير.

يلحي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

خنافرة   54555  - يالديأي تاغسالين 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 (5.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

 (55  : طاهري  بأشرى  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة بأشرى طاهري عنأينه)ي) 

 54555 تاغسالين  يلسعادة  حي 

خنافرة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلسادة بأشرى طاهري عنأينه)ي) 

 54555 تاغسالين  يلسعادة  حي 

خنافرة يملغرب
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
1) دجنبر  يالبكديئاة بخنافرة بكاأيخ 

5)5) تحت أقم 347/20.
17I

SACO CONSEIL

KANIKECH
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
KANIKECH شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي يالفاق ) 
يلطابق يلسفلي أقم 181 مريتش - 

45555 مريتش يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1(5781

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  31 غشت  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   KANIKECH يلأحاد  يلشريك 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
يلطابق   ( يالفاق  يإلجكماعي  مقرها 
 45555  - مريتش   181 يلسفلي أقم 
مريتش يملغرب نتاجة   : زيادة يسعاأ 

يملنكأجات ر يزمة يلتسأيق.
 ( ر حدد مقر يلكصفاة ب يالفاق 
 - مريتش   181 يلطابق يلسفلي أقم 

45555 مريتش يملغرب. 
ر عين:

يلساد)ة) سفاان يتالر ر عنأينه)ي) 
مريتش   156 أقم  تاشفين  بن  حي 
)ة)  45555 مريتش يملغرب تمصفي 

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : يالفاق ) 
يلطابق يلسفلي أقم 181 مريتش

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139488.

18I

مككب يملأثق يالسكاذ يلفاأق أشاد

اركوماي
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

مككب يملأثق يالسكاذ يلفاأق أشاد
شاأع يلحسن يلثاني، مكاتب 
مسكقبلي، أقم 5 يبن جرير، 

43155، يبن جرير يملغرب
يأكأماي شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يالمل 
تجزئة يشريق يلبقعة أقم ) يبن 
جرير 43155 يبن جرير يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(583
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تعاين  55 شتنبر  يملؤأخ في 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) يقنين 

يلهام تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بابن جرير بكاأيخ 15 شتنبر 

))5) تحت أقم 496.

19I

SOCIETE ANASSI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE ANASSI
CONSULTING SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

 SOCIETE ANASSI CONSULTING
SARL AU

 N° 136 ETAGE 1 LOT TAHA
 ،MARJANE MEKNES ، 50000

مكناس يملغرب

 SOCIETE ANASSI CONSULTING

SARL AU شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 136 

يلطابق يبر  تجزئة طه مكناس - 

55555 مكناس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

56975

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   58

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

 SOCIETE ANASSI CONSULTING

.SARL AU

يلكأيصل   : غرض يلشرتة بإيجاز 

ر يالشهاأ.

 136  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 - مكناس  طه  تجزئة  يبر   يلطابق 

55555 مكناس يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 : زنأحي  عبديللطاف  يلساد 

دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

زنأحي  عبديللطاف  يلساد 

يلطابق يبر  تجزئة   136 عنأينه)ي) 

طه مكناس 55555 مكناس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

زنأحي  عبديللطاف  يلساد 

يلطابق يبر  تجزئة   136 عنأينه)ي) 

طه مكناس 55555 مكناس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   18 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3555.

(5I

ste controle balance sarl

 STE AZAMI HILALI 
IMMOBILIERE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تعاين مسير جديد للشرتة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 STE AZAMI HILALI 

IMMOBILIERE شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يملنصأأ 
1 عماأة باء ‹ ) يلشقة 3 مكناس - 

55555 مكناس يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.445(7

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  54 غشت  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يلهااللي عبد يلرزيق تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3339.

(1I

SOBAFISC

شركة سنوتمار لنقل البضايع 
SNOTMAR(

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
قفل يلكصفاة

SOBAFISC
9)1 شاأع يملسيرة يلناظأأ، 555)6، 

يلناظأأ يملغرب
شرتة سنأتماأ لنقل يلبضاي  

)SNOTMAR شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة
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رعنأين مقرها يإلجكماعي : 15 شاأع 
يلحسن يالر  - 555)6 يلناظأأ 

يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.43(9

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( شتنبر   55 في  يملؤأخ 
يلبضاي   لنقل  سنأتماأ  شرتة  حل 
)SNOTMAR شرتة ذيت يملسؤرلاة 
 1(5.555 أوسمالها  مبلغ  يملحدردة 
 15 يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 
شاأع يلحسن يالر  - 555)6 يلناظأأ 

يملغرب نتاجة لتريتم يلخساير.
ر عين:

ر  سنأ�سي  محمد  يلساد)ة) 
 6(555 حي يرالد يبريهام  عنأينه)ي) 
يلناظأأ يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 55 شتنبر ))5) رفي 15 شاأع 
يلناظأأ   6(555  - يالر   يلحسن 

يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 14 شتنبر 

))5) تحت أقم 4341.
((I

MADADI FATIMA EZZAHRA

STE LAMI FLORIX
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

MADADI FATIMA EZZAHRA
 ARSET SBAI NUM 88 SEMLALIA

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

STE LAMI FLORIX شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 
يبأيب يالطلس أقم 66 محاماد - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8851

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   18
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.LAMI FLORIX
غرض يلشرتة بإيجاز : - مطعم.

- مقهى..
يقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - محاماد   66 أقم  يالطلس  يبأيب 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 65.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 655  : يلساد محسن يحلأ مامي 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
مامي  يحلأ  محسن  يلساد 
 98 أقم  يلزيكأن  يقامة  عنأينه)ي) 

يسكجأأ 45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
مامي  يحلأ  محسن  يلساد 
 98 أقم  يلزيكأن  يقامة  عنأينه)ي) 

يسكجأأ 45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9)1393.
(3I

SMART FORMA

CHEF ZINEB 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SMART FORMA
يملرتب يالقكصادي ريالجكماعي قلعة 

يلسريغنة أقم 33 يلشقة 4 قلعة 
يلسريغنة، 43555، قلعة يلسريغنة 

يملغرب

 CHEF ZINEB شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلزيكأن أقم 99) يلعطارية قلعة 
يلسريغنة 43555 يلعطارية قلعة 

يلسريغنة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5349
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (7
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 CHEF  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.ZINEB
 : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
 PATISSERIE COMMUNE
 (FABRICANT DE( VENDANT EN

.DETAIL
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
قلعة  يلعطارية   (99 أقم  يلزيكأن 
قلعة  يلعطارية   43555 يلسريغنة 

يلسريغنة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلعالري  زينب  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلعالري  زينب  يلسادة 
يلعطارية   (99 أقم  يلزيكأن  تجزئة 
يلعطارية   43555 يلسريغنة  قلعة 

يلقلعة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلعالري  زينب  يلسادة 
يلعطارية   (99 أقم  يلزيكأن  تجزئة 
يلعطارية   43555 يلسريغنة  قلعة 

يلقلعة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بقلعة يلسريغنة بكاأيخ 59 

غشت ))5) تحت أقم 322/2022.
(4I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

TS GESTION
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

TS GESTION شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

 AV محمد يلخامس أقم 15 يلفنادق
 MED V N° 15 - FNIDEQ 93100

يلفنادق يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(4597

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  4) غشت  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
يلشريك يلأحاد TS GESTION مبلغ 
رعنأين  دأهم   15.555 أوسمالها 
محمد  شاأع  يإلجكماعي  مقرها 
 AV MED يلخامس أقم 15 يلفنادق
V N° 15 - FNIDEQ 93100 يلفنادق 
يملغرب نتاجة   : عدم تحقاق يلهدف 

يإلجكماعي.
شاأع  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 - يلفنادق   15 يلخامس أقم  محمد 

93155 يلفنادق يملغرب. 
ر عين:

يلساد)ة) محمد فكحي ر عنأينه)ي) 
 (5 أقم  يلخضريء  يلجزيرة  شاأع 
)ة)  تطأين يملغرب تمصفي   93555

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   1( يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1873.

(5I

يلعبدالري لالشغا  يملحاسبتاة

SWEET STD SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

يلعبدالري لالشغا  يملحاسبتاة
عماأة نأماديا شاأع محمد يلخامس 

يلطابق )يلشقة3 تازة ، 35555، 
تازة يملغرب

SWEET STD SARL AU شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يمللك 

يملسمى خر أش 6 يرالد حمأسة - 
جرساف - 35155 جرساف يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
(393

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 SWEET : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.STD SARL AU
يالشغا    : غرض يلشرتة بإيجاز 
 / يلري  يشغا    / يلبناء  ير  يملخكلفة 

يشغا  يلزأع.
يمللك   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - حمأسة  يرالد   6 خر أش  يملسمى 
جرساف - 35155 جرساف يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد يسماعال يلعزيزي : 1.555 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلعزيزي  يسماعال  يلساد 
غااطة  يلحضري  يلقطب  عنأينه)ي) 

أقم )5 35155 ترساف يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلعزيزي  يسماعال  يلساد 
غااطة  يلحضري  يلقطب  عنأينه)ي) 
35155 جرساف  )5 -جرساف  أقم 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
تحت   - بكاأيخ  بجرساف  يالبكديئاة 

أقم -.
(6I

LEADER FINANCE

RIJIM TRAV SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIJIM TRAV SARL AU شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم )61 
يلطابق 1 شقة 1 يملساأ طريق آسفي 

مريتش - 45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8567
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   53
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 RIJIM : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.TRAV SARL AU
با  مأيد   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلبناء
وعما  مكنأعة ور بناء رإنهاء

تقديم يلخدمة.
عنأين يملقر يالجكماعي : أقم )61 
يلطابق 1 شقة 1 يملساأ طريق آسفي 

مريتش - 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 155 دأهم، 

مقسم كالكالي:
 : يملتسلي  عاد   محمد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يملتسلي  عاد   محمد  يلساد 
عنأينه)ي) حي يلشرف أقم 46) يملناأ 
مريتش   45555 مريتش  يالزدهاأ   3

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يملتسلي  عاد   محمد  يلساد 
عنأينه)ي) حي يلشرف أقم 46) يملناأ 
مريتش   45555 مريتش  يالزدهاأ   3

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   58 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9)1384.
(7I

INFOPLUME

NAZAHA BUSINESS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

INFOPLUME
149 شاأع محمد يلخامس يقامة 

مامأزي 1 أقم 17 ، 95555، طنجة 
يملغرب

NAZAHA BUSINESS شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يكأمبا أقم 1 يلعأيمة طنجة 95555 

طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135531
 51 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.NAZAHA BUSINESS
سأ ر   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ماأتت 
ر  يملككباة  يللأيزم  رتأزي   با  

يملدأساة
يلكمباأتر  وجهزة  رتأزي   با  

رخدمة ما بعد يلبا .
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يكأمبا أقم 1 يلعأيمة طنجة 95555 

طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
355 حصة   : يلساد ياسين لزأق 

بقامة 155 دأهم للحصة.
355 حصة   : يلساد يملهدي لزأق 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 355  : لزأق  يسماعال  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 155  : يلسادة فاطمة يبأ قاسم 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  لزأق  ياسين  يلساد 
 (9 يلنزيهة زنقة حسن يلاأ�سي أقم 

95555 طنجة يملغرب.
عنأينه)ي)  لزأق  يملهدي  يلساد 
 (9 يلنزيهة زنقة حسن يلاأ�سي أقم 

95555 طنجة يملغرب.
يلساد يسماعال لزأق عنأينه)ي) 
 (9 يلنزيهة زنقة حسن يلاأ�سي أقم 

95555 طنجة يملغرب.
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قاسم  يبأ  فاطمة  يلسادة 
عنأينه)ي) يلنزيهة زنقة حسن يلاأ�سي 

أقم 9) 95555 طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  لزأق  ياسين  يلساد 
 (9 يلنزيهة زنقة حسن يلاأ�سي أقم 

95555 طنجة يملغرب
عنأينه)ي)  لزأق  يملهدي  يلساد 
 (9 يلنزيهة زنقة حسن يلاأ�سي أقم 

95555 طنجة يملغرب
يلساد يسماعال لزأق عنأينه)ي) 
 (9 يلنزيهة زنقة حسن يلاأ�سي أقم 

95555 طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57444).
(8I

FINACS

 INDUSTRY INTEGRATION
 CONSULTING MAROC

SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

FINACS
 BD BORDEAUX ET BD ,(55

 MLY YOUSSEF, 7 EME ETAGE,
N°20 ، 20000، يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
 INDUSTRY INTEGRATION

 CONSULTING MAROC SARL
AU شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد)في طأأ 
يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي أأ351 
تالمتر10٫5 إتجاه يلجرف يبصفر 
بريد 43) جماعة مأالي عبد هللا 
يلجديدةـ يملغرب - 43) يلجديدة 

يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.15553

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( غشت   53 في  يملؤأخ 

محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة  حل 
 INDUSTRY يلأحاد  يلشريك  ذيت 
 INTEGRATION CONSULTING
مبلغ أوسمالها   MAROC SARL AU
مقرها  رعنأين  دأهم   15.555
يإلجكماعي أأ351 تالمتر10٫5 إتجاه 
جماعة   (43 بريد  يبصفر  يلجرف 
 - يملغرب  يلجديدةـ  هللا  عبد  مأالي 
43) يلجديدة يملغرب نتاجة   : قريأ 

يلشريك يلأحاد.
يلكصفاة ب أأ351  ر حدد مقر 
يبصفر  يلجرف  إتجاه  تالمتر10٫5 
هللا  عبد  مأالي  جماعة   (43 بريد 
يلجديدة   (43  - يملغرب  يلجديدةـ 

يملغرب. 
ر عين:

يلساد)ة) محمد ومين فقاه بريدة 
16 زنقة لكريمطا ريزيس  ر عنأينه)ي) 
يلديأيلباضاء   (5(55 يلديأيلباضاء 

يلديأيلباضاء تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالجديدة بكاأيخ 57 شتنبر 

))5) تحت أقم 839.

(9I

شرتة بريك كاأيير ش.م.م

شركة بريك كاريير
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

شرتة بريك كاأيير ش.م.م
كلم 7 طريق مريتش يملنطقة 

يلصناعاة بني مال  ، 3555)، بني 
مال  يملغرب

شرتة بريك كاأيير شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي كلم7 
طريق مريتش يملنطقة يلصناعاة بني 

مال  - 3555) بني مال  يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.9713

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( غشت   (4 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   (.555.555«
 (.155.555« إلى  دأهم«   155.555«
مقاصة  إجريء   : طريق  عن  دأهم« 
م  ديأن يلشرتة يملحددة يملقديأ ر 

يملسكحقة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 13 شتنبر 

))5) تحت أقم 871.

35I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

GILI KITCHEN
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
GILI KITCHEN شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي مكجر 
8 عماأة ب1 يمام تانأية يملألى 

يسماعال حمرية - 55555 مكناس 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
568(9

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 GILI  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.KITCHEN
محل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

للأجبات يلسريعة.
مكجر   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يملألى  تانأية  يمام  ب1  عماأة   8
مكناس   55555  - يسماعال حمرية 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلسادة لعشأش فاطمة يلزهريء 
دأهم   155 بقامة  حصة   555  :

للحصة.
 555  : مريم  لعشأش  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة لعشأش فاطمة يلزهريء 
 16 أقم  شاماء  يقامة  عنأينه)ي) 
شقة 8 يعقأب يملنصأأ م.ج 55555 

مكناس يملغرب.
يلسادة لعشأش مريم عنأينه)ي) 
يلجيش  شاأع   5 شقة  دبي  يقامة 

يمللكي م.ج 55555 مكناس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة لعشأش فاطمة يلزهريء 
 16 أقم  شاماء  يقامة  عنأينه)ي) 
شقة 8 يعقأب يملنصأأ م.ج 55555 

مكناس يملغرب
يلسادة لعشأش مريم عنأينه)ي) 
يلجيش  شاأع   5 شقة  دبي  يقامة 

يمللكي م.ج 55555 مكناس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   (8 يلكجاأية بمكناس بكاأيخ 

))5) تحت أقم 853).
31I

AL ASSASSE AFFAIRES

AL WASSIT TRAVAUX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

AL ASSASSE AFFAIRES
يلشقة 5 و يلعماأة 15 يلطابق يلثاني 
زنقة سبأ يملدينة يلجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
AL WASSIT TRAVAUX شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلشقة 5و 
يلعماأة 15 يلطابق يلثاني زنقة سبأ 
يملدينة يلجديدة - 55555 مكناس 

يملغرب.
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حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.41161
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
1)5) تقرأ حل  31 دجنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   AL WASSIT TRAVAUX
رعنأين  دأهم   15.555 أوسمالها 
5و يلعماأة  مقرها يإلجكماعي يلشقة 
سبأ  زنقة  يلثاني  يلطابق   15
مكناس   55555  - يلجديدة  يملدينة 
يلظرفاة  صعأ ة   : نتاجة    يملغرب 

يالقكصادية.
ر حدد مقر يلكصفاة ب يلشقة 5و 
يلطابق يلثاني زنقة سبأ   15 يلعماأة 
مكناس   55555  - يلجديدة  يملدينة 

يملغرب. 
ر عين:

ر  يلحسني  نبال  يلساد)ة) 
يلسالم   13 أقم   (9 زنقة  عنأينه)ي) 
 55555 مكناس  سعاد  سادي   1
مكناس يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يأناأ   17 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )37.
3(I

CENTRE D’AFFAIRES 2M SARL AU

شركة أسواق شاوية
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

 CENTRE D›AFFAIRES 2M SARL
AU

 BD TADLA ETG 2 DERB
 MARRAKECH BLOC 9 N° 94

 ALIA MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

شرتة وسأيق شارية شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يملخكاأيلسأ�سي يلطابق 1 يلسعادة 

أقم 151 يلعالاة يملحمدية - 5855) 
يملحمدية يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(1649
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  17 غشت  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
شرتة وسأيق شارية مبلغ أوسمالها 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يملخكاأيلسأ�سي  شاأع  يإلجكماعي 
يلعالاة   151 1 يلسعادة أقم  يلطابق 
5855) يملحمدية يملغرب   - يملحمدية 
نتاجة   : -يلكصفاة يلنهائاة للشرتة 

يملذكأأة وعاله 
يلسجل  من  يلشرتة  -إلغاء 

يلكجاأي للمحمدية.
شاأع  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يلسعادة   1 يلطابق  يملخكاأيلسأ�سي 
أقم 151 يلعالاة يملحمدية - 5855) 

يملحمدية يملغرب. 
ر عين:

ر  يلريمي  بن  يحمد  يلساد)ة) 
 814 أقم  يلفلين  حي  عنأينه)ي) 
بنسلامان يملغرب   1355( بنسلامان 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 51 بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1691.
33I

CFCIM

 ININUP إينينوب أنتغناسيونال
INTERNATIONAL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

CFCIM
15 شاأع مرس يلسلطان ، 5135)، 

يلديأ يلباضاء يملغرب
 ININUP  إينينأب ونكغناساأنا
INTERNATIONAL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 159,شاأع 
يملقارمة يلطابق 3 أقم ب 5) - 
5555) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
395763

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (517 نأنبر   (7
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 ININUP ونكغناساأنا   إينينأب 

.INTERNATIONAL
يلفحص   : غرض يلشرتة بإيجاز 
يلهاتف  عبر  ريلكنقاب   ، يلكجاأي 
روجهزة  يلكمباأتر  وجهزة  ر ا    ،
 ، ريالسكيريد ريلكصدير   ، يلكمباأتر 
رتقديم   ، رإديأة ترتابات يلكمباأتر 

يملشأأة يلحاسأ اة..
 : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
159,شاأع يملقارمة يلطابق 3 أقم ب 

5) - 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 5.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
ينفأأمكاك  سماأس  يلشرتة 
ولبرت  شاأع   1355 عنأينه)ي) 

وينشكاين 34555 مأنبلااه فرنسا.
يلساد جأسأين سيريل ، هيرفي ، 
134,شأمن دي پأتي  أيمي عنأينه)ي) 
پأ�سي 34175 كاستالنأ لأ ليز فرنسا.

عنأينه)ي)  لحلأ  عثمان  يلساد 
غأتياه  نصير  بن  مأ�سى  شاأع   115

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد جأسأين سيريل ، هيرفي ، 
134,شأمن دي پأتي  أيمي عنأينه)ي) 
پأ�سي 34175 كاستالنأ لأ ليز فرنسا

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية بالديأ يلباضاء بكاأيخ - تحت 

أقم -.

34I

مسكامنة يلرجاء للمحاسبة

S.A.B CARIER
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

مسكامنة يلرجاء للمحاسبة
حي يلنجاة زنقة بني مال  أقم 34 ، 

3555)، سأق يلسبت يملغرب
S.A.B CARIER شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ يرالد 
عطأ بني مأ�سى سادي حمادي - 
3555) سأق يلسبت يرالد يلنمة 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4(1
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 S.A.B  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.CARIER
يالشغا    : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعامة.
عنأين يملقر يالجكماعي : دريأ يرالد 
 - حمادي  سادي  مأ�سى  بني  عطأ 
يلنمة  يرالد  يلسبت  سأق   (3555

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 (55  : يلساد عبد يلرحام يأشاد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 (55  : يأشاد  يلحق  عبد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
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حصة   (55  : يلساد عمر يأشاد 
بقامة 155 دأهم للحصة.

 (55  : يلقاللي  يلسعاد  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يأشاد  يلرحام  عبد  يلساد 
تادلة  زنقة  يلنجاة  حي  عنأينه)ي) 
يلنمة  يرالد  يلسبت  سأق   (3555

يملغرب.
يلساد عبد يلحق يأشاد عنأينه)ي) 
يلسبت  سأق   (3555 سأماة  حي 

يرالد يلنمة يملغرب.
عنأينه)ي)  يأشاد  عمر  يلساد 
يلقصيبة   (3155 يلعالم  يغرم  دريأ 

يملغرب.
يلساد يلسعاد يلقاللي عنأينه)ي) 
سأق   (3555 مأ�سى  بني  تجزئة 

يلسبت يرالد يلنمة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يأشاد  يلرحام  عبد  يلساد 
تادلة  زنقة  يلنجاة  حي  عنأينه)ي) 
يلنمة  يرالد  يلسبت  سأق   (3555

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بسأق يلسبت يرالد يلنمة 
أقم  تحت   (5(( غشت   15 بكاأيخ 

.351
35I

RYS CONSULTING

MOTORHEAD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

RYS CONSULTING
55) شاأع يبي ديأ يلغفاأي يلطابق 
يلثاني سادي يلبرنأ�سي ، 5655)، 

يلديأيلباضاء يملغرب
MOTORHEAD شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 64 زنقة 
عبد آهلل آملديأني 1 يلطابق يبر  
شقة) دأب عمر يلديأ يلباضاء - 

55)5) يلديأيلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.493457
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   5( يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 MOTORHEAD يلأحاد  يلشريك 
دأهم   155.555 أوسمالها  مبلغ 
زنقة   64 يإلجكماعي  مقرها  رعنأين 
يبر   يلطابق   1 آملديأني  آهلل  عبد 
 - يلباضاء  يلديأ  عمر  دأب  شقة) 
يملغرب نتاجة  يلديأيلباضاء   (5(55

  : تصفاة يلشرتة..
زنقة   64 ر حدد مقر يلكصفاة ب 
يبر   يلطابق   1 آملديأني  آهلل  عبد 
 - يلباضاء  يلديأ  عمر  دأب  شقة) 

55)5) يلديأيلباضاء يملغرب. 
ر عين:

ر  ساديق  عصام  يلساد)ة) 
دبي   (5(51 ب  ص  عنأينه)ي) 
 3166-1-3 يالماأيت يلعر اة يملكحدة 

دبي يالماأيت تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 5( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 833181.

36I

يعالنات يلشركات

 ميدوري إنرجي ش.م.م 
 MIDORI ENERGY SARL«

»AU
إعالن مكعدد يلقريأيت

يعالنات يلشركات
يملغرب ، 85555، يكادير يملغرب

 MIDORI« مادرأي إنرجي ش.م.م 
ENERGY SARL AU« »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: يلطابق 
يبأ�سي يلكجاأي للمبنى أقم 31 
منطقة يلهدى وكادير يلسكناة - 

85555 يكادير 

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 56 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة:
* تساير يلشرتة: تم تعاين عكمان 

يلكازي.
* نقل يملقر يلرئي�سي : من يقامة 18 
تينمال ساحة يري شاأع يلجيش يمللكي 

يكادير يلى يلطابق يبأ�سي 
تجزءة   31 أقم  للمبنى  يلكجاأي 

يلهدى وكادير.
THE RIFT يلعالمة يلكجاأية *

* يمكديد يلكائن يالجكماعي »مقهى 
يإلنترنت«

* يملأيفقة على يلقأينين يلجديدة؛
يلصالحاات يملمنأحة

يلسجل  في  يلكقاد  تم  يلكقااد: 
يلكجاأي بأكادير 14/09/2022 تحت 
118415 للسجل يلكحلالي أقم  عدد 

 49151

37I

CSN MAROC

YAKINPROD
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

YAKINPROD شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يملحل 
يلكائن بكجزئة يلرياض 53 أقم 167 

- 43155 يبن جرير يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3457
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.YAKINPROD
يإلديأة   -  : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلتشغالاة للخدمات يلكجاأية 
ريملهرجانات  يلعررض  مقار    -

يلفناة.
يملحل   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 167 53 أقم  يلكائن بكجزئة يلرياض 

- 43155 يبن جرير يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   555  : يلساد مررين تزكي 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : يلساد نعام مباأك أي�سي 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  تزكي  مررين  يلساد 
 4 شقة   88 عماأة   ( سلمى  إقامة 

تاأتة 45135 مريتش يملغرب.
أي�سي  مباأك  نعام  يلساد 
 45 ح م ج حي يملناأ أقم  عنأينه)ي) 

45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  تزكي  مررين  يلساد 
 4 شقة   88 عماأة   ( سلمى  إقامة 

تاأتة 45135 مريتش يملغرب
أي�سي  مباأك  نعام  يلساد 
 45 ح م ج حي يملناأ أقم  عنأينه)ي) 

45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بابن جرير بكاأيخ 16 شتنبر 

))5) تحت أقم 6)3.
38I

cherkaouaudit

EL KADIRI DEVELOPMENTS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
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 EL KADIRI DEVELOPMENTS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 43 شاأع 
يملكساك يلطابق 6 يلشقة أقم 37 - 

95555 طنجة يململكة يملغر اة.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1(9591

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( شتنبر   5( في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   63.333.655«
 63.4(1.655« إلى  دأهم«   88.555«
تقديم حصص   : عن طريق  دأهم« 

نقدية ور عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57381).

39I

إئكماناة BKM لإلأشاديت

شركة إستيماتيل
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

إئكماناة BKM لإلأشاديت
أقم 15 تجزئة يملرتز رأزيزيت ، 

45555، رأزيزيت يملغرب
شرتة إستاماتال شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
يمسين يغرم نأتدي  - 45555 

رأزيزيت يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.8981

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( فبريير   57 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   1.555.555«
 (.555.555« إلى  دأهم«   555.555«
مقاصة  إجريء   : طريق  عن  دأهم« 
م  ديأن يلشرتة يملحددة يملقديأ ر 

يملسكحقة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
1) فبريير  يالبكديئاة بأأزيزيت بكاأيخ 

))5) تحت أقم 85.

45I

SAFIGEC

STE FERAPOSE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC
STE FERAPOSE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

37 أقم 15 حي يمل باب سافر عين 
يلهاأرن - 33555 فاس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73763
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.FERAPOSE
وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبناء يملخكلفة
ترتاب يلحديد

وعما  يلترتاب.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
حي يمل باب سافر عين   15 أقم   37

يلهاأرن - 33555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   555  : يلساد يزمي محمد 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : أشاد  يلصادقي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

بقامة   555  : يلساد يزمي محمد 
155 دأهم.

 555  : أشاد  يلصادقي  يلساد 
بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  محمد  يزمي  يلساد 
 13 شقة   ( زنقة يلحبشة طابق   78

يلباضاء 34555 يلباضاء يملغرب.
عنأينه)ي)  أشاد  يلصادقي  يلساد 
51 شاأع يملزدلفة  يقامة حلامة أقم 

حي يلأفلء 33555 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  محمد  يزمي  يلساد 
 13 شقة   ( زنقة يلحبشة طابق   78

يلباضاء 34555 يلباضاء يملغرب
عنأينه)ي)  أشاد  يلصادقي  يلساد 
51 شاأع يملزدلفة  يقامة حلامة أقم 

حي يلأفلء 33555 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3741.
41I

ديأين يلخدمات

STE AL ANDALIB SAGHIR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

ديأين يلخدمات
شاأع محمد يلخامس أقم 94 سادي 

قاسم ، 16555، سادي قاسم 
يملغرب

STE AL ANDALIB SAGHIR شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلشقأ 
يلكائنة بشاأع مأالي يدأيس يبر  

أقم 19 يلطابق يلعلأي يبر  بمشرع 
بلقصيري - 16155 مشرع بلقصيري 

يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

893
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   15

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE AL : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.ANDALIB SAGHIR

مؤسسة   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلكعلام يلسااقة للسااأيت.

يلشقأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يبر   يدأيس  مأالي  بشاأع  يلكائنة 
أقم 19 يلطابق يلعلأي يبر  بمشرع 
16155 مشرع بلقصيري   - بلقصيري 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 155 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد زهير يلشعابي : 55) حصة 

بقامة 55.555) دأهم للحصة.

يلساد ياسين يلعريبي : 55) حصة 

بقامة 55.555) دأهم للحصة.

55) حصة   : يلساد شاتير يلريبي 

بقامة 55.555) دأهم للحصة.

 (55  : يلشعابي  يأسف  يلساد 

دأهم   (55.555 بقامة  حصة 

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلشعابي  زهير  يلساد 

يلحادي  عمأأ  سادي  يلشاب  دريأ 
بلقصيري  مشرع   16155 بلقصيري 

يملغرب.

عنأينه)ي)  يلعريبي  ياسين  يلساد 

حي يلهدى عماأة ف يلديأ )5 سادي 
أحا  برشاد 6155) برشاد يملغرب.

يلساد شاتير يلريبي عنأينه)ي) دريأ 

يلشاتي  أحا   سادي  صغير  يلحات 

برشاد 6155) برشاد يملغرب.

يلساد يأسف يلشعابي عنأينه)ي) 
يلقناطرة  يإلسماعلاة   1345 أقم 

14555 يلقناطرة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
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يلساد يأسف يلشعابي عنأينه)ي) 
يلقناطرة  يإلسماعلاة   1345 أقم 

14555 يلقناطرة يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بلقصيري  بمشرع  يالبكديئاة 

56 شتنبر ))5) تحت أقم 85).
4(I

STE FIDU WHITE

STE GEO AGRO ENERGIE
إعالن مكعدد يلقريأيت

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
 STE GEO AGRO ENERGIE

»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 93 زنقة 
طريق لخميس قرية لخميس يلعاأن 

سادي ملأك - 65455 تارأيرت 
يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.667
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  8) يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تفأيت حصص
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

تحأيل مقر يالجكماعي للشرتة
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة من 
يلى  محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

شريك رحاد 
بند أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 
تحأيل يملقر يالجكماعي يلى يلدكان أقم 
51 يلكاب  ملسجد يالحسان يلكائن حي 

يلكقدم يلعاأن سادي ملأك 
بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
 4555 بقامة  حصة   45 تفأيت 

دأهم من يلساد يلبشير عبدرس يلى 
يلساد تررج محمد لاصبح مجمأع 
 15555 حصة بقامة   155 حصصه 

دأهم 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بكارأيرت بكاأيخ 58 شتنبر 

))5) تحت أقم 418/2022.
43I

مسكامنة يلرجاء للمحاسبة

ITAL PARA SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

مسكامنة يلرجاء للمحاسبة
حي يلنجاة زنقة بني مال  أقم 34 ، 

3555)، سأق يلسبت يملغرب
ITAL PARA SARL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلكقدم أقم 1) - 3555) يلفقاه بن 
صالح يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
51(1

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (1
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 ITAL  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PARA SARL
با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلصادلاات  معديت  ر  مسكلزمات 

رشبه يلصادلاات.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلفقاه بن   (3555  -  (1 يلكقدم أقم 

صالح يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 (55.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : ترمح  يملألأدي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 1.555  : زأنخ  هللا  عبد  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يملألأدي ترمح عنأينه)ي)  يلساد 
دريأ يرالد يزمام 3555) سأق يلسبت 

يرالد يلنمة يملغرب.
عنأينه)ي)  زأنخ  هللا  عبد  يلساد 
يلفقاه بن صالح   (3555 بني رتال 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يملألأدي ترمح عنأينه)ي)  يلساد 
دريأ يرالد يزمام 3555) سأق يلسبت 

يرالد يلنمة يملغرب
عنأينه)ي)  زأنخ  هللا  عبد  يلساد 
يلفقاه بن صالح   (3555 بني رتال 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
صالح  بن  بالفقاه  يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(( غشت   16 بكاأيخ 

.203/2022
44I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

Immobilier Rhafsai
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
Immobilier Rhafsai شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

نايت أقم 85 يلطابق يلثاني يلدأرة 
برشاد 55)6) برشاد يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

17535
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 
باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.Immobilier Rhafsai
يالنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق يلثاني يلدأرة   85 نايت أقم 

برشاد 55)6) برشاد يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : يلعلمي  يلسالم  عبد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلعلمي  يلسالم  عبد  يلساد 
أقم   ( زنقة   3 يلفكح  حي  عنأينه)ي) 
6) عين يلشق يلديأ يلباضاء 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلعلمي  يلسالم  عبد  يلساد 
أقم   ( زنقة   3 يلفكح  حي  عنأينه)ي) 
6) عين يلشق يلديأ يلباضاء 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم -.
45I

LZ EXPERTS

SRF DEV
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
SRF DEV شرتة ذيت مسؤلاة 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18318

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي )1 زنقة 

صبري بأجمعة يلطابق يبر  يلشقة 
6 5155) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.51(989
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( ماي   5( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يلحأ  سعاد  )ة)  يلساد  تفأيت 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   999
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555
 54 يلشرتة مجمأعة يملرساة بكاأيخ 

ماي ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 31 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 3)8361.
46I

LZ EXPERTS

TAMOUHDITE PROMO
إعالن مكعدد يلقريأيت

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
TAMOUHDITE PROMO »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 15 زنقة 
يلحرية يلطابق 3 يلشقة 5 5)51) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.475367

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  9) غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
من  يجكماعاة  حصة   999 تفأيت 
 : 1.555 حصة لفائدة يلشرتة  وصل 

مجمأعة يملرساة 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة من 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  »شرتة   :
»شرتة  إلى  يلأيحد«  يلشريك  ذيت 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يلشكل

بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 

يملساهمات

بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 

يلروسما  يإلجكماعي

على  ينص  يلذي   :15 أقم  بند 

يلحصص  تحأيل  ر  تفأيت  مايلي: 

يإلجكماعاة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837754.

47I

CABYOUCOM

OYI TRANS SERVICES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CABYOUCOM

 AV ABDELOUAHAB EL WARAK

 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR

 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

OYI TRANS SERVICES شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي مأالي 
بأسلهام يملرتز - 14355 سأق 

يأبعاء يلغرب يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(7783

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 OYI  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TRANS SERVICES
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبضائ  
نقل يملسكخدمين.

مأالي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
بأسلهام يملرتز - 14355 سأق يأبعاء 

يلغرب يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : عثمان  يلعسا   يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يلعسا  عثمان عنأينه)ي) 
سأق   14355 مرتز مأالي بأسلهام 

يأبعاء يلغرب يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلعسا  عثمان عنأينه)ي) 
سأق   14355 مرتز مأالي بأسلهام 

يأبعاء يلغرب يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلغرب  يالأبعاء  بسأق  يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   14 بكاأيخ 

.453

48I

soleil multiservices

KURTLAR VADICI IMMO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

soleil multiservices
 rue ali Ben Abi Talib 35

 berrechid ، 26100، Berrechid
MAROC

KURTLAR VADICI IMMO شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
مأ�سى بن نصير مأالي يدأيس يالزهر 
تجزئة أيان أقم 6 يلطابق يالأ�سي - 

6155) برشاد يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

17519

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   31

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.KURTLAR VADICI IMMO

يعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبناء.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

مأ�سى بن نصير مأالي يدأيس يالزهر 

 - يلطابق يالأ�سي   6 تجزئة أيان أقم 

6155) برشاد يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد ياسين تباع : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  تباع  ياسين  يلساد 

 (6155 برشاد   ( تيسير  ممر14   5(

برشاد يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  تباع  ياسين  يلساد 

 (6155 برشاد   ( تيسير  ممر14   5(

برشاد يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   57 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 885.

49I
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aice compta

ROUTE DU SOLEIL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ROUTE DU SOLEIL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 77ـ85 
زنقة جأ  سزيأ ر وحمد بلفرج 
يلطابق 3 يلشقة 5 يلصخأأ 

يلسأديء - 55)1) يلديأيلباضاء 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
555551

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (4
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ROUTE DU SOLEIL
تاجير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلسااأيت.
77ـ85   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
بلفرج  وحمد  ر  سزيأ  جأ   زنقة 
يلطابق 3 يلشقة 5 يلصخأأ يلسأديء 

- 55)1) يلديأيلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
 A HOLDING يلشرتة 
بقامة  حصة   FINANCIERE : 999

155 دأهم للحصة.
كلأد  كأي  بريس  لأأين  يلساد 
دأهم   155 1 حصة بقامة   : يأيسال 

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

 A HOLDING يلشرتة 
زنقة   13 عنأينه)ي)   FINANCIERE
يلطابق  يآللب  إقامة  يملجاتي  وحمد 
 (8555 يملعاأيف   8 أقم  يبر  

يلديأيلباضاء يملغرب.
كأي  بريس  لأأين  يلساد 
تقي  زنقة  عنأينه)ي)  يأيسال  كلأد 
 (5555  11 شقة   5 طابق  يلدين 

يلديأيلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
كأي  بريس  لأأين  يلساد 
تقي  زنقة  عنأينه)ي)  يأيسال  كلأد 
 (5555  11 شقة   5 طابق  يلدين 

يلديأيلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837716.

55I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE ARIANO SEVICES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنقة يملحمدية 
أقم 54 يلسماأة، 555)7، يلسماأة 

يملغرب
STE ARIANO SEVICES شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلأحدة بلأك ر أقم )117 يلسماأة - 
555)7 يلسماأة يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.1739
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  16 شتنبر  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يملأساري علي تمسير رحاد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالسماأة بكاأيخ 16 شتنبر 

))5) تحت أقم 154/2022.

51I

aice compta

PB VAL FLEURI
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

PB VAL FLEURI شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 13 زنقة 

بشير لعلج - 5))5) يلديأيلباضاء 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555499

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   31

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 PB  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.VAL FLEURI

غرض يلشرتة بإيجاز : مطعم.
زنقة   13  : عنأين يملقر يالجكماعي 

يلديأيلباضاء   (5((5  - لعلج  بشير 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد محمد يلبشير يأزيمة : 555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
بنجلأن  هشام  محمد  يلساد 

دأهم   155 بقامة  حصة   555  :

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يأزيمة  يلبشير  محمد  يلساد 

يلشقة   6 عماأة   16 قطاع  عنأينه)ي) 
زنقة يلخررب حي يلرياض يلر اط   5

8555) يلر اط يملغرب.

بنجلأن  هشام  محمد  يلساد 
يلجمالة  يلشأيطئ  تجزئة  عنأينه)ي) 
يلنأيصر  بأعزة  ديأ   33 أقم  فاال 

5555) يلديأيلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يأزيمة  يلبشير  محمد  يلساد 
يلشقة   6 عماأة   16 قطاع  عنأينه)ي) 
زنقة يلخررب حي يلرياض يلر اط   5

8555) يلر اط يملغرب
بنجلأن  هشام  محمد  يلساد 
يلجمالة  يلشأيطئ  تجزئة  عنأينه)ي) 
يلنأيصر  بأعزة  ديأ   33 أقم  فاال 

5555) يلديأيلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837715.
5(I

تريدي أيسطأ

ترادي ريسطو
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

تريدي أيسطأ
عماأة 35، أقم 8، زنقة وحمد 
يلبأتالي، حسان،. يلر اط ، 

15555، يلر اط يملغرب
تريدي أيسطأ شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي عماأة 

35، أقم 8، زنقة وحمد يلبأتالي، 
حسان،. يلر اط يلر اط 15555 

يلر اط يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16(771
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (4
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
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عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
تريدي   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

أيسطأ.
غرض يلشرتة بإيجاز : مطعمي ر 

ممأ  حفالت.
عماأة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلبأتالي،  وحمد  زنقة   ،8 أقم   ،35
 15555 يلر اط  يلر اط  حسان،. 

يلر اط يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  من�سي  عبدهللا  يلساد 
زنقة يرالد يلبأزيري يقامة اللة غزالن 
يلر اط   ، ماباال   ,  13 أقم  س  دأج 

15555 يلر اط يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  من�سي  عبدهللا  يلساد 
زنقة يرالد يلبأزيري يقامة اللة غزالن 
يلر اط   ، ماباال   ,  13 أقم  س  دأج 

15555 يلر اط يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 7351.
53I

KBH CONSULTING

ÉLITE BIEN ÊTRE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC
ÉLITE BIEN ÊTRE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 16 شاأع 

يلجيش يمللكي مكاتب بالتاناأم 
يلطابق يبر  فاس - 35555 فاس 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
73797

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (5
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 ÉLITE  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.BIEN ÊTRE
: با  يملأيد  غرض يلشرتة بإيجاز 

يلكجمالاة بالكقساط
يلكصدير ر يإلسكيريد.

16 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
بالتاناأم  مكاتب  يمللكي  يلجيش 
فاس   35555  - فاس  يبر   يلطابق 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة فكاحة مزيان : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : بنشابة  سهام  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  مزيان  فكاحة  يلسادة 
 14av rimbaud d’orange 34080

montpellier 34080 فرنسا.
عنأينه)ي)  بنشابة  سهام  يلسادة 
بريستاجاا  تجزئة  ديلاة  إقامة   (5
فاس  ج  م  يلخال  ملعب   6 طابق 

35555 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  بنشابة  سهام  يلسادة 
بريستاجاا  تجزئة  ديلاة  إقامة   (5
فاس  ج  م  يلخال  ملعب   6 طابق 

35555 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )483.

54I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

OZA ELEC
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

OZA ELEC شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 73 طريق 
تطأين تجزئة يلسالم 53 يلطابق 
يلريب  أقم 8. - 95555 بطنجة 

يملغرب..
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1(1(31

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 3) غشت ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
يلسالم  تجزئة  تطأين  طريق   73«
 95555  -  .8 يلطابق يلريب  أقم   53
بطنجة يملغرب.« إلى » مرتب يلعرفان 
مجمأعة 17 عماأة 185Z2 يلطابق 1 

أقم )1 - 95555 طنجة يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9951.
55I

ZHAR AHMED

NIHOO-TRAV
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ZHAR AHMED
 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE
 AL MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
NIHOO-TRAV شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 45 

يلطابق 5 مكاتب يبندلس شاأع 
وصالة يبطلس - 35555 فاس 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73789
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.NIHOO-TRAV
مقار    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ر  يإلستريد   - يملخكلفة  يبشغا   في 

يلكصدير.
 45 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
شاأع  يبندلس  مكاتب   5 يلطابق 
فاس   35555  - يبطلس  وصالة 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 555.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 5.555  : خضرة  بالحاج  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  بالحاج خضرة  يلساد 
أقم 413 تجزئة جنة يلزيكأن بنسأدة 

35535 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  بالحاج خضرة  يلساد 
أقم 413 تجزئة جنة يلزيكأن بنسأدة 

35535 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4805/2022.

56I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KNM INVEST
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاأع مأأيكاناا صندرق يلبريد 
659) ، 45555، مريتش يملغرب

KNM INVEST شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 57 شاأع 
مأأيكاناا صندرق يلبريد 659) - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8967
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 KNM : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.INVEST
تأجير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

جما  يملباني يملفررشة.
57 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
 -  (659 يلبريد  صندرق  مأأيكاناا 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
هللا  عبد  ناصر  بن  خالد  يلساد 
 155 بقامة  حصة   1.555  : يملسند 

دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
هللا  عبد  ناصر  بن  خالد  يلساد 
45555 قطر  يملسند عنأينه)ي) قطر 

قطر.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

هللا  عبد  ناصر  بن  خالد  يلساد 
45555 قطر  يملسند عنأينه)ي) قطر 

قطر
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139466.
57I

BUREAU ESSOUFYANI

NASKAM TRAVAUX
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

NASKAM TRAVAUX شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي اللة 
مريم أقم 5) - 71555 بأجدرأ 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

43515
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.NASKAM TRAVAUX
وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلبناء، يشغا  مكنأعة، نقل يلبضائ  
لحساب يلغير، يلنقل يلأطني ريلدرلي 
، يلكصدير ريالسكيريد، تجاأة عامة.....
حي اللة   : عنأين يملقر يالجكماعي 

بأجدرأ   71555  -  (5 أقم  مريم 
يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : تما   يلناصري  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يلناصري تما  عنأينه)ي) 
يلناظأأ   6(555 يلعرري  يلفكح  حي 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلناصري تما  عنأينه)ي) 
يلناظأأ   6(555 يلعرري  يلفكح  حي 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم )77).
58I

BUREAU ESSOUFYANI

DORSARL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
DORSARL شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

يالنبعاث أقم 59 - 71555 بأجدرأ 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
43517

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DORSARL
وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلبناء، يشغا  مكنأعة، نقل يلبضائ  
لحساب يلغير، يلنقل يلأطني ريلدرلي 
، يلكصدير ريالسكيريد، تجاأة عامة....

حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
بأجدرأ   71555  -  59 يالنبعاث أقم 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلعر اري  نبال  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلعر اري  نبال  يلساد 
يلناظأأ   6(555 يلعرري  يلفكح  حي 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلعر اري  نبال  يلساد 
يلناظأأ   6(555 يلعرري  يلفكح  حي 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 773).
59I

يلشتاأي يدأيس

 Sté HBILA CONSTRUCTION
SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
حل شرتة

يلشتاأي يدأيس
حي يملسيرة يلخضريء م/و زنقة/)5 
أقم /14 ، 155)9، يلقصر يلكبير 

يملغرب
 Sté HBILA CONSTRUCTION

SARL شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة)في طأأ يلكصفاة)
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رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلسالم 
مج/ب زنقة 19 أقم 3) مكرأ - 
155)9 يلقصر يلكبير يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.((45
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  13 شتنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
 Sté HBILA CONSTRUCTION
 155.555 أوسمالها  مبلغ   SARL
يإلجكماعي حي  دأهم رعنأين مقرها 
يلسالم مج/ب زنقة 19 أقم 3) مكرأ 
- 155)9 يلقصر يلكبير يملغرب نتاجة 

  : تأقف يلنشاط.
حي  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يلسالم مج/ب زنقة 19 أقم 3) مكرأ 

- 155)9 يلقصر يلكبير يملغرب. 
ر عين:

ر  حبالة  سفاان  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) حي يلسالم مج/ب زنقة 19 
أقم 3) 155)9 يلقصر يلكبير يملغرب 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
حي   : بالكصفاة  يملكعلقة  يلأثائق 
يلسالم مج/ب زنقة 19 أقم 3) مكرأ
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلكبير  بالقصر  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 47).
65I

H.MANAGEST

HOTEL AL MADINA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رفاة شريك

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

HOTEL AL MADINA شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 
أقم 51 حي بالطأ - 46555 يسفي 

يملغرب.

رفاة شريك
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.7337
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 18 يألاأز ))5) تم يإلعالم 
يلجرسافي  محمد  يلشريك  بأفاة 
 
ً
تبعا يلأأثة  على  حصصه  تأزي   ر 
يأناأ   14 في  يملؤأخ  يإلأيثة  لرسم 

))5) بالشكل يبتي :
 ، يلجرسافي  حسن  يلساد)ة) 

437 حصة.
يلساد)ة) يحمد يلجرسافي ، 437 

حصة.
يلساد)ة) يأنس يلجرسافي ، 437 

حصة.
 ، يلجرسافي  ياسين  يلساد)ة) 

437 حصة.
 ، بأيحمد  ييت  كلكأم  يلساد)ة) 

314 حصة.
 ، يلجرسافي  نعامة  يلساد)ة) 

19) حصة.
يلساد)ة) جلالة يلجرسافي ، 19) 

حصة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   5( بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 645.
61I

H.MANAGEST

HOTEL AL MADINA
إعالن مكعدد يلقريأيت

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

HOTEL AL MADINA »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: زنقة 
أقم 51 حي بالطأ - 46555 يسفي 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.7337

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  18 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :51 أقم  قريأ 
يالسا�سي  يلقانأن  تعديل  مايلي: 

للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 7 مبلغ أيس ما  يلشرتة 
ر تأزيعه: يلذي ينص على مايلي: مبلغ 
 555555.55  : يلشرتة  ما   أيس 
دأهم مأزعة على 5555 حصة بقامة 
155 دأهم مأزعة كالكالي : يلجرسافي 
يلجرسافي  حصة،   (555 هللا  عبد 
يلجرسافي  حصة،   437 حسن 
يحمد 437 حصة، يلجرسافي يأنس 
 437 يلجرسافي ياسين  437 حصة، 
 314 بأيحمد  ييت  كلكأم  حصة، 
حصة، يلجرسافي نعامة 19) حصة 

ر يلجرسافي جلالة 19) حصة.
يلشرتة:  تساير   14 أقم  بند 
تعاين يلساد  يلذي ينص على مايلي: 
رحادي  مسيري  هللا  عبد  يلجرسافي 

للشرتة. 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   5( بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 641.
6(I

H.MANAGEST

HOTEL ASSIF
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رفاة شريك

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

HOTEL ASSIF شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يلحرية بالطأ - 151 يسفي يملغرب.

رفاة شريك
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.1(73
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 18 يألاأز ))5) تم يإلعالم 
يلجرسافي  محمد  يلشريك  بأفاة 
 
ً
تبعا يلأأثة  على  حصصه  تأزي   ر 
يأناأ   14 في  يملؤأخ  يإلأيثة  لرسم 

))5) بالشكل يبتي :

 ، يلجرسافي  حسن  يلساد)ة) 
744 حصة.

يلساد)ة) يحمد يلجرسافي ، 744 
حصة.

يلساد)ة) يأنس يلجرسافي ، 744 
حصة.

 ، يلجرسافي  ياسين  يلساد)ة) 
744 حصة.

 ، بأيحمد  ييت  كلكأم  يلساد)ة) 
535 حصة.

 ، يلجرسافي  نعامة  يلساد)ة) 
)37 حصة.

يلساد)ة) جلالة يلجرسافي ، )37 
حصة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   5( بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 643.
63I

H.MANAGEST

HOTEL ASSIF
إعالن مكعدد يلقريأيت

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

HOTEL ASSIF »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 
يلحرية بالطأ - 151 يسفي يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.1(73
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  18 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تعديل يلقانأن يالسا�سي للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 7 مبلغ أيس ما  يلشرتة 
ر تأزيعه: يلذي ينص على مايلي: مبلغ 
أيس ما  يلشرتة : 855555.55 دأهم 
مأزعة على 8555 حصة بقامة 155 
دأهم مأزعة كالكالي :يلجرسافي عبد 
يلجرسافي حسن  55)4 حصة،  هللا 
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 744 يلجرسافي يحمد  حصة،   744
حصة، يلجرسافي يأنس744 حصة، 
يلجرسافي ياسين 744 حصة، كلكأم 
ييت بأيحمد 535 حصة، يلجرسافي 
نعامة )37 حصة ر يلجرسافي جلالة 

)37 حصة. 
يلشرتة:  تساير   14 أقم  بند 
تعاين يلساد  يلذي ينص على مايلي: 
رحادي  مسيري  هللا  عبد  يلجرسافي 

للشرتة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   5( بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 444.
64I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 SOCIETE MOUHAT DE« 
 TRAVAUX ET NEGOCE

»MOTRANE
إعالن مكعدد يلقريأيت

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكناس ، 55555، 
مكناس يملغرب

 SOCIETE MOUHAT DE« 
 TRAVAUX ET NEGOCE
MOTRANE« »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم 9), 
شاأع يلحسن يلثاني, يلحي يلصناعي 

س ي م - 5)151 يلر اط يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: -.
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  19 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
محمد  يلساد  هبة  على  يملأيفقة 
حصة له في يلشرتة   155 محات   

لصالح يلسادة فطأمة وصهاض
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
وصهاض  فطأمة  يلسادة  إضافة 
يلشكل  رتحأيل  جديدة  تشريكة 
يلقانأني للشرتة من شرتة محدردة 
شرتة  إلى  رحاد  بشريك  يملسؤرلاة 

محدردة يملسؤرلاة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تحاين يلقأينين يبساساة للشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 53)7.
65I

ste controle balance sarl

JILSTROY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
JILSTROY شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شقة 
)5 يلطابق )5 عماأة 11 مرجان ) 
مكناس - 55555 مكناس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

57193
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   19
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.JILSTROY
-يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مخكلفة ريلبناء.
شقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 ( مرجان   11 عماأة   5( يلطابق   5(

مكناس - 55555 مكناس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد يسماعال يلغدريلي : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلغدريلي  يسماعال  يلساد 
عنأينه)ي) أقم 684 مرجان 3 مكناس 

55555 مكناس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلغدريلي  يسماعال  يلساد 
عنأينه)ي) أقم 684 مرجان 3 مكناس 

55555 مكناس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3359.

66I

COMICONE

ARABUSTALL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

COMICONE
أقم 1، عماأة 6، يقامة يبن سينا ، 

55555، مكناس يملغرب

ARABUSTALL شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلسفلي 
أقم 3، دأب 3، زنقة يكادير، حي 

يالزدهاأ، ريسالن - 55585 مكناس 

يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.53559

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (5(( غشت   18 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

يالاله  عبد  )ة)  يلساد  تفأيت 

من  يجكماعاة  حصة   555 بأمعزة 

يلساد  لفائدة  حصة   555 وصل 

غشت   18 محمد بأمعزة بكاأيخ  )ة) 

.(5((

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3356.

67I

COMICONE

ARABUSTALL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

COMICONE
أقم 1، عماأة 6، يقامة يبن سينا ، 

55555، مكناس يملغرب
ARABUSTALL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
ر عنأين مقرها يالجكماعي يلطابق 

يلسفلي أقم 3، دأب 3، زنقة يكادير، 
حي يالزدهاأ، ريسالن - 55585 

مكناس.
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.53559

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 18 غشت ))5) تم تحأيل 
يلشكل يلقانأني للشرتة من »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة« إلى »شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3356.

68I

CAB ADVICE

OUSSAMA INTER
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

CAB ADVICE
شاأع محمد يلخامس عماأة أقم 
148 يلطابق يبر  شقة أقم ) ، 

16555، سادي قاسم يملغرب
OUSSAMA INTER شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تعارناة 
يالصالحاة زيريأة - 16555 سادي 

قاسم يملغرب
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تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
(9(85

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.OUSSAMA INTER
يشغا    -  : غرض يلشرتة بإيجاز 

مكنأعة ر يلبناء
- نقل يلسل  يلأطناة ريلدرلاة.

تعارناة   : يملقر يالجكماعي  عنأين 
سادي   16555  - زيريأة  يالصالحاة 

قاسم يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 345  : يملغناري  يسامة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 335  : يملغناري  رجدين  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 335  : يلجريري  بهاجة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يسامة يملغناري عنأينه)ي) 
زيريأة  يلشبانات  يالصالحاة  تعارناة 

16555 سادي قاسم يملغرب.
يملغناري  رجدين  يلسادة 
زيريأة  يالصالحاة  تعارناة  عنأينه)ي) 

16555 سادي قاسم يملغرب.
يلسادة بهاجة يلجريري عنأينه)ي) 
 16555 زيريأة  يالصالحاة  تعارناة 

سادي قاسم يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  قاسم  سادي  يلساد 
زيريأة  يلشبانات  يالصالحاة  تعارناة 

16555 سادي قاسم يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 يالبكديئاة بسادي قاسم بكاأيخ 

شتنبر ))5) تحت أقم 449.
69I

FNMCOMPTA

TURI TRANS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
TURI TRANS شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 79)6 حي 
يملرس وشناد 5 و - ك : يملرس وشناد 
5 ط.أ ال.ط - طنجة - 95555 طنجة 

يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.86743

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  31 غشت  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
يلشريك يلأحاد TURI TRANS مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
يملرس  حي   6(79 يإلجكماعي  مقرها 
5 ط.أ  5 و - ك : يملرس وشناد  وشناد 
ال.ط - طنجة - 95555 طنجة يملغرب 

نتاجة   : ضعف يلكمأيل.
ر حدد مقر يلكصفاة ب 79)6 حي 
يملرس وشناد   : - ك  و   5 يملرس وشناد 
5 ط.أ ال.ط - طنجة - 95555 طنجة 

يملغرب. 
ر عين:

عبد يلعزيز وبأ يلأفا ر  يلساد)ة) 
شاأع   3 رأياغل  يبن  حي  عنأينه)ي) 
 95555 طنجة   -  53 أقم  مزريك 

طنجة يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
يلحدرد  يإلقكضاء  رعند 
يملخألة  يلصالحاات  على  يملفررضة 
تبلاغ  محل  ر  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقأد ر يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة :

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9975.
75I

NA CONSEIL

SILKY WAY SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
SILKY WAY SARL AU شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلزأقطأنيـ 855 يملحاماد قطاع 
538517 أقم1 يلرسم يلعقاأي 
77)54/145 - 45555 مريتش 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8619
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 SILKY : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها 

.WAY SARL AU
غرض يلشرتة بإيجاز : تاجر.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
قطاع  يملحاماد  ـ855  يلزأقطأني 
يلعقاأي  يلرسم  أقم1   538517
مريتش   45555  -  145277/04

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد تريم رأديغ : 1.555 حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  رأديغ  تريم  يلساد 
 3 136مرسطان  يلحي يملحمدي أقم 

مريتش 45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  رأديغ  تريم  يلساد 
 3 136مرسطان  يلحي يملحمدي أقم 

مريتش 45555 مريتش يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   5( بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8)1395.

71I

WAY CONSEIL

GETRAVEX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GETRAVEX شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي مكازة 

يلطابق وأ�سي أقم 58 تجزيئة معطى 
هللا يملحاماد - 45165 مريتش 

يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.37677

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   57 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يلأهاب  عبد  )ة)  يلساد  تفأيت 
يجكماعاة  حصة   3.(55 يلصأيلحي 
لفائدة  حصة   13.(55 وصل  من 
 57 بكاأيخ  باقة  عثمان  )ة)  يلساد 

شتنبر ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139519.

7(I
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WAY CONSEIL

GETRAVEX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين ممثل قانأني للشرتة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GETRAVEX »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: مكازة 
يلطابق يالأ�سي أقم 58 تجزيئة 
معطى هللا يملحاماد - 45165 

مريتش يملغرب.
»تعاين ممثل قانأني للشرتة«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.37677

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
رتبعا   (5(( شتنبر   57 في  يملؤأخ 
تعاين  تقرأ  جدد  لكعاين مسير)ين) 

يملمثل)ين) يلقانأني)ين): 
- باقة عثمان

- عبد يلأهاب يلصأيلحي
ذيت  شرتة   GETRAVEX  -
مقرها  يلكائن  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مكازة يلطابق يالأ�سي  يإلجكماعي ب: 
تجزيئة معطى هللا يملحاماد   58 أقم 

45165 مريتش يملغرب
عند  يلكجاأي  يلسجل  أقم 

يالقكضاء: 37677
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139519.
73I

يلشتاأي يدأيس

Sté SAIF PLATRE S.A.R.L-AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

يلشتاأي يدأيس
حي يملسيرة يلخضريء م/و زنقة/)5 
أقم /14 ، 155)9، يلقصر يلكبير 

يملغرب
 Sté SAIF PLATRE S.A.R.L-AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حأمة 
عدة أقم 51 - 155)9 يلقصر يلكبير 

يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(153

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   5( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يلدين  ساف  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   155 يلحاتمي 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   155 وصل 
شتنبر   5( بكاأيخ  يملأدن  سفاان 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 16 بكاأيخ  يلكبير  بالقصر  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 614.
74I

يلشتاأي يدأيس

Sté SAIF PLATRE S.A.R.L-AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

يلشتاأي يدأيس
حي يملسيرة يلخضريء م/و زنقة/)5 
أقم /14 ، 155)9، يلقصر يلكبير 

يملغرب
 Sté SAIF PLATRE S.A.R.L-AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حأمة 
عدة أقم 51 - 155)9 يلقصر يلكبير 

يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(153

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  )5 شتنبر  يملؤأخ في 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) يملأدن 

سفاان تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلكبير  بالقصر  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 614.
75I

VISION AUDIT

PREST IMMO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

VISION AUDIT
 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
PREST IMMO شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 5 مكرأ 

زنقة لبررج بأأكأن - 5553) يلديأ 
يلباضاء يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.139351

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   31 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
شاحا  محمد  )ة)  يلساد  تفأيت 
حصة يجكماعاة من وصل   15.555
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   15.555
غشت   31 بكاأيخ  مدين  يأسف 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837655.

76I

FIDUCIAIRE DIDI

STE AQOUA NOVA
إعالن مكعدد يلقريأيت

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
رجدة يملغرب

STE AQOUA NOVA »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: حي 
يلسالم عأينة يلسريق شاأع قباء 

أقم 67 - - رجدة يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.(7595

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  31 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تفأيت يلحصص
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
محمد  للساد  حصة   35 تفأيت 
يلسادة  لصالح  بنسمادة  يلصديق 

سعدية ديدي
بند أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
من  للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
يلعنأين يلسابق: أقم ) يلطابق يالر  
ونأي   شاأع  زيرية   ، عماأة.يملأمني 
يلى  رجدة  يلخامس  محمد  شاأع  ر 
يلسالم عأينة  حي  يلجديد:  يلعنأين 

يلسريق شاأع قباء أقم 67 رجدة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 759).
77I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SSP SMAR SERVICE PRO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
أقم 34)، شاأع فلسطين حي 

يلقدس ) ش ) ، 5555)، خريبكة 
يملغرب

SSP SMAR SERVICE PRO شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلرقم 555 
يملدينة يلجديدة للكنشاف خريبكة - 

5555) خريبكة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

7791
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   58
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مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 SSP  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SMAR SERVICE PRO
با  لأيزم   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يملكاتب ، يلكنظاف ، يلبستنة.
يلرقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
للكنشاف  يلجديدة  يملدينة   555

خريبكة - 5555) خريبكة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد جأيشة بدأ يلدين : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلدين  بدأ  جأيشة  يلساد 
يملدينة   555 يلرقم  عنأينه)ي) 
 (5555 يلجديدة للكنشاف خريبكة 

خريبكة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلدين  بدأ  جأيشة  يلساد 
يملدينة   555 يلرقم  عنأينه)ي) 
 (5555 يلجديدة للكنشاف خريبكة 

خريبكة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
16 شتنبر  يالبكديئاة بخريبكة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 5)4.
78I

EURODEFI

HYATT CALL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

HYATT CALL شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي ١١٩ شاأع 

عبد يملأمن يلطابق يلثاني أقم ١٥ - 

5365) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

554477

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   16

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 HYATT : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.CALL

مرتز   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالتصا .

 ١١٩  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

شاأع عبد يملأمن يلطابق يلثاني أقم 

١٥ - 5365) يلديأ يلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلكأمي  ز ادة  يلسادة 
حي   ٢ أقم   ١٥ سادي يلخادير بلأك 

يلحسني 555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يلكأمي  ز ادة  يلسادة 
حي   ٢ أقم   ١٥ سادي يلخادير بلأك 

يلحسني 555) يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 55 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836559.

79I

ملااء يلحيرش

SOCIETE IBTISAAD SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

ملااء يلحيرش
أقم 4 تجزئة عماأ ، 4355)، سادي 

بنأأ يملغرب
SOCIETE IBTISAAD SARL شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شقة أقم 
6 طابق ) شاأع عال  بن عبد هللا 
سادي بنأأ 4355) سادي بنأأ 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3377
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (9
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE IBTISAAD SARL
تأزي    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملحررقات ر زيأت ياللاات.
شقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
شاأع عال  بن عبد   ( طابق   6 أقم 
4355) سادي بنأأ  هللا سادي بنأأ 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

15.555.555 دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد أضأين ساكأ : 335 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد محمد يلناجي : 335 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 345  : يلساد عبد يلحلام منااأ 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  ساكأ  أضأين  يلساد 
بنأأ  سادي   (4355 يلأديد  حي   46

يملغرب.

عنأينه)ي)  يلناجي  محمد  يلساد 
 5( يلشطر  يلسلاماناة  تجزئة   149

4355) سادي بنأأ يملغرب.
يلساد عبد يلحلام منااأ عنأينه)ي) 
 (4355 حي يلبام   54 مجمأعة   (49

سادي بنأأ يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد عبد يلحلام منااأ عنأينه)ي) 
 (4355 حي يلبام   54 مجمأعة   (49

سادي بنأأ يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  بنأأ  بسادي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 159.
85I

CONSEILS EVERNAGE

GEAND TRAVAUX DARAA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 GEAND TRAVAUX DARAA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

يالزدهاأ عماأة أقم 155 شقة 13 - 
45555 مريتش يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.9786
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 35 غشت ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
شقة   155 أقم  يالزدهاأ عماأة  »حي 
إلى  يملغرب«  مريتش   45555  -  13
شقة  يلكاني  يلطابق  جأهرة  »يقامة 
أقم 17 شاأع عال  يلفا�سي - 45555 

مريتش يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139556.
81I
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MOGADOR CONSULTING

MIRA EXPO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

MOGADOR CONSULTING
أقم 385 زنقة يلقناطرة يلبرج1 

 ESSAOUIRA ،44555 ، يلصأيرة
MAROC

MIRA EXPO شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي دكان 

أقم 19 جماعة تاأكانت تمناأ يقلام 
يلصأيرة - 44555 يلصأيرة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.5873
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  4) غشت  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   MIRA EXPO يلشريك يلأحاد
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
 19 أقم  دكان  يإلجكماعي  مقرها 
جماعة تاأكانت تمناأ يقلام يلصأيرة 
يلصأيرة يملغرب نتاجة     44555  -
للشرتة  يملالاة  يلأضعاة  تدهأأ   :
م   يلكعامل  على  يلقدأة  رعدم 

يملصاأيف بمخكلف ينأيعها....
دكان  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
جماعة تاأكانت تمناأ يقلام   19 أقم 
يلصأيرة - 44555 يلصأيرة يملغرب. 

ر عين:
ر  سماح  محمد  يلساد)ة) 
يقلام  تمناأ  يالديأي  يلحي  عنأينه)ي) 
يملغرب  يلصأيرة   44555 يلصأيرة 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
دكان   : بالكصفاة  يملكعلقة  يلأثائق 
جماعة تاأكانت تمناأ يقلام   19 أقم 

يلصأيرة 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالصأيرة بكاأيخ 13 شتنبر 

))5) تحت أقم 346.
8(I

GESTION ALJANOUB

SMSH NEGOCE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطأين حي يلسعادة عماأة أقم 
) يلطابق يلثالث يلعاأن ، 75555، 

يلعاأن يملغرب
SMSH NEGOCE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يلسماأة أقم 57 قرب مزأعة يهل 
يلرشاد يلعاأن - 75555 يلعاأن 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

435(1
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 SMSH : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.NEGOCE
وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يشغا    ، يملدناة  ،يلهندسة  يلبناء 
تجاأة   ، ، تصدير  يسكيريد   ، مكعددة 

عامة....
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يهل  مزأعة  قرب   57 أقم  يلسماأة 
يلعاأن   75555  - يلعاأن  يلرشاد 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد سادي حمدي رلد يلرشاد 
دأهم   155 بقامة  حصة   555  :

للحصة.
يلساد سادي محمد رلد يلرشاد 
دأهم   155 بقامة  حصة   555  :

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد سادي حمدي رلد يلرشاد 
عنأينه)ي) شاأع ساف يلدرلة أقم 55 
زنقة يلسأسن يلحي يالديأي يلعاأن 

75555 يلعاأن يملغرب.
رلد  محمد  سادي  يلساد 
يلحي يالديأي زنقة  يلرشاد عنأينه)ي) 
يلعاأن  يلرشاد  رلد  فاال  يلسأسن 

75555 يلعاأن يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد سادي حمدي رلد يلرشاد 
عنأينه)ي) شاأع ساف يلدرلة أقم 55 
زنقة يلسأسن يلحي يالديأي يلعاأن 

75555 يلعاأن يملغرب
رلد  محمد  سادي  يلساد 
يلحي يالديأي زنقة  يلرشاد عنأينه)ي) 
يلعاأن  يلرشاد  رلد  فاال  يلسأسن 

75555 يلعاأن يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2775/2022.

83I

CAC PARTNERS

NORANKA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CAC PARTNERS
 45Rdc, Lotissement Guynemer,

 Bd Al Abtal,( En face du club
 OCP ( Casablanca ، 2000،

CASABLANCA MAROC
NORANKA شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 117 شاأع 

إبن يملنير، إقامة يلزأقة، يلطابق 
يبر ، يلشقة أقم ) - 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555595

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.NORANKA
 : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يملكعلقة  يلخدمات  ونأيع  جما  
ريلكعلام   ، ريلكدأيب   ، باالستشاأيت 
، ريلكنماة يلشخصاة ، ريلكعاقد من 
يلباطن ، ريلكحأ  يلرقمي ، ريلدعم ، 

ريإلديأة ، ريلدأيسات.
 يالستشاأيت في مجاالت يلحأتمة 
يبعما   رأيادة  ريلشركات  ريلكعلام 

ريلبحث عن يملأيهب.
يلشركات  وحديث  تنظام   
ريملناسبات  يلعامة  ريملناسبات 

يلخاصة ،
يملساعدة يالفتريضاة من خال    
، ريلبريد يإللكتررني  تحديد يملأيعاد 
 ، يلصفحات   / يملأيق   رتحديث   ،
ريلكعلام   ، يالجكماعاة  ريلشبكات 

يإللكتررني.
خال   من  يلرقمي  يلتسأيق   
تنفاذ يستريتاجاات يالتصا  يلرقمي 

ريلشبكات يالجكماعاة ريبحديث.
)يملأيق   يملقاالت  رإنشاء  تكابة   
يإللكتررناة  ريلككب  ريملدرنات) 
ريملحكأى يلرقمي ريلككب يلصحفاة.

 يإلعالن ريالتصا .
رخدمات  منكجات  تسأيق   

تكنألأجاا يملعلأمات.
 يلكجاأة في مسكحضريت يلكجمال 
ريبحذية  ريملالبس  ريالتسسأيأيت 
ريملنسأجات ريلبرمجاات ريلكصمام.

جما   ريسكيريد  رتصنا   إنكاج   
ونأيع يلعناصر يلزخرفاة.

 يإلديأة ريالسكغال  يلكجاأي ملأيد 
يلحرف يلادرية.

يلحرفاة  يلدهانات  وعما    
بأنأيعها.
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 يملشاأتة يملباشرة ور غير يملباشرة 
يبعما   ور  يلعملاات  جما   في 
يلكجاأية ور يلشركات يلتي قد تكعلق 
يملذكأأة  بابنشطة  خاص  بشكل 

وعاله.
يملعامالت  جما   وعم،  ربشكل 
ريملالاة  ريلكجاأية  يلصناعاة 
ريملنقألة رغير يملنقألة يلتي قد تكأن 
مرتبطة بشكل مباشر ور غير مباشر 
بغرض يلشرتة روي غرض مشابه ور 
ذي صلة قد يشج  على تأساعها ور 

تطأيرها..
عنأين يملقر يالجكماعي : 117 شاأع 
يلطابق  يلزأقة،  إقامة  يملنير،  إبن 
يلديأ   (5555  -  ( يبر ، يلشقة أقم 

يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة خااطي نأأة : 155 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  نأأة  خااطي  يلسادة 
)1 زنقة ملاير طابق 7 شقة 13 شاأع 
غسين 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  نأأة  خااطي  يلسادة 
)1 زنقة ملاير طابق 7 شقة 13 شاأع 
غسين 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )6)837.
84I

EUROMED COMPTA-SARL

IGDAMEN TRANSPORT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير نشاط يلشرتة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

IGDAMEN TRANSPORT شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يالجكماعي حي نياا 
ييت عميرة بأيكرة ييت عميرة - 

)8755 ييت عميرة يملغرب.
تغاير نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(3(13

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تغاير   (5(( يأناأ   (1 يملؤأخ في 
نشاط يلشرتة من »نقل يالشخاص 
لحساب يلغير« إلى »- يلنقل يلسااحي
- نقل يالشخاص لحساب يلغير«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   51 بكاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 1755.
85I

ZYD PLUS SARL AU

PALAIS TINMEL
إعالن مكعدد يلقريأيت

ZYD PLUS SARL AU
تجزئة وسكجأأ، صأكأما أقم 

135)، شقة أقم 5، يلطابق يالر ، 
مريتش ، 45555، مريتش يملغرب
PALAIS TINMEL »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم 1 ر 
أقم 54 ، دأب خطاأة، حي يلزيرية، 

قاع يملشرع، مدينة ،مريتش - 
45555 مريتش يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.7(657

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  17 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
يلشرتة:  وسهم  با    1 أقم  قريأ 
يلذي ينص على مايلي: قرأ يلشركاء: 
يلساد محمد آيت أري )3345) سهم، 
سهم ر   (3335( يلساد صالح زيرية 
جما   با   بأخشة،  يلحسن  يلساد 
يلشرتة  في  يمكلكأنها  يلتي  يالسهم 
 (5555( زكي  هند  يلسادة   : لصالح 
 (5555( زكي  عبدر  يلساد  ر  سهم 

سهم..

يملسيرين  يسكقالة   ( أقم  قريأ 
مايلي:  على  ينص  يلذي  يلسابقين: 
يلساد صالح زيرية مغربي يلجنساة 
، رلد في 29/8/1984 ، مقام في فاال 
يلنخال   ( ماجات   16 أقم  يلزيرية 
للبطاقة  حامل   ، مريتش  يلشمالي، 
ر يلساد   ,  EE 155178:يلأطناة أقم
 ، ، مغربي يلجنساة  يلحسن بأخشة 
مقام في حي   ،  19/05/1976 رلد في 
،مريتش   N ° 576  1( BC ض  إناأة 
أقم:  يلأطناة  للبطاقة  حامل   ،

.E555811
مسيرين  تعاين   3 أقم  قريأ 
على  ينص  يلذي  جدد:  مشاأتين 
مغر اة   ، زكي  هند  ييلسادة  مايلي: 
 04/11/1980 في  رلدت   ، يلجنساة 
، مقامة في كالافأأنا، كألف أيسأ، 
 ،( طابق   ،6 شقة  ب،   (3 عماأة 
يلباضاء رحاملة للبطاقة  بأسكأأة، 
,ريلساد   BL35(85:أقم يلأطناة 
رلد   ، يلجنساة  مغربي   ، زكي  عبدر 
شاأع  في  مقام   ،  23/04/1982 في 
ديأ بأعزة   ،  (( شقة   ، يلريان  باب 
نأيصر كازي ، حامل للبطاقة يلأطناة 
تم تعاانهم مسيرين   ,BL47168 أقم: 
مشاأتين للشرتة لفترة غير محدردة.

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
ييلسادة  يملساهمة يلنقدية للشركاء: 
ريلساد  دأهم,  زكي....555555  هند 

عبدر زكي..... 555555 دأهم
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 
 1555555 بمبلغ  يملا   أوس  تحديد 
إجمالي  مقابل  دأهم)  )ملاأن  دأهم 
يلنقد  خال   من  يلشركاء  مساهمة 
عند يإلنشاء، رهي مقسمة إلى 15555 
155 دأهم كل  سهم متسارية بقامة 
ريككتب بها   ، بالكامل  منها مدفأعة 
ييلسادة   : على يلنحأ يلكالي  يلشركاء 
, ريلساد عبدر  5555 سهم  هند زكي 

زكي 5555 سهم.
على  ينص  يلذي   :1( أقم  بند 
زكي  هند  يلسادة  تعاين  تم  مايلي: 
ريلساد عبدر زكي مسيرين مشاأتين 

PALAIS TINMEL للشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   57 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139183.

86I

FARAJ CONSEIL GESTION

BONNE RECETTE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC

BONNE RECETTE شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
طاأق إبن زياد أياض يلحمد عماأة 
16-17 يملحل 1 تماأة يلحمد 1-16 - 

555)1 تماأة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

137(31
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BONNE RECETTE
غرض يلشرتة بإيجاز : مقهى

مطعم
مصبغة, مكان يلغسال.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلحمد عماأة  زياد أياض  إبن  طاأق 
1 تماأة يلحمد 16-1 -  17-16 يملحل 

555)1 تماأة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : شكأأ  يملصطفى  يلساد 
حصة بقامة 55.555 دأهم للحصة.
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555 حصة   : يلساد ويأب شكأأ 
بقامة 55.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يملصطفى شكأأ عنأينه)ي) 
يلنخال  إقامة  يلصديق  جعفر  زنقة 
يلر اط   15595 وتدي    14 يلشقة 

يملغرب.
عنأينه)ي)  شكأأ  ويأب  يلساد 
3555) بني  ورالد عااد ورالد سلامان 

مال  يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يملصطفى شكأأ عنأينه)ي) 
يلنخال  إقامة  يلصديق  جعفر  زنقة 
يلر اط   15595 وتدي    14 يلشقة 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بكماأة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 1857.
87I

STE DAY FINANCE

PARA IBTISSAM SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE DAY FINANCE
ساحة يلحرية يلرقم 13 يلطابق 

يلثاني يلفقاه بن صالح ، 55)3)، 
يلفقاه بن صالح يملغرب

PARA IBTISSAM SARL AU شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 4)1 زنقة 
بن وحمد يلفقاه بن صالح - 55)3) 

يلفقاه بن صالح يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5119
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (5
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 PARA : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.IBTISSAM SARL AU
با  لأيزم   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلصادلاات.
عنأين يملقر يالجكماعي : 4)1 زنقة 
بن وحمد يلفقاه بن صالح - 55)3) 

يلفقاه بن صالح يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يبتسام  رزهرر  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة رزهرر يبتسام عنأينه)ي) 
حي جمالة أقم 4) 55)3) يلفقاه بن 

صالح يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة رزهرر يبتسام عنأينه)ي) 
حي جمالة أقم 4) 55)3) يلفقاه بن 

صالح يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
صالح  بن  بالفقاه  يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(( غشت   11 بكاأيخ 

.201/2022
88I

TGE FIDUS

WEST STATIONS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

TGE FIDUS
شاأع يلزأقطأني تما  باأك سانتر 

عماأة B أقم 39 يلطابق 6 ، 8815)، 
يملحمدية يملغرب

WEST STATIONS شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يملسيرة زنقة 6 يتكأ ر أقم 

56 يلطابق3 شقة 3 - 5155) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.464155

 بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي
تم   (5(( يأناأ   (( في  يملؤأخ 
بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
وي  دأهم«   4.955.555« قدأه 
إلى  دأهم«   100.000,00« من 
 : طريق  عن  دأهم«   5.555.555«
يلشرتة  ديأن  م   مقاصة  إجريء 

يملحددة يملقديأ ر يملسكحقة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 59 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837147.
89I

ETUCOM

FORTIBUILD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ETUCOM
 N°842 1ER ETAGE APP 4 AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
FORTIBUILD شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مرتز 

يالعما  زنيت شاأع مسلم حي بأكاأ 
يلطابق 3 شقة أقم 14 باب دكالة - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(6(67
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( ماي   (6
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.FORTIBUILD
منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي
يشغا  مكعددة ير يلباء.

مرتز   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يالعما  زنيت شاأع مسلم حي بأكاأ 
 - باب دكالة   14 3 شقة أقم  يلطابق 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : مندربي  حمزة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  مندربي  حمزة  يلساد 
 51 أقم  سيناء  زنقة  يلسعادة  حي 

46555 يلاأسفاة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  مندربي  حمزة  يلساد 
 51 أقم  سيناء  زنقة  يلسعادة  حي 

46555 يلاأسفاة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يأناأ   59 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 136658.
95I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté CAFE NAJMAT AL
ABRAR

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté CAFE NAJMAT AL ABRAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 55)، 
تجزئة يلسالمة، ريسالن - 55585 

مكناس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
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محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

569(9
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (5
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 Sté  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CAFE NAJMAT AL ABRAR
غرض يلشرتة بإيجاز : مقهى.

عنأين يملقر يالجكماعي : أقم 55)، 
 55585  - ريسالن  يلسالمة،  تجزئة 

مكناس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد عي�سى يلساير آدم : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
آدم  يلساير  عي�سى  يلساد 
عنأينه)ي) أقم 55)، تجزئة يلسالمة، 

ريسالن 55585 مكناس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
آدم  يلساير  عي�سى  يلساد 
عنأينه)ي) أقم 55)، تجزئة يلسالمة، 

ريسالن 55585 مكناس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   11 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 935).
91I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté AUTO ECOLE
*OUISLANE DRIVE *SAEOD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,
 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC
 Sté AUTO ECOLE OUISLANE
DRIVE *SAEOD* شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
 ،121Pرعنأين مقرها يإلجكماعي أقم
يلقبأ، تجزئة أياض يلعمرين، شطر 
)، ريسالن - 55585 مكناس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
56367

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( وبريل   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 Sté  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 AUTO ECOLE OUISLANE DRIVE

.**SAEOD
مؤسسة   : غرض يلشرتة بإيجاز 

تعلام يلسااقة.
 : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
أياض  تجزئة  يلقبأ،   ،121Pأقم
يلعمرين، شطر )، ريسالن - 55585 

مكناس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة غزالن يلبسبا�سي : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلبسبا�سي  غزالن  يلسادة 
زنقة  دأب9،  أقم9)،  عنأينه)ي) 
ريسالن  يإلزدهاأ،  حي  يملحمدية، 

55585 مكناس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلبسبا�سي  غزالن  يلسادة 
زنقة  دأب9،  أقم9)،  عنأينه)ي) 
ريسالن  يإلزدهاأ،  حي  يملحمدية، 

55585 مكناس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يأناأ   59 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 141).
9(I

NJ BUSINESS

SOCIETE ENERGIE NORD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مككب أقم 19 يلطابق 
يلكالث شاأع عبد يلكريم بنجلأن 
يملدينة يلجديدة فاس يملغرب، 

35555، فاس يملغرب
SOCIETE ENERGIE NORD شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شقة أقم 
895, بلأك 5 عأينات يلحجاج - 

35555 فاس يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.75457

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   1( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
تفأيت يلساد )ة) محمد لحري�سي 
555 حصة يجكماعاة من وصل 555 
يبريهام  )ة)  يلساد  لفائدة  حصة 

يلرتيز بكاأيخ )1 شتنبر ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   15 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4863.
93I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté ETOILE SAMAE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

Sté ETOILE SAMAE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم155، 
زنقة فاس، حي يلقدس، ريسالن - 

55585 مكناس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

56373

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( وبريل   (5

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 Sté  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ETOILE SAMAE

با  مأيد   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلكنظاف ر يلنظافة.
عنأين يملقر يالجكماعي : أقم155، 
 - ريسالن  يلقدس،  حي  فاس،  زنقة 

55585 مكناس يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد حسن يلهضاأ : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد جأيد يلهضاأ : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلهضاأ  حسن  يلساد 
يلرياض،  حي  ملالاة،  زنقة  أقم81، 

ريسالن 55585 مكناس يملغرب.

عنأينه)ي)  يلهضاأ  جأيد  يلساد 

تجزئة  يأع يلبساتين،  تجزئة أقم6)، 

حريزم  طريق سادي  يلجمال،  يلهاء 

5)351 فاس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
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عنأينه)ي)  يلهضاأ  حسن  يلساد 
يلرياض،  حي  ملالاة،  زنقة  أقم81، 

ريسالن 55585 مكناس يملغرب
عنأينه)ي)  يلهضاأ  جأيد  يلساد 
تجزئة  يأع يلبساتين،  تجزئة أقم6)، 
حريزم  طريق سادي  يلجمال،  يلهاء 

5)351 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يأناأ   59 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 147).
94I

BOUCHIBITRAV

BOUCHIBITRAV
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

BOUCHIBITRAV
64 زنقة عبد هللا يملديأني يلطابق 
يالر  يلشقة ) يلديأ يلباضاء ، 

5555)، ديأ بأعزة يلنأيصر يلديأ 
يلباضاء يملغرب

BOUCHIBITRAV شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 64 زنقة 

عبد هللا يملديأني يلطابق يالر  
يلشقة ) يلديأ يلباضاء - 5555) 

Casablanca يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

547669
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   15
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BOUCHIBITRAV
مقارلة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يبشغا  يلعامة ريلبناء.

زنقة   64  : عنأين يملقر يالجكماعي 
يالر   يلطابق  يملديأني  هللا  عبد 
 (5555  - يلباضاء  يلديأ   ( يلشقة 

Casablanca يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 55.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : محمد  بأشابي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  محمد  بأشابي  يلساد 
دريأ بأشتى يلركاالت يرالد عزرز ديأ 
بأعزة يلنأيصر يلديأ يلباضاء 3))7) 

يلنأيصر يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  محمد  بأشابي  يلساد 
دريأ بأشتى يلركاالت يرالد عزرز ديأ 
بأعزة يلنأيصر يلديأ يلباضاء 3))7) 

يلنأيصر يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (3 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يأناأ ))5) تحت أقم 547669.

95I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

ABSOLUM
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
ABSOLUM شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

ينيسة زنقة يلحنصالي أقم )3

يصالة يصالة 95555 يصالة يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1567

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   17

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ABSOLUM

يعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبناء, يلكصدير ر يالسكيريد..

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

ينيسة زنقة يلحنصالي أقم )3 يصالة 

يصالة 95555 يصالة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلساد عبد هللا مرصأ 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد عبد هللا مرصأ عنأينه)ي) 

تجزئة ينيسة زنقة يلحنصالي أقم )3 

يضالة 95555 يصالة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد عبد هللا مرصأ عنأينه)ي) 

تجزئة ينيسة زنقة يلحنصالي أقم )3 

يضالة 95555 يصالة يملغرب 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 163.

96I

مأثق

باتي تملكوتان
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

مأثق
طنجة أقم 111 شاأع رلي يلعهد 

يلشقة 14 يلطابق يلريب  ، 95555، 
طنجة يملغرب

باتي تملكأتان شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي مرس 
يشناد أقم 4715 بني مكادة 95555 

طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(6463
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( ماأس   (3
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
باتي   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

تملكأتان.
يالنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي.
مرس   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 95555 بني مكادة   4715 يشناد أقم 

طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 (55  : يعلالأش  ملااء  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلسادة لطافة جلأن : 55) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 (55  : تملكأتان  يأسف  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 (55  : تملكأتان  يحمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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يعلالأش عنأينه)ي)  يلسادة ملااء 
أقم 11 تجزئة باب يلسالم طريق عين 

يلشقف 35555 فاس يملغرب.
عنأينه)ي)  جلأن  لطافة  يلسادة 
و تجزئة باب يلسالم طريق   (8 أقم 

عين يلشقف 35555 فاس يملغرب.
يلساد يأسف تملكأتان عنأينه)ي) 
و تجزئة باب يلسالم طريق   (8 أقم 

عين يلشقف 35555 فاس يملغرب.
يلساد يحمد تملكأتان عنأينه)ي) 
أقم 11 تجزئة باب يلسالم طريق عين 

يلشقف 35555 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يعلالأش عنأينه)ي)  يلسادة ملااء 
أقم 11 تجزئة باب يلسالم طريق عين 

يلشقف 35555 فاس يملغرب
عنأينه)ي)  جلأن  لطافة  يلسادة 
و تجزئة باب يلسالم طريق   (8 أقم 

عين يلشقف 35555 فاس يملغرب
يلساد يأسف تملكأتان عنأينه)ي) 
و تجزئة باب يلسالم طريق   (8 أقم 

عين يلشقف 35555 فاس يملغرب
يلساد يحمد تملكأتان عنأينه)ي) 
أقم 11 تجزئة باب يلسالم طريق عين 

يلشقف 35555 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
وبريل   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3437.
97I

G.MAO.CCF

 STE FELLAH CONTRAT
VERT

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE FELLAH CONTRAT VERT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 65 إ تجزئة 
بسمة بنسأدة فاس 65 إ تجزئة 

بسمة بنسأدة فاس 35555 فاس 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73651

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   51

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.FELLAH CONTRAT VERT

ر  تجهيز   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالسكغال  يبأي�سي يلفالحاة.

إ   65  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

إ   65 فاس  بنسأدة  بسمة  تجزئة 

 35555 تجزئة بسمة بنسأدة فاس 

فاس يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

 75 يلساد وحمد يملديد عنأينه)ي) 

حي يلريحة تجزئة بنيس فاس 35555 

فاس يملغرب.

يلساد محمد يملديد عنأينه)ي) 75 

تجزئة بنيس حي يلريحة طريق عين 

يلسمن فاس 35555 فاس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

 75 يلساد وحمد يملديد عنأينه)ي) 

حي يلريحة تجزئة بنيس فاس 35555 

فاس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   55 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4584/22.

98I

SOMADINCO

MAROLOG
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

SOMADINCO

إقامة ماجأأ  عماأة B أقم) 

حي يلقدس يلبرنأ�سي ، 5615)، 

يلديأيلباضاء يملغرب

MAROLOG شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 75 شاأع 

11 يناير ط 1 ش 169 - 6555) 

يلديأيلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.538351

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تقرأ حل  56 شتنبر  يملؤأخ في 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

أوسمالها  مبلغ   MAROLOG

مقرها  رعنأين  دأهم   155.555

يإلجكماعي 75 شاأع 11 يناير ط 1 ش 

يملغرب  يلديأيلباضاء   (6555  -  169

نتاجة   : تأقف يلنشاط يلكجاأي.

ر حدد مقر يلكصفاة ب 75 شاأع 

 (6555  -  169 ش   1 ط  يناير   11

يلديأيلباضاء يملغرب. 

ر عين:

ر  بأطأ  مصطفى  يلساد)ة) 

زنقة يلخيزرأين تجزئة   6( عنأينه)ي) 

برشاد يملغرب   (6155  ( يلفالح ط 

تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : 75 شاأع 

يلديأيلباضاء   169 1 ش  يناير ط   11

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 3)8378.

99I

FIGET SARL

ZAID KISSAN TRANS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
ZAID KISSAN TRANS شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي مأالي 
يلحسن شاأع يبأ عالء يملعري أقم 

)3 - 93555 تطأين يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3(143
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 ZAID  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.KISSAN TRANS
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يبشخاص لحساب يلغير.
عنأين يملقر يالجكماعي : حي مأالي 
يلحسن شاأع يبأ عالء يملعري أقم )3 

- 93555 تطأين يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 155  : يلعر اتي  حسناء  يلسادة 

حصة بقامة 1.555 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة حسناء يلعر اتي عنأينه)ي) 
شاأع عبد يلخالق يلطريس أقم 141 

تطأين 93555 تطأين يملغرب.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلسادة حسناء يلعر اتي عنأينه)ي) 
شاأع عبد يلخالق يلطريس أقم 141 

تطأين 93555 تطأين يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1859.
155I

CAFIGEC

LA VIE DE CONSTRUCTION
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 LA VIE DE CONSTRUCTION
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 49, تجزئة 
يلعثماناة سادي معررف - 5155) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.188(73

يلعام  يلجم   بمقك�سى 
يألاأز   (7 في  يملؤأخ  يإلسكثنائي 
يلشرتة  أوسما   أف   تم   (5((
دأهم«   800.000,00« قدأه  بمبلغ 
إلى  دأهم«   200.000,00« من  وي 
 : عن طريق  دأهم«   1.000.000,00«

تقديم حصص نقدية ور عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837467.
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AKA ALIMENTAIRES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16155، مشرع 

بلقصيري يملغرب

AKA ALIMENTAIRES شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
يملعادة قاادة عر ارة سأق يبأبعاء - 

14354 سأق يبأبعاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(7785
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( وبريل   57
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 AKA  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ALIMENTAIRES
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبضائ .
دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - يملعادة قاادة عر ارة سأق يبأبعاء 

14354 سأق يبأبعاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 65.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 355  : عاد   يخريبكة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 355  : جأيد  يخريبكة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يخريبكة عاد  عنأينه)ي)  يلساد 
سأق  عر ارة  قاادة  يملعادة  دريأ 
يبأبعاء يلغرب 14354 سأق يبأبعاء 

يملغرب.
عنأينه)ي)  جأيد  يخريبكة  يلساد 
سأق  عر ارة  قاادة  يملعادة  دريأ 
يبأبعاء يلغرب 14354 سأق يبأبعاء 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يخريبكة عاد  عنأينه)ي)  يلساد 
سأق  عر ارة  قاادة  يملعادة  دريأ 
يبأبعاء يلغرب 14354 سأق يبأبعاء 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلغرب  يالأبعاء  بسأق  يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   16 بكاأيخ 

.456

15(I

RIAD CONSULTANT

S5G SARL AU شركة
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شرتة S5G SARL AU شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلفاأرق 3)-) تريج خريبكة - 

5555) خريبكة يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.4459

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( شتنبر   56 في  يملؤأخ 
محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة  حل 
 S5G شرتة  يلأحاد  يلشريك  ذيت 
 35.555 أوسمالها  مبلغ   SARL AU
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
تريج خريبكة   23-2 تجزئة يلفاأرق 
 : 5555) خريبكة يملغرب نتاجة     -

تأقف نهائي لنشاط يلشرتة.
تجزئة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 - خريبكة  تريج   23-2 يلفاأرق 

5555) خريبكة يملغرب. 
ر عين:

ر  يملا�سي  يدأيس  يلساد)ة) 
طأأينأ   (5555 ييطالاا  عنأينه)ي) 

ييطالاا تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
تجزئة   : بالكصفاة  يملكعلقة  يلأثائق 

يلفاأرق 2-23 تريج خريبكة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
15 شتنبر  يالبكديئاة بخريبكة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 5)4.
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fidmbk

SENDIA TRANSPORT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16155، مشرع 

بلقصيري يملغرب
SENDIA TRANSPORT شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
يمغاطن يرالد سلامان يلصفصاف 
بلقصيري - 16155 مشرع بلقصيري 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

873
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SENDIA TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبضائ  ر يبشخاص.
دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلصفصاف  سلامان  يرالد  يمغاطن 
16155 مشرع بلقصيري   - بلقصيري 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 55.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
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 555  : جأيد  يملأساري  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يملأساري جأيد عنأينه)ي) 
يلقرية يلنمأدجاة بلدية حد كأأت 

16553 جرف يمللحة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يملأساري جأيد عنأينه)ي) 
يلقرية يلنمأدجاة بلدية حد كأأت 

16553 جرف يمللحة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بلقصيري  بمشرع  يالبكديئاة 

8) يألاأز ))5) تحت أقم 18).

154I

SOFT ALTERNATIVE SARL

FAMAPORT SERVICES
إعالن مكعدد يلقريأيت

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة يملغرب

FAMAPORT SERVICES »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: ماناء 

طنجة منطقة يلصاد يملخزن أقم 51 
- 95555 طنجة يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.(7373

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (514 يناير   (1 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
قبأ  يسكقالة يملسير يلأحاد يلحالي 
رتسماة  بيريز  نايري  أيمأن  خأ�سي 
تمسيرة  يلحضري  نهى  يلسادة 

جديدة ملدة غير محدردة
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
نقل مقر يلشرتة إلى يلعنأين يلجديد 
 15 أقم  كأتنمبرك  شاأك  يملصلى   :

محل أقم 54

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :14 أقم  بند 
قبأ  يسكقالة يملسير يلأحاد  مايلي: 
بيريز  نايري  أيمأن  خأ�سي  يلحالي 
يلحضري  نهى  يلسادة  رتسماة 

تمسيرة جديدة ملدة غير محدردة
بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
نقل مقر يلشرتة إلى يلعنأين يلجديد 
 15 أقم  كأتنمبرك  شاأك  يملصلى   :

محل أقم 54
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
ماأس   53 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

514) تحت أقم 95)135.
155I

CGA MED CONSULTING SARL

HENNA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

CGA MED CONSULTING SARL
 RUE HAY HAYANI, N° 20,

 LOCAL B ، 90000، TANGER
MAROC

HENNA شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يبن 
تأمرت إقامة أقاة يلطابق 1 أقم 1) 

- 95555 طنجة يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.43655

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
516) تقرأ حل  5) دجنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
HENNA مبلغ أوسمالها 100.000,00 
يإلجكماعي حي  دأهم رعنأين مقرها 
يبن تأمرت إقامة أقاة يلطابق 1 أقم 
1) - 95555 طنجة يملغرب نتاجة   : 

عدم نجاح يملشررع.
إقامة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 95555  - وشقاأ   ، ماتنا  وطلنتاك 

طنجة يملغرب. 
ر عين:

ر  يلهطمي  أشاد  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) ومسترديم 1511 ومسترديم 

هأالندي تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
نأنبر   (( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

517) تحت أقم 197688.
156I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

IDEASTYL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

IDEASTYL شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
نايت أقم 85 يلطابق يلثاني يلدأرة 

برشاد 55)6) برشاد يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

17533
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.IDEASTYL
يالنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق يلثاني يلدأرة   85 نايت أقم 

برشاد 55)6) برشاد يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد يلزيكأني نبأي : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

 555  : يلساد عبد يلهادي عطاأ 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  نبأي  يلزيكأني  يلساد 
تجزئة يلأأدة زنقة 45 أقم 39 سادي 
مأمن يلباضاء 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
عطاأ  يلهادي  عبد  يلساد 
 15 عماأة   ( يلفكح  يقامة  عنأينه)ي) 
شقة 6 شاأع يلقدس حي مأالي عبد 
هللا عين يلشق يلباضاء 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  نبأي  يلزيكأني  يلساد 
تجزئة يلأأدة زنقة 45 أقم 39 سادي 
مأمن يلباضاء 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
عطاأ  يلهادي  عبد  يلساد 
 15 عماأة   ( يلفكح  يقامة  عنأينه)ي) 
شقة 6 شاأع يلقدس حي مأالي عبد 
هللا عين يلشق يلباضاء 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم -.
157I

afaqconseil

LES JARDINS DE YANICE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

يسكمريأ نشاط يلشرتة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LES JARDINS DE YANICE »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 5) دأب 
يملحاماد يلقصبة مككب قم 1 - 

45555 مريتش مغرب.
»يسكمريأ نشاط يلشرتة«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.77917
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بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تقرأ ما   (5(( غشت   35 يملؤأخ في 

يلي:
أغم  يلشرتة  حل  بعدم  قريأ   .1

يلخسائر يملسجلة.
يلشرتة  أوسما   تخفاض   .(

بمبلغ يساري 1 دأهم
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   56 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139138.
158I

CABINET EL KOUHEN

MONDIAL VEHICULE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة
CABINET EL KOUHEN

 BD. ZERKTOUNI ، 20330، 5(
CASABLANCA MAROC

MONDIAL VEHICULE شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
دمشق حي يملريبطين أقم 15/8 - 

3555) بني مال  يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1157

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( غشت   35 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   1.555.555«
 (.555.555« إلى  دأهم«   555.555«
دأهم« عن طريق : إدماج يحكااطي ور 
وأ اح ور عالريت إصديأ في أوس يملا .

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 15 شتنبر 

))5) تحت أقم 874.
159I

زالغ هألدينج

ZALAGH EXTENSION
إعالن مكعدد يلقريأيت

زالغ هألدينج
فاس حي يلنخال طريق عين يلسمن 
عماأة 55 يلشقة 5 فاس، 35555، 

فاس يملغرب

ZALAGH EXTENSION »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم 5) 
زنقة 854 يلحي يلصناعي سادي 
يبريهام - 35515 فاس يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.3(531
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( فبريير   59 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
محمد  يملسير  يلساد  بأفاة  يالقريأ 

يلشارني بنعبد هللا 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يالقريأ بإسكقالة يلساد يملسير مهدي 

بر يش
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
جدد  مسيرين  تعاين  على  يملصادقة 
للشرتة رهم : يلساد دأيس يلشارني 
بنعبد هللا ر يلسادة ومانة يلشارني 

بنعبد هللا
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
يلنظام  من   19 أقم  يملادة  تحاين 

يبسا�سي لشرتة 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :19 أقم  بند 
من   19 أقم  يملادة  تحاين  تم  مايلي: 

يلنظام يبسا�سي لشرتة 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
فبريير   (4 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 976.
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فاكاماد

PROMO H.C.S
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

فاكاماد
3، شاأع يلأحدة يلطابق يبر  أقم 1 

، 93555، تطأين يملغرب
PROMO H.C.S شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 
يلبأزيدي ) يلطابق يالأ�سي عين 

ملأ  - 93555 تطأين يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
3(149

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   19
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PROMO H.C.S
  : غرض يلشرتة بإيجاز

يإلنعاش يلعقاأي 
وشغا  يلبناء ر يلترمام 

يستريد ر يلكصدير
يقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
عين  يالأ�سي  يلطابق   ( يلبأزيدي 

ملأ  - 93555 تطأين يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 345  : سعاد  يلحماري  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد تلادني عبد يلحماد : 335 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 335  : يلساد نأأ يلدين يلشاكاأ 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يلحماري سعاد عنأينه)ي) 
ملأ   عين   7( أقم  يلقنطرة  شاأع 

93555 تطأين يملغرب.
يلحماد  عبد  تلادني  يلساد 
عنأينه)ي) كاأيطيري لأما ماأكاأيطا أقم 

51 51551 سبكة يسباناا.
يلشاكاأ  يلدين  نأأ  يلساد 
يلناظأأ  يملرتز  تزطأطين  عنأينه)ي) 

)85)6 يلناظأأ يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلحماري سعاد عنأينه)ي) 
ملأ   عين   7( أقم  يلقنطرة  شاأع 

تطأين 93555 تطأين يملغرب

يلحماد  عبد  تلادني  يلساد 

عنأينه)ي) كاأيطيري لأما ماأكاأيطا أقم 

51 سبكة 51551 سبكة يسباناا

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   1( يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1867.

111I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 SOCIETE DE FABRICATION

 D’OUVRAGES

 METALLIQUES ET EN BOIS -

SOFOM S.A.R.L
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئة عبد يملأمن 69 يأض يلصغير، 

يلطابق يلثاني ، 8855)، يملحمدية 

يملغرب

 SOCIETE DE FABRICATION

 D’OUVRAGES METALLIQUES

 ET EN BOIS - SOFOM S.A.R.L

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع عبد 

يملأمن يقامة سنطري  باأك عماأة 

د يلطابق 7 شقة أقم 48 - 8855) 

يملحمدية يملغرب.

تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 95.

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (5(( شتنبر   13 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

يبن  مأحى  )ة)  يلساد  تفأيت 

حسين 5.555) حصة يجكماعاة من 

حصة لفائدة يلساد   (5.555 وصل 

13 شتنبر  أشادة بنزأري  بكاأيخ  )ة) 

.(5((

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

 19 بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1851.

11(I
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CABINET COMPTABLE AMRAOUI

NYXEN STUDIOS
إعالن مكعدد يلقريأيت

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage Plataux
 Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
NYXEN STUDIOS »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: تجزئــة 

الال وسمــاء يلزنقــة )5 يلـرقم 51 حي 
رأيدة - 46555 يسفي يملغـــرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.1(775
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  15 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
يلشرتة  أيسمـــا   تخفاض  مايلي: 
من  لانخفظ  دأهـم   95.555 بمبلغ 
15.555 دأهم ر ذيلك  يلـى   155.555
بالنقص في عدد يالسهــم لاصبح 155 

سهم بدال من 1555 سهــم
قريأ أقم -2: يلذي ينص على مايلي: 
تحأيل يملقر يالجكمــاعي للشــرتة من 
مكرأ حي ونس   57 يلـزنقة   51 يلـرقم 
- يسفي إلى تجزئــة الال وسمــاء يلزنقــة 

)5 يلـرقم 51 حي رأيدة - يسفي
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :54 أقم  بند 
للشرتة  يلرئي�سي  يملقر  يأجد  مايلي: 
يلـرقم   5( بكجزئــة الال وسمــاء يلزنقــة 
51 حي رأيدة – يسفي ر يمكن نقله 
من  عادي  بقريأ  آخر  مكان  وي  إلى 

يلشريك يلأحاد
على  ينص  يلذي   :56 أقم  بند 
 15.555 لقد تم تقديم مبلغ  مايلي: 
مساهمة نقدية في أوس ما  يلشرتة ر 
تم تحريره بالكامل من طرف يلشريكة 

يلأحادة يلسادة ر ملكي مــالك.
على  ينص  يلذي   :57 أقم  بند 
مايلي: حدد أوسما  يلشرتة في مبلغ 

دأهم)،   15.555( عشرة يالف دأهم 
)155حصة)  مقسمة إلى مـائة حصة 
100,00دأهم  منها  ريحدة  كل  قامة 
يلأحادة  للشريكة  دأهم)  )مائة 

يلسادة رملكي ملك
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   31 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم )74.
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CABINET COMPTABLE AMRAOUI

TOP AMIS IMMO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage Plataux
 Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
TOP AMIS IMMO شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلـــرقم 54 
عمــاأة سعنــان شــاأع يلزأقكأني حي 
يملدينة يلجديدة - 46555 يسفي 

يملغــرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.6319

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  16 يألاأز  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يلصــابر إبريهاـــم تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   51 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 631.
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MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

 SOCIETE »CENTRE
 CASABLANCAIS DE

 FORMATION APPLIQUEE«
.SARL.CCFA

إعالن مكعدد يلقريأيت
 MAROC CONSEIL

CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE
 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 SOCIETE »CENTRE
 CASABLANCAIS DE

 FORMATION APPLIQUEE«
SARL.CCFA. »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: زنقة 

يلريزي ومرشيش أقم )8 - 45555 
مريتش يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.15951
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
يتخاذ  تم   (5(( ماي   17 في  يملؤأخ 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
با   على  يملأيفقة  يلعام  يلجم   قرأ 
 1- يلبائعين:  بين  تمت  يلتي  يبسهم 
يلسادة أشادة بلحريتي يلتي باعت ما 
 
ً
مجمأعه سكمائة رسكين )665) سهما
بسعر مائة دأهم )155.55 دأهم) لكل 
 SOCIETE يملسماة:  يلشرتة  في  منها 
 »CENTER CASABLANCAIS DE
 FORMATION APPLIQUEE«
ولف  مائتي  بروسما    SARL. CCFA
مقسمة   ((55.555.55( دأهم 
لصالح   ، سهم   ((555( ولفي  على 
 2- فهمي.  يأسف  يلساد  يملشتري 
يلذي باع   ، يلساد يلحسين بلحريتي 
بسعر   

ً
سهما  (665( سكمائة رسكين 

لكل  دأهم)   155.55( دأهم  مائة 
 SOCIETE يملسماة:  يلشرتة  في  منها 
 »CENTER CASABLANCAIS DE
 FORMATION APPLIQUEE«
ولف  مائتي  بروسما    SARL. CCFA
على  مقسمة   ((55.555.55( دأهم 
ولفي )555)) سهم ، لصالح يملشتري 
يلجم   قرأ   ، فهمي  يأسف  يلساد 
يلكأزي   على  يملصادقة   ، يلعام 
 • يلجديد لألسهم على يلنحأ يلكالي: 
 (555 مالك   ، يلساد يأسف فهمي 

سهم

قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

يلشكل  تحأيل  يلعام  يلجم   قرأ 

ذيت  شرتة  من  للشرتة  يلقانأني 

ذيت  شرتة  إلى  محدردة  مسئألاة 

مسئألاة محدردة بشريك ريحد

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

يلذي ينص على   :7 ر   6 بند أقم 

م   يلروسما   ر  يملساهمات  مايلي: 

يلكقسام

بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يلشكل يلقانأني للشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يأناأ   13 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 136749.
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fiduciaire

SOLITOS-PRATICA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

fiduciaire

 avenue yaakoub el manssour

 gueliz Marrakech marrakech،

40000، Marrakech maroc

SOLITOS-PRATICA شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي محل 
أقم51) تجزئة أياض يلقصر - 

45555 مريتش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8491

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   15

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.



18337 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOLITOS-PRATICA
صان    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلقأيأب  وشرعة  ر  يملشم   يلقماش 

-يلبا  بالكقساط
تاجروقمشة يلنايلأن ريلبالستاك 

للقماش يملشم  ر يملظالت
تاجر

محل   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - يلقصر  أياض  تجزئة  أقم51) 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد إغيرين يملصطفى 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد إغيرين يملصطفى عنأينه)ي) 
تجزئة أياض يلقصرأقم51) 45555 

مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد إغيرين يملصطفى عنأينه)ي) 
تجزئة أياض يلقصرأقم51) 45555 

مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   (9 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 138885.
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CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

S.B.I TRANS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة
 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE
 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc
S.B.I TRANS شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 158 شاأع 

 A يلشفشارني يلطابق ) عماأة

عين يلسب  - 5555) يلديأيلباضاء 
يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(14435
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  51 غشت  يملؤأخ في 
 S.B.I شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
 15.555 أوسمالها  مبلغ   TRANS
 158 دأهم رعنأين مقرها يإلجكماعي 
 A شاأع يلشفشارني يلطابق ) عماأة
يلديأيلباضاء   (5555  - يلسب   عين 
صحاة  وزمة   : نتاجة    يملغرب 

للشريك ريملسير للشرتة.
 158 ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
عماأة   ( يلطابق  يلشفشارني  شاأع 
A عين يلسب  - 5555) يلديأيلباضاء 

يملغرب. 
ر عين:

ر  بلمأنط  ماكال  يلساد)ة) 
يلشفشارني  شاأع   158 عنأينه)ي) 
يلطابق ) عماأة A عين يلسب  5555) 
)ة)  تمصفي  يملغرب  يلديأيلباضاء 

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837798.
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BAYTI GREEN

GRANADERO
إعالن مكعدد يلقريأيت

GRANADERO
دياأ يالندلس مجمأعة 53 إقامة 58 
يالبق 51 بأسكأأة، 5)55)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
GRANADERO »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: دياأ 
يالندلس مجمأعة 53 إقامة 58 

يالبق 51 بأسكأأة - - يلديأ يلباضاء 
يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.4145(3
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  18 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :51 أقم  قريأ 
يلسالم  عبد  يلساد  تفأيت  مايلي: 
من  يجكماعاة  حصة   5555 زيأط 
وصل 5555 حصة يجكماعاة لفائدة 

إيمان سر ان 
على  ينص  يلذي   :5( أقم  قريأ 
عبد  يلساد  يسكقالة  قبأ   مايلي: 
مسير  منصب  من  زيأط  يلسالم 

يلشرتة 
على  ينص  يلذي   :53 أقم  قريأ 
سر ان  إيمان  يلسادة  تعاين  مايلي: 

مسيرة رحادة للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 

مسير يلشرتة
بند أقم 8: يلذي ينص على مايلي: 

مالك يلشرتة
بند أقم 9: يلذي ينص على مايلي: 

أٱس ما  يلشرتة 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 56 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836746.
118I

Conseco Africa

CONSECO AFRICA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة
Conseco Africa

 Rue El Yarmouke RDC N°1 ، 4
20050، CASABLANCA MAROC
CONSECO AFRICA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 4 زنقة 

يليرمأك أيسين-يملعاأيف - 5515) 
يلديأيلباضاء يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(34761

يلعام  يلجم   بمقك�سى 

دجنبر   13 في  يملؤأخ  يإلسكثنائي 

يلشرتة  أوسما   أف   تم   (516

دأهم«   995.555.555« قدأه  بمبلغ 

إلى  دأهم«   1.555.555« من  وي 

»155.555.555 دأهم« عن طريق : -.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (4 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز 517) تحت أقم 55645553.

119I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 SOCIETE DE FABRICATION

 D’OUVRAGES

 METALLIQUES ET EN BOIS -

SOFOM S.A.R.L
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئة عبد يملأمن 69 يأض يلصغير، 

يلطابق يلثاني ، 8855)، يملحمدية 

يملغرب

 SOCIETE DE FABRICATION

 D’OUVRAGES METALLIQUES

 ET EN BOIS - SOFOM S.A.R.L

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع عبد 

يملأمن يقامة سنطري  باأك عماأة 

د يلطابق 7 يلشقة 48 - 8855) 

يملحمدية يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 97.

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تعاين  13 شتنبر  يملؤأخ في 

يبن  يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

حسين ماهر تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1851.

1(5I
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Dilegis Premium Service.

MARKSET
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

Dilegis Premium Service
أتن يلشاأع يلجزيئر ر) يلشاأع 

وبأ كر يلبقالني يلطابق يلثالث شقة 
11 يلديأيلباضاء 5575) 

MARKSET شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 
يلهيرش، أقم 351، شاأع محمد 6 
شقة 5، يلعاأن. - 75535 يلعاأن 

يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي -.
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يألاأز   (( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
 BRAHIM AIT )ة)  تفأيت يلساد 
يجكماعاة  حصة   OUCHELH 500
من وصل 1.555 حصة لفائدة يلساد 
)ة) AHMED AIT EL MAHDI بكاأيخ 

)) يأناأ ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   16 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2773/2022.
1(1I

 فابريك ررأد

فابريك وورد
إعالن مكعدد يلقريأيت

فابريك ررأد
)13 شاأع حسن يلصغير يلديأ 

يلباضاء ، 5555)، يلديأ يلباضاء 
يملغرب

فابريك ررأد »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 1 شاأع 
لغأتة سادي مأمن إقامة يلااسمين 

أقم ب 115 يلديأيلباضاء - - 
يلديأيلباضاء يململكة يملغر اة.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.356867

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 57 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
للساد  يلشرتة  حصص  جما   با  

سحاأي عبد يلحق
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
سحاأي  يلساد  جديد  مسير  تعاين 

عبد يلحق
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
إسكقالة مسير يلشرتة يلساد يلناجي 

يأنس
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
 13( تغاير يملقر يلرئي�سي للشرتة من 
يلديأيلباضاء  يلصغير  يلحسن  شاأع 
إلى 1 شاأع لغأتة سادي مأمن إقامة 

يلااسمين أقم ب 115 يلديأيلباضاء
قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 

تعديل يلنظام يبسا�سي للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 
 13( تغاير يملقر يلرئي�سي للشرتة من 
يلديأيلباضاء  يلصغير  يلحسن  شاأع 
إلى 1 شاأع لغأتة سادي مأمن إقامة 

يلااسمين أقم ب 115 يلديأيلباضاء
على  ينص  يلذي   :6/7 أقم  بند 
يملكأنة  يلحصص  جما   مايلي: 
للساد  ملك  يلشرتة  لروسما  

سحاأي عبد يلحق
على  ينص  يلذي   :15 أقم  بند 
يلساد  جديد  مسير  تعاين  مايلي: 

سحاأي عبد يلحق
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837473.
1((I

SAGASUD

A.A.Z. FISH
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SAGASUD
شاأع يالمير مأالي عبد هللا أقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، يلعاأن

LAAYOUNE يملغرب

A.A.Z. FISH شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلعأدة يلشطر 15أقم )9)) يلعاأن 

- 75555 يلعاأن يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4(9(9

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 A.A.Z. : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.FISH

ما  كل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ريلنقل  يلبحري،  بالصاد  يكعلق 

لحساب  يلبضائ   رنقل  يلبضائ  

يلغير، تجاأة عامة، يستريد رتصدير.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلعأدة يلشطر 15أقم )9)) يلعاأن 

- 75555 يلعاأن يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلجعدرمي  يلبأعزيري  يلساد 

دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلجعدرمي  يلبأعزيري  يلساد 

عنأينه)ي) حي يلسالم بأجدرأ 71555 

بأجدرأ يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلجعدرمي  يلبأعزيري  يلساد 

عنأينه)ي) حي يلسالم بأجدرأ 71555 

بأجدرأ يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2710/2022.
1(3I

SAGASUD

NORD-OUEST PROD
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

SAGASUD
شاأع يالمير مأالي عبد هللا أقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، يلعاأن

LAAYOUNE يملغرب
NORD-OUEST PROD شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
مأالي علي يلشريف أقم 63 حي 

يلأحدة 51 يلعاأن - 75555 يلعاأن 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
4(9(7

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.NORD-OUEST PROD
غرض يلشرتة بإيجاز : كلما يكعلق 
يلبصري،يلكدأيب  يلسمعي  باالنكاج 
ريملشأأة،تنظام  يالتصا   على 

يبحديث ريملؤتمريت....
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
حي   63 أقم  يلشريف  علي  مأالي 
يلأحدة 51 يلعاأن - 75555 يلعاأن 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : يليزيدي  تسلم  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
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 555  : يلبصير  يمباأتة  يلسادة 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة تسلم يليزيدي عنأينه)ي) 
شاأع مأالي علي يلشريف أقم 63 حي 
يلعاأن   75555 يلعاأن   51 يلأحدة 

يملغرب.
يلسادة يمباأتة يلبصير عنأينه)ي) 
بلأك  عبدهللا  مأالي  يالمير  شاأع 
يلعاأن   75555 يلعاأن   56 ب أقم 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة تسلم يليزيدي عنأينه)ي) 
شاأع مأالي علي يلشريف أقم 63 حي 
يلعاأن   75555 يلعاأن   51 يلأحدة 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2709/2022.
1(4I

CAF MAROC

MINANE TRANS
إعالن مكعدد يلقريأيت

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MINANE TRANS »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: تجزئة 
يلبساتين بأخالف قطعة 115 
يلطابق يبأ�سي - 95555 طنجة 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.153985

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
يتخاذ  تم   (5(( ماي   18 في  يملؤأخ 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تفأيت يلساد محمد شهبأني يلحامل 
أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

حصة   555 يملغربي،   ،GM15994
للشرتة  يالجكماعاة  يلحصص  من 
للساد يس يلصررخ، يلحامل لبطاقة 

.KB26879 يلكعريف يلأطناة أقم
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
شهبأني،  محمد  يملسير  مهام  إنهاء 
يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

.GM15994 أقم
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
يلحامل  تعاين يلساد يس يلصررخ، 
أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

KB26879، مسيري جديدي للشرتة.
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

تغاير نشاط يلشرتة.
قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 
تحأيل يملقر يالجكماعي يلحالي للشرتة 
من » تجزئة يلبساتين بأخالف قطعة 
إلى   « طنجة  يبأ�سي  يلطابق   115
5) يقامة كاسطاا  »زنقة ريد زيز أقم 

يلطابق يلثاني أقم 15«. 
قريأ أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 

تحديث يلقانأن يبسا�سي للشرتة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
يلذي  يملعناة:  يلبنأد  أقم  بند 

ينص على مايلي: يلكعديالت وعاله.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم ))98.
1(5I

FO CONSULTUNG SARL AU

 AKHAWAYEN RAYASS
ZANE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

 AKHAWAYEN RAYASS ZANE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 شاأع 
يالبطا  شقة 4 وتدي  يلر اط - 

15555 يلر اط يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

158469

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( ماأس   15

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AKHAWAYEN RAYASS ZANE

وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبناء، يلنقل.

15 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 

 - يلر اط  وتدي    4 شقة  يالبطا  

15555 يلر اط يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد نأأ يلدين تن�سي : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

تن�سي  يلدين  نأأ  يلساد 

يلفأيأيت  يلحنشة  دريأ  عنأينه)ي) 

عامر سال 11555 سال يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

تن�سي  يلدين  نأأ  يلساد 

يلفأيأيت  يلحنشة  دريأ  عنأينه)ي) 

عامر سال 11555 سال يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

ماأس   59 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1647.

1(6I

FLASH ECONOMIE

مجموعة مدارس بيلمار الحرة
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

شرتة » مجمأعة مديأس بالماأ 
يلحرة » ش م م

تأسيس شرتة محدردة يملسؤرلاة
بمقك�سى عقد تأثاقي تلقاه ديأين 
بالديأ  مأثقة  مسفر  تنزة  يبسكاذة 

يلباضاء بكاأيخ 19 غشت ))5)
محدردة  شرتة  تأسيس  تم 

يملسؤرلاة مميزيتها كالكالي: 
يلتسماة : مجمأعة مديأس بالماأ 

يلحرة » ش م م
* يلهدف: تهدف يلشرتة إلى:

تشغال مؤسسة تعلاماة خاصة 
رثانأية  ريبكديئي  رحضانة  حضانة 
ريالقسام تحضيرية ريلكعلام يلعالي. 

درأيت تقأية ردعم مدأ�سي على 
جما  يملسكأيات. 

تنظام يلندريت رتنشاطها. 
يللغأية  يلرحالت  تنظام 
يملديأس  م   ريلشريكات  ريلكبادالت 

يبجنباة. 
يملشاأتة يملباشرة ور غير يملباشرة 
ور  يلعملاات  جما   إديأة  رتذلك 
يلشركات ور يلشركات يلتي قد تكأن 
يلشرتة  وهديف  من  بأي  مرتبطة 
شركات جديدة ور  عن طريق إنشاء 
يملشاأتة في تكأينها ور في زيادة أوس 
يملا  من يلشركات يلقائمة من خال  
من  جزء  ور  كل  با   ور  يملساهمة 
يبصأ  ، إما عن طريق يستاعاب ور 
يبرأيق  دمج شريتة محدردة لشريء 
يملالاة ور حقأق يلشركات ور غير ذلك. 
تكعلق  نأع  وي  من  يلدأيسات 

بمأضأع يلشرتة. 
جما   رتشغال  رحاازة  إنشاء   -

يملؤسسات ذيت يلطباعة نفسها. 
جما  يملعامالت   ، ربشكل عام   -
ريلشخصاة  ريلصناعاة  يلكجاأية 
بشكل  يملكعلقة  ريملالاة  ريلعقاأية 
مباشر ور غير مباشر ، كلًاا ور جزئًاا ، 
بأي من يبشااء يملحددة ور بأي وشااء 

مماثلة ور ذيت صلة 
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يملعامالت  كل  عامة  بصفة  ر 
ذيت  يملالاة  ر  يلكجاأية  يلصناعاة 
يلعالقة يملباشرة ور غير يملباشرة يلتي 

يمكنها يملساهمة في تطأير يلشرتة.
يملقر  حدد  يملقريالجكماعي:   *
يالجكماعي بالديأ يلباضاء ))3، شاأع 
يلطابق يلخامس،  إبريهام يلررديني، 

يلشقة 1) إقامة أيحان، معاأيف.
 يملدة: 99 سنة.

حدد  يالجكماعي:  يلروسما  
155.555 دأهم,  أوسما  يلشرتة إلى 
1.555 حصة يجكماعاة  مقسمة إلى 
رمقسمة  دأهم لكل ريحد,   155 من 

على يلشكل يلكالي : 
 يلساد محسن مكأيأ 555 حصة 

يجكماعاة
 555 يلحق  عبد  أشاد  يلساد 

حصة يجكماعاة
رذلك  يلشرتة  تساير   : يلتساير   
يلساد  طرف  من  محدردة  غير  ملدة 
عبد  أشاد  يلساد  ر  مكأيأ  محسن 

يلحق يملسيرين ملدة غير محدردة 
تبكدئ من   : يلسنة يالجكماعاة   *

فاتح شتنبر ر تنكهي في 31 غشت 
لدى  يلقانأني  يإليديع  ثم   -((
يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية  يملحكمة 
أقم  تحت  شتنبر  من  فاتح  بكاأيخ 

 .836364
بالسجل  يلشرتة  تقااد  تم   -(3
يلكجاأية  يملحكمة  لدى  يلكجاأي 

بالديأ يلباضاء تحت أقم 5)5543. 
للخالصة ر يلباان 

يبسكاذة تنزة ملسفر 

1(7I

FLASH ECONOMIE

 RESILIATION DE GERANCE
-LIBRE

فسخ عقد تساير حر بصل تجاأي 

)يبشخاص يملعنأيأن)
فسخ عقد تساير حر بصل تجاأي
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلديأ يلباضاء بكاأيخ 16 شتنبر ))5)
يكأجام  يلساد  قام   B3(4756
حي  يلباضاء  بالديأ  يلقاطن  محمد 
يلرحمة زنقة 19 أقم 57 مأالي أشاد 

ر يلحامل للبطاقة يلأطناة أقم 

ر يلساد يلحسين يكأجام يلقاطن 
بالديأ يلباضاء حي يلرجاء 51 زنقة 59 
أقم 113 يلطابق 53 يلحامل للبطاقة 

BH215447 يلأطناة أقم

يلقاطن  يكأجام  يلساد حسن  ر 
بالديأ يلباضاء حي يلرجاء 51 زنقة 59 
يلأطناة  للبطاقة  يلحامل   113 أقم 

BH254007 أقم

 (5(( 16 شتنبر  ونهأي يعكباأي من 

بابصل  يملكعلق  يلحر  يلتساير  عقد 

يلكجاأي يملأجأد في يلديأ يلباضاء بن 

جدية تجزئة لأكأنكأيأ بلأك يره أقم 
يلكجاأي  بالسجل  يملسجلة  ر   115

باملحكمة   3588(( أقم  تحت 

يلكجاأية بالديأ يلباضاء

إلى  يإلنهاء  عقد  أف   سيكم   -

يلسجل  على  يلكجاأية  يملحكمة 

يلنشر  ذلك  بعد   3588(( يلكجاأي 

يلقانأني

1(8I

FLASH ECONOMIE

EDEN BLUE 2 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 EDEN BLUE 2 شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 16 زنقة 

يلسعديين صأمعة حسان - 15555 

يلر اط يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8616

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (9

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 EDEN  : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها 

.BLUE (
يلكطأير   : بإيجاز  غرض يلشرتة 
يملباني  تشياد  خال   من  يلعقاأي 
)يلعقاأيت)  يلعقاأيت  ونأيع  رجما  

بهدف يلبا  كلًاا ور جزئًاا
طريق  عن  يلبناء  وأض  تقسام 

يلكطأير ور يلخدمة
ور  يالسكحأيذ  بعملاات  يلقاام 
يلبا  ور يإليجاأ لجما  ونأيع يبأي�سي 
وي  ور  يلفلل  ور  يلسكناة  يملباني  ور 

عقاأيت وخرى
يملشاأتة يملباشرة ور غير يملباشرة 
في وي عمل تجاأي ور تعهديت مماثلة 
شركات جديدة  ور عن طريق إنشاء 
ور مساهمات ور يشتريكات ور أعاية ور 
شريء ورأيق مالاة ور حقأق شركات ور 

غير ذلك.
زنقة   16  : عنأين يملقر يالجكماعي 
 15555  - يلسعديين صأمعة حسان 

يلر اط يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 KLCD HOLDING : 50 يلشرتة

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 A5J SARL AU : 50 يلشرتة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
 KLCD HOLDING يلشرتة 
زنقة   8 شقة   35 عماأة  عنأينه)ي) 
 15555 مأالي وحمد لأتالي حسان 

يلر اط يملغرب.
يلشرتة A5J SARL AU عنأينه)ي) 
عين عأدة كلم1 يلطريق يلثانأية 53) 

نحأ وتريش 555)1 تماأة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلجأيهري  شريف  يلساد 
حسان  بني  زنقة   156 عنأينه)ي) 
 555.6 كلم  يلسادس  محمد  شاأع 

يلسأي�سي 15555 يلر اط يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   1( بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 7169.
1(9I

FLASH ECONOMIE

 INTERNATIONAL FLIGHT
SERVICES

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

 INTERNATIONAL FLIGHT
SERVICES

 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 
ذيت يلشريك يلأحاد

 مقرها يإلجكماعي :6) شاأع مرس 
يلسلطان ، يلشقة 3 يلطابق 1 - 

يلديأ يلباضاء
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

555541 :
في  مؤأخ  عرفي  عقد  :بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يلأحاد
 INTERNATIONAL FLIGHT

SERVICES:تسماة يلشرتة
-تأفير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
خدمات يلكحكم ريلقااس ور يملعايرة 
يملساعدة  يلأسائل  ونأيع  لجما  
ور  يلجأية  يملساعديت  يملالحة  على 
، سأيء لحسابهم يلخاص  يلالسلكاة 

ور من قبل وطريف ثالثة ؛
في  يلخدمات  ونأيع  جما   تأفير 
مجا  يلطيرين ، رشهاديت يلطيرين ، 

رقااسات يبثر يلبائي ؛
لحسابه   ، يلخدمات  تقديم 
 ، ثالثة  وطريف  لحساب  ور  يلخاص 
ور  يلجأية  يبعما   من  نأع  وي  من 

يلعملاات يلجأية ؛
6) شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
مرس يلسلطان ، يلشقة 3 يلطابق 1 

- يلديأ يلباضاء
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وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي

LAYLY Olivier Thierry  1555
يلساد 

 حصة بقامة 155 دأهم للحصة
ريلعائلاة  يلشخصاة  :يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة
LAYLY Olivier Thierryيلساد 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )83774.
135I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE ADAM PERNOV
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سأق يبأبعاء يلغرب ، 14355، 

سأق يبأبعاء يلغرب يملغرب
STE ADAM PERNOV شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
لال غنأ قرية بنعأدة - 14355 سأق 

يبأبعاء يلغرب يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
(7787 :

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ADAM PERNOV
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملسكخدمين.

دريأ لال   : عنأين يملقر يالجكماعي 
سأق   14355  - بنعأدة  قرية  غنأ 

يبأبعاء يلغرب يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 65.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يترنك عنأينه)ي)  يبريهام  يلساد 
بنعأدة  قرية  حمدين  يرالد  دريأ 
14355 سأق يبأبعاء يلغرب يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يترنك عنأينه)ي)  يبريهام  يلساد 
بنعأدة  قرية  حمدين  يرالد  دريأ 
14355 سأق يبأبعاء يلغرب يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلغرب  يالأبعاء  بسأق  يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   16 بكاأيخ 

.458
131I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ELLY CAPITAL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 BUSINESS CONSULT
CABINE & ASSOCIES

مكناس ، 15555، مكناس 
يملغرب

ELLY 100.000 شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شقة 

11، يلطابق يلثاني، عماأة )1، زنقة 
يلقناطرة،م.ج، مكناس - 55555 

مكناس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
571(1 :

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (3
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 
باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 ELLY  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.155.555
يالسكيريد   : غرض يلشرتة بإيجاز 

ر يلكصدير 
يالشغا  يملخكلفة

مكاجر.
شقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
زنقة   ،1( يلطابق يلثاني، عماأة   ،11
 55555  - مكناس  يلقناطرة،م.ج، 

مكناس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : بلحاج  نأأة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  بلحاج  نأأة  يلسادة 
 (4 أقم   15 تجزئة يلررسطان زنقة 

يلحاجب 51555 يلحاجب يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  بلحاج  نأأة  يلسادة 
 (4 أقم   15 تجزئة يلررسطان زنقة 

يلحاجب 51555 يلحاجب يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   57 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 49)3.
13(I

AM CONSULTING

STE GROUPE ICE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسا  نشاط يلشرتة 

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

STE GROUPE ICE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يالجكماعي 9 تجزئة 

يلخالدية يملنطقة يلصناعاة 

يلتشاأك بن مساك سادي عثمان - 

5755) يلديأيلباضاء يملغرب.

تأسا  نشاط يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(17669

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تمت   (5(( شتنبر   15 في  يملؤأخ 

نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :

إنكاج ر تأزي  يملثلجات.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838547.

133I

AM CONSULTING

STE GENO ICE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسا  نشاط يلشرتة 

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

STE GENO ICE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يالجكماعي تجزئة 
5)1 ، زنقة 7 ، تجزئة عزيلدين، 
زيرية شاأع يلفأيأيت - 5575) 

يلديأيلباضاء يملغرب.

تأسا  نشاط يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.147339

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تمت   (5(( شتنبر   15 في  يملؤأخ 

نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :

إنكاج ر تأزي  يملثلجات.
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838546.

134I

COMPTE A JOUR

ZELMATI

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

ZELMATI شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : حي 

يلقدس يلعرري - 555)6 يلناظأأ 

يملغرب.

قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.19975 :

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تقرأ حل   (5(( يأناأ   (9 يملؤأخ في 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   ZELMATI

 155.555 أوسمالها  مبلغ  يملحدردة 

يإلجكماعي حي  دأهم رعنأين مقرها 

يلناظأأ   6(555  - يلعرري  يلقدس 

يلهدف  لعدم تحقاق  نتاجة  يملغرب 

يملنشأد.

ر عين:

ر  يلزملاطي  عمر  يلساد)ة) 

 6(555 يلعرري  عنأينه)ي) حي يلهناء 

يلناظأأ يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

حي  رفي   (5(( يأناأ   (6 بكاأيخ 

 6(555  6(555  - يلعرري  يلقدس 

يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 1) يألاأز 

))5) تحت أقم 3195.

135I

COMPTE A JOUR

CHADLI MENAGE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
CHADLI MENAGE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : حي 

شعالة أقم 55 - 555)6 يلناظأأ 
يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.15839
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( ماي   (7 في  يملؤأخ 
ذيت  شرتة   CHADLI MENAGE
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
 -  55 أقم  شعالة  حي  يإلجكماعي 
555)6 يلناظأأ يملغرب نتاجة لعدم 

تحقاق يلهدف يملنشأد.
ر عين:

يلساد)ة) يلحسن بكاأ ر عنأينه)ي) 
يملغرب  يلناظأأ   6(555 شعالة  حي 

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
))5) رفي حي شعالة  7) ماي  بكاأيخ 

أقم 55 - 555)6 يلناظأأ يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
5) يأناأ  يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 

))5) تحت أقم 68)1.
136I

EURODEFI

 EUROPEEN PHONE
PERFORMANCE ONE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 EUROPEEN PHONE

PERFORMANCE ONE شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 64) 

طريق يلجديدة إقامة يلأفاق 

يلطابق يلثالت أقم ٢٩ - 555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

554481

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   15

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

 EUROPEEN PHONE  :

.PERFORMANCE ONE

يملشأأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ريإلديأة.

 (64  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

طريق يلجديدة إقامة يلأفاق يلطابق 

يلثالت أقم ٢٩ - 555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلشرقاري  بدأ  يلساد 
18 زنقة يبأ يلعالء يملعري حي يلأحدة 

خميسات 15515 خميسات يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يلشرقاري  بدأ  يلساد 
18 زنقة يبأ يلعالء يملعري حي يلأحدة 

خميسات 15515 خميسات يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 55 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836563.

137I

zakaria gestion snc 

svj
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac (9

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

svj شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد

عماأة  يإلجكماعي  مقرها  رعنأين 

35 شقة 8 شاأع يحمد لأتالي حسان 

يلر اط - 15555 يلر اط يملغرب

مسؤلاة  ذيت  شرتة  تأسيس 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16(783

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (4

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

.svj : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

سااحي.

عنأين يملقر يالجكماعي : عماأة 35 

لأتالي حسان  يحمد  شاأع   8 شقة 

يلر اط - 15555 يلر اط يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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خدير  يلدين  صالح  يلساد 
عنأينه)ي) op 7 يلسالم 1 يلطابق 1 و 

45 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
خدير  يلدين  صالح  يلساد 
عنأينه)ي) op 7 يلسالم 1 يلطابق 1 و 

45 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم ))73.

138I

BAYTI GREEN

BAYTI GREEN
إعالن مكعدد يلقريأيت

BAYTI GREEN
باب يلباضاء إقامة 54 شقة 15 

يأمل لهال  بأسكأأة، 5)55)، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

BAYTI GREEN »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: باب 

يلباضاء إقامة 54 شقة 15 يأمل 
لهال  بأسكأأة - يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.836747

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  18 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :51 أقم  قريأ 
يلسالم  عبد  يلساد  تفأيت  مايلي: 
من  يجكماعاة  حصة   1555 زيأط 
وصل 1555 حصة يجكماعاة لفائدة 

يلساد يأسف يلخامة
على  ينص  يلذي   :5( أقم  قريأ 
عبد  يلساد  يسكقالة  قبأ   مايلي: 
مسير  منصب  من  زيأط  يلسالم 

يلشرتة 
على  ينص  يلذي   :53 أقم  قريأ 
تعاين يلساد يأسف يلخامة  مايلي: 

مسير رحاد للشرتة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
مالك يلشرتة

بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 
مسير يلشرتة

بند أقم 9: يلذي ينص على مايلي: 
أٱس ما  يلشرتة 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 56 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 396561.

139I

fiduazizi

CONSTRU ESPLEND
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

fiduazizi
شاأع عمر يملخكاأ حي يلقدس شاأع 
عمر يملخكاأ حي يلقدس، 7555، 

يلعاأن يملغرب
CONSTRU ESPLEND شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 755 
أقم 538 يلعاأن - 75555 يلعاأن 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4(919
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CONSTRU ESPLEND
غرض يلشرتة بإيجاز : با  جما  

مأيد يلبناء....يلخ.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 75555  - يلعاأن   538 أقم   755

يلعاأن يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلجمري  وحمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 1555  : يلجمري  وحمد  يلساد 

بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلجمري  وحمد  يلساد 
تاكاأين وكادير   1196 حي تلاال أقم 

)8565 وكادير يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلجمري  وحمد  يلساد 
تاكاأين وكادير   1196 حي تلاال أقم 

)8565 وكادير يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2707/2022.
145I

fiduazizi

LE BEAU BTP
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

fiduazizi
شاأع عمر يملخكاأ حي يلقدس شاأع 
عمر يملخكاأ حي يلقدس، 7555، 

يلعاأن يملغرب
LE BEAU BTP شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مدينة 
يلأحدة بلأك C أقم 711 يلعاأن 

يلعاأن 75555 يلعاأن يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4(959
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   19

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 LE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BEAU BTP
غرض يلشرتة بإيجاز : با  جما  

مأيد يلبناء.
مدينة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلعاأن   711 أقم   C بلأك  يلأحدة 

يلعاأن 75555 يلعاأن يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : حمزة  بأشعاب  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 1555  : حمزة  بأشعاب  يلساد 

بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد بأشعاب حمزة عنأينه)ي) 
أقم 1116 بلأك ب تجزئة ونزي يلعلاا 
يكادير   85555 وكادير  ونزي  تديأت 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد بأشعاب حمزة عنأينه)ي) 
أقم 1116 بلأك ب تجزئة ونزي يلعلاا 
يكادير   85555 وكادير  ونزي  تديأت 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2729/2022.
141I

fidia audit

OMAR JAMAL عمر جمال
عقد تساير حر بصل تجاأي )يبشخاص 

يلطباعاأن)
عقد تساير حر بصل تجاأي
OMAR JAMAL  عمر جما

 59 بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ في 
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عمر  يلساد)ة)  وعطى   (5(1 نأنبر 
للبطاقة يلأطناة  )ة)  جما  يلحامل 
بالسجل  يملسجل   B165595 أقم 
يلكجاأي 6))169 باملحكمة يلكجاأية 
يلحر  يلتساير  حق  يلباضاء  بالديأ 
شاأع  ب  يلكائن  يلكجاأي  لألصل 
يفغانسكان أقم 3)1 زنقة عين يللأح 
يلديأ يلباضاء   (5(54  - حي يلسالم 
ريكأني  أشاد  للساد)ة)  يملغرب 
أقم  يلأطناة  للبطاقة  )ة)  يلحامل 
سنة تبكدئ من   99 ملدة   JD55398
نأنبر   59 ر تنكهي في   (5(1 نأنبر   59
 15.555 شهري  مبلغ  مقابل   (1(5

دأهم.
14(I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

FD2M
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) شاأع محمد يلخامس عماأة بن 
حفصاة يلطايق يالر  أقم يلشقة 1 

جليز، 45565، مريتش يملغرب
FD2M شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 19 
دأب ريحاح سادي عبد يلعزيز - 

45555 مريتش يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(4713

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 56 يألاأز ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
عبد  سادي  ريحاح  دأب   19 »أقم 
يملغرب«  مريتش   45555  - يلعزيز 
إلى »55 شاأع محمد يلخامس عماأة 
جكاأ أقم 33 جليز - 45555 مريتش 

يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139545.
143I

NVV START

غفران ماربر
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

NVV START
 HAY AGLA OUED AMLIL ،

35250، TAZA MAROC
غفرين ماأ ر شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ خندق 
يلدكاأة غااثة يلغر اة - 55)35 تازة 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

6695
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   18
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
: غفرين  يإلقكضاء بمخكصر تسماتها 

ماأ ر.
وشغا    -  : غرض يلشرتة بإيجاز 

مخكلفأ ير يلبناء
- أخامي

- تجاأة مخكلفة.
دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - يلغر اة  غااثة  يلدكاأة  خندق 

55)35 تازة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد يلصغاأأ محمد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يلصغاأأ محمد عنأينه)ي) 
يلغر اة  غااثة  يلدكاأة  خندق  دريأ 

55)35 تازة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يلصغاأأ محمد عنأينه)ي) 
يلغر اة  غااثة  يلدكاأة  خندق  دريأ 

55)35 تازة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بكازة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 443.
144I

CAB ADVICE

AGRICOLE AOURACHE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CAB ADVICE
شاأع محمد يلخامس عماأة أقم 
148 يلطابق يبر  شقة أقم ) ، 

16555، سادي قاسم يملغرب
AGRICOLE AOURACHE شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تأطين 
عماأة أقم 148 شقة أقم ) يلطابق 
يبر  شاأع محمد يلخامس سادي 
قاسم 16555 سادي قاسم يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
(9(87

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   19
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AGRICOLE AOURACHE
تر اة   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملأي�سي رتسمانها.
يبأي�سي  ريسكغال   تساير   -

يلفالحاة.
- يلكجاأة..

تأطين   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق   ( 148 شقة أقم  عماأة أقم 
يلخامس سادي  محمد  شاأع  يبر  
قاسم 16555 سادي قاسم يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد لحسن يلسعديري : 1.555 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسعديري  لحسن  يلساد 
زنقة رالدة حي يملسيرة   39 عنأينه)ي) 
يلخضريء )5 6155) برشاد يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلسعديري  لحسن  يلساد 
زنقة رالدة حي يملسيرة   39 عنأينه)ي) 

يلخضريء )5 6155) برشاد يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 يالبكديئاة بسادي قاسم بكاأيخ 

شتنبر ))5) تحت أقم 455.

145I

STE PROMOFID SARL

MASSINE FOURNI
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE PROMOFID SARL
يلر اط, زنقة يلديهأمي, يلعماأة 8, 
شقة 3, ديأأ يلجام . ، 15565، 

يلر اط يملغرب
MASSINE FOURNI شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلر اط, 

يلعماأة أقم 35, يلشقة أقم 8, زنقة 
مأالي وحمد يلأتالي, حسان. - 

5)155 يلر اط حسان
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16(817



18345 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (5
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MASSINE FOURNI
غرض يلشرتة بإيجاز : 1 يلكجاأة.
يملساحات  ديكأأ  ر  تهائة   .(

يملككباة )وعما  مكنأعة).
3. يالسكيريد ريلكصدير..

يلر اط,   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
8, زنقة  يلشقة أقم   ,35 يلعماأة أقم 
 - حسان.  يلأتالي,  وحمد  مأالي 

5)155 يلر اط حسان.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : مسين  ور ركا  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  مسين  ور ركا  يلساد 
يلشقة أقم  شاأع ديدس,   ,5, يلر اط 

5, وتدي . 15595 يلر اط يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  مسين  ور ركا  يلساد 
يلشقة أقم  شاأع ديدس,   ,5, يلر اط 

5, وتدي . 15595 يلر اط يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

.D1(8899 5) تحت أقم((
146I

zakaria gestion snc 

LYT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac (9

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

LYT شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 شاأع 

يالبطا  شقة 4 وتدي  يلر اط - 

15555 يلر اط يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16(785

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (5

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

.LYT : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

سااحي.

15 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 

 - يلر اط  وتدي    4 شقة  يالبطا  

15555 يلر اط يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

خدير  يلدين  صالح  يلساد 

يلطابق   1 يلسالم   OP  7 عنأينه)ي) 

يلديأ يلباضاء   (5555  45 شقة و   1

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

خدير  يلدين  صالح  يلساد 

يلطابق   1 يلسالم   OP  7 عنأينه)ي) 

يلديأ يلباضاء   (5555  45 شقة و   1

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3)73.

147I

يءتماناة عبد يلرحام

DAHBI FRERES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

يءتماناة عبد يلرحام
زنقة وبأ يلعالء يملعري حي يلأحدة 
أقم 9 ، 15555، يلخميسات يملغرب

DAHBI FRERES شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلرقم ))1 

يلشقة 56 شاأع خالد إبن يلألاد 
حي حكمات يلخميسات - 15555 

يلخميسات يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(8149

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  14 شتنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ   DAHBI FRERES
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
 56 يلشقة   1(( يلرقم  يإلجكماعي 
يلألاد حي حكمات  إبن  شاأع خالد 
يلخميسات   15555  - يلخميسات 
يلشرتة لم تحقق   : يملغرب نتاجة   
نظري  بجله،  ونشات  يلذي  يلهدف 

لعدة وسباب رمشاكل..
يلرقم  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
إبن  خالد  شاأع   56 يلشقة   1((
 - يلخميسات  حكمات  حي  يلألاد 

15555 يلخميسات يملغرب. 
ر عين:

يلدهبي  محمد  يلساد)ة) 
 56 يلشقة   1(( يلرقم  ر عنأينه)ي) 
يلألاد حي حكمات  إبن  شاأع خالد 
يلخميسات   15555 يلخميسات 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  بالخميسات  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 355.
148I

SMCDE

 THE AVENUE INTERIOR
DESIGN

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

حل شرتة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 THE AVENUE INTERIOR
DESIGN شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 
طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 17) 
شاأع يبريهام يلررديني يقامة يلفكح 
يلطابق يالر  أقم 3 يلديأ يلباضاء - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.457855

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  54 غشت  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 THE AVENUE يلأحاد  يلشريك 
INTERIOR DESIGN مبلغ أوسمالها 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يبريهام  شاأع   (17 يإلجكماعي 
يلررديني يقامة يلفكح يلطابق يالر  
5555) يلديأ   - 3 يلديأ يلباضاء  أقم 
وزمة   : نتاجة    يملغرب  يلباضاء 

يقكصادية.
ر حدد مقر يلكصفاة ب 17) شاأع 
يبريهام يلررديني يقامة يلفكح يلطابق 
 (5555  - 3 يلديأ يلباضاء  يالر  أقم 

يلديأ يلباضاء يملغرب. 
ر عين:

ر  مرشاد  يلسالم  عبد  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) 67) شاأع محمد يلخامس 
يلباضاء  يلديأ   1( شقة   5 طابق 
يملغرب  يلباضاء  يلديأ   (5555

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 834453.

149I

COMPTABLE ET CONSEILLER FISCAL

BOUSHABA CENTRE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

STE BOUSHABA CENTRE SARL
شاأع يلصخيريت أقم 43 يلطابق 
) شقة أقم 5 تطأين ، 93555، 

تطأين يملغرب
BOUSHABA CENTRE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يلصخيريت أقم 43 يلطابق يلثاني 
يلشقة أقم 5 - تطأين - 93555 

تطأين يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3(175
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BOUSHABA CENTRE
مرتز   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

للدعم ريللغات 
يإلستشاأيت ريلتساير

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلثاني  يلطابق   43 أقم  يلصخيريت 
 93555  - تطأين   -  5 أقم  يلشقة 

تطأين يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 (55  : بأسخبة  بشرى  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يالمريني  يلعلأي  لخالفة  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   (55  :

للحصة.
يلساد محمد لشهب : 55) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
55) حصة   : يلساد محند ملأك 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة بشرى بأسخبة عنأينه)ي) 
أقم )5 شاأع محمد يلخامس يلجرف 

- ورفأس يلريشادية يملغرب.
يالمريني  يلعلأي  لخالفة  يلساد 
عماأة  يللكأس  ريد  شاأع  عنأينه)ي) 
 93555  55 أقم   5( ط   36 يلأفاق 

تطأين يملغرب.
عنأينه)ي)  لشهب  محمد  يلساد 
 56 شاأع يملحمدية يقامة يلبرتة أقم 
 93555 تطأين   54 شقة   1 يلطابق 

تطأين يملغرب.
عنأينه)ي)  ملأك  محند  يلساد 
شاأع يلعر اة يلسعأدية زنقة 1 ط ) 
شقة 3 أقم 9 مرتال - مرتال يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلسادة بشرى بأسخبة عنأينه)ي) 
أقم )5 شاأع محمد يلخامس يلجرف 

- ورفأس يلريشادية يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1897.
155I

مأثق لزأق علي

OVOTEC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

مالءمة يلنظام يبسا�سي للشرتة

مأثق لزأق علي
387 شاأع محمد يلخامس ، 
55)5)، يلديأ يلباصاء يملغرب

OVOTEC »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 153 
شاأع ينفا يقامة يزرأ مككب أقم 11 
ب يلديأ يلباضاء يملغرب 5375) 

يلديأيلباضاء يملغرب.

»مالءمة يلنظام يبسا�سي للشرتة«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(8(493
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يملؤأخ في 17 شتنبر 519)
يبسا�سي  يلنظام  مالءمة  تقرأ 
يلقانأن:  مقكضاات  م   للشرتة 

مالءمة يلنظام يبسا�سي للشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 35 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 715159.

151I

CAF MAROC

ML BUSINESS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ML BUSINESS شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : زنقة 
ريد زيز يلرقم 5) يقامة كاسطاا 

يلطابق يلثاني أقم 7 - 95555 طنجة 
يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.89117
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
1)5) تقرأ حل  7) دجنبر  يملؤأخ في 
ML BUSINESS شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد مبلغ 
رعنأين  دأهم   15.555 أوسمالها 
مقرها يإلجكماعي زنقة ريد زيز يلرقم 
5) يقامة كاسطاا يلطابق يلثاني أقم 
نتاجة  يملغرب  طنجة   95555  -  7

الزمة نشاط.
ر عين:

ر  يلعمريني  مررين  يلساد)ة) 
أقم   7 زنقة  يحريأ  ساحة  عنأينه)ي) 
يملغرب تمصفي  طنجة   95555  11

)ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 7) دجنبر 1)5) رفي زنقة ريد 
يقامة كاسطاا يلطابق   (5 زيز يلرقم 
يلثاني أقم 7 - 95555 طنجة يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
فبريير   58 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )119.

15(I

CABINET BENHASSAN SARL AU

TREND IMPORT EXPORT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

دأب خالد زنقة 43 أقم 5 ق.ج ، 
5445)، يلديأيلباضاء يملغرب

TREND IMPORT EXPORT شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي )8 زنقة 
)7 يلطابق يبر  حي مأالي عبد 
هللا عين يلشق يلباضاء - 5475) 

يلباضاء يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.88647

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   (( يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   TREND IMPORT EXPORT
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
مقرها يإلجكماعي )8 زنقة )7 يلطابق 
يبر  حي مأالي عبد هللا عين يلشق 
يملغرب  يلباضاء   (5475  - يلباضاء 

نتاجة   : حل مسبق لشرتة.
زنقة   76 ر حدد مقر يلكصفاة ب 
يلطابق يبر  حي مأالي عبد هللا   7(
عين يلشق - 5475) يلباضاء يملغرب. 

ر عين:
ر  يملخكاأ  سفاان  يلساد)ة) 
يلطابق   7( زنقة   8( عنأينه)ي) 
يبر  حي مأالي عبد هللا عين يلشق 
يملغرب  يلباضاء   (5475 يلباضاء 

تمصفي )ة) للشرتة.
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رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : )8 زنقة 
يلطابق يبر  حي مأالي عبد هللا   7(

عين يلشق يلباضاء
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837574.
153I

HAYTAM CONSEIL

ENNAJMAINE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسا  نشاط يلشرتة 

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc

ENNAJMAINE شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يالجكماعي 61 

محج اللة ياقأت زيرية مصطفى 
يملعاني أقم 39 يلطابق 1 - 55)5) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
تأسا  نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.386631

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( غشت   (4 في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :
- تسأيق رتر اة يلحاأينات.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837458.
154I

FLEUR BELLE VIE فلأغ بال بي

FLEUR BELLE VIE فلوغ بيل بي
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FLEUR BELLE VIE فلأغ بال بي
تجزئة يملسيرة 3 يقامة أقم 9)/3 

تماأة ، 5)5)1، تماأة يملغرب

 FLEUR BELLE VIE فلأغ بال بي
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 7 

تجزئة يمل يلشقة أقم 1 يلصخيريت 
- تماأة - 555)1 يلصخيريت يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.96565
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 51 شتنبر ))5) تم تحأيل 
للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
تجزئة يمل يلشقة أقم   7 »أقم  من 
 1(555  - تماأة   - يلصخيريت   1
»تجزئة  إلى   « يملغرب  يلصخيريت 
يملسيرة 3 يقامة 29/3 تماأة - 5)5)1 

تماأة يملغرب ».
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 6)73.
155I

AZZEDDINE VOYAGES

عزالدين لألسفار
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

AZZEDDINE VOYAGES
 LOT SOUFIANE N 14

 SIDI MAAROUF ، 20520،
CASABLANCA MAROC

عزيلدين لألسفاأ شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : تجزءة 
سأفاان يلرقم 14 سادي معررف - 

5)55) يلديأيلباضاء يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.(54353

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( ماي   (3 في  يملؤأخ 
ذيت  شرتة  لألسفاأ  عزيلدين  حل 
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يلرقم  سأفاان  تجزءة  يإلجكماعي 
 (55(5  - معررف  سادي   14
لعدم  نتاجة  يملغرب  يلديأيلباضاء 

يلكأفر على يلترخاص ملزيرلة يملهنة.

ر عين:
عمأأ  بن  عبديلرحمن  يلساد)ة) 
زنقة يلكأنت در فاليندأ  ر عنأينه)ي) 

مألأنباك سان جان 1585 بريكسال 

بلجاكا تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

تجزءة  رفي   (5(( ماي   (3 بكاأيخ 

 - 14 سادي معررف  سأفاان يلرقم 

5)55) يلديأيلباضاء يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 18 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 3)8349.

156I

STE DOGA COFFEE SARL 

STE ONEMIX SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

STE ONEMIX SARL

يلشرتة يملحاسبة يلكبرى ف.ي.م 

ش.م.م 7 زنقة يلعريق يقامة يلصفا ر 

يملررة يلطابق يالر  أقم 17 طنجة، 

95555، طنجة يملغرب

STE ONEMIX SARL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

فاس طنجة مأ  محل يلكجاأي أقم 

55) مزينين جهة د طنجة - 95555 

طنجة يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.99593

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم   (5(( يأناأ   35 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

»155.555 دأهم« وي من »155.555 

عن  دأهم«   (55.555« إلى  دأهم« 

ور  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عاناة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57388).

157I

FLEET TRACK

STAR FLEET
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FLEET TRACK
) زنقة يلصنأ ر يلطابق 4 يملككب 
)1، 55)5)، يلديأيلباضاء يملغرب
STAR FLEET شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي ) زنقة 
يلصنأ ر يلطابق 4 يملككب )1 
55)5) يلديأيلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

553455
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (8
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STAR  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.FLEET
غرض يلشرتة بإيجاز : تكنألأجاا 

يملعلأمات )مبرمج ، محلل ، مصمم)
تاجر.

زنقة   (  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلصنأ ر يلطابق 4 يملككب )1 55)5) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلشعريني  نجم  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلشعريني  نجم  يلساد 
يلشقة 47، يملدخل 6 يملجمأعة 15، 
يلديأيلباضاء   (5((5 ياللفة  أياض 

يملغرب.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يلشعريني  نجم  يلساد 
يلشقة 47، يملدخل 6 يملجمأعة 15، 
يلديأيلباضاء   (5((5 ياللفة  أياض 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (3 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 1)85).

158I

أمزي لالستشاأيت

ANAMI

إعالن مكعدد يلقريأيت

أمزي لالستشاأيت
شاأع 4) نأنبر عماأة حمدي رلد 

يلرشاد يلطابق أقم 51 شقة أقم 51 
يلعاأن ، 75555، يلعاأن يملغرب
ANAMI »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 

سماأة حي يلضباط يلطابق يلثاني 
أقم أقم 41 يلعاأن - 75555 

يلعاأن يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.41771

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 15 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :51 أقم  قريأ 
في  يلشرتة  نشاط  تقلاص  مايلي: 
ريلنقل.  يلبناء  يسكيريد مأيد  يلي:  ما 

مقار  يعما  ينشاءيت.
على  ينص  يلذي   :5( أقم  قريأ 

مايلي: تحاين يلنضام يالسا�سي.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :5( أقم  بند 

مايلي: نشاط يلشرتة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2779/2022.

159I

أمزي لالستشاأيت

RECYPUB
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أمزي لالستشاأيت
شاأع 4) نأنبر عماأة حمدي رلد 

يلرشاد يلطابق أقم 51 شقة أقم 51 
يلعاأن ، 75555، يلعاأن يملغرب
RECYPUB شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
مأالي يسماعال أقم 96 يلعاأن - 

75555 يلعاأن يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.9131

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 13 شتنبر ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
 96 أقم  يسماعال  مأالي  »شاأع 
يملغرب«  يلعاأن   75555  - يلعاأن 
حي خط   87 »زنقة بأملان مكرأ  إلى 
يلعاأن   75555  - يلعاأن   51 يلرملة 

يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2769/2022.
165I

HAYTAM CONSEIL

CAFE LES RACINES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc

CAFE LES RACINES شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 96 

شاأع ونفا يلطابق يلكاس  شقة 
أقم 91 إقامة أ ا  ونفا - 5375) 

يلديأيلباضاء يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.5198(7

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

يملؤأخ في 9) غشت ))5) تم تحأيل 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

»96 شاأع ونفا يلطابق يلكاس  شقة 
 (5375  - ونفا  أ ا   إقامة   91 أقم 
 ( »أقم  إلى  يملغرب«  يلديأيلباضاء 
ريدي  شاأع  ر  لأ  ريدي  شاأع  زيرية 
 (5(5(  - يبلفة  يلأأد  حي  زيز 

يلديأيلباضاء يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837456.

161I

STE DOGA COFFEE SARL 

STE DOGA COFFEE SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

STE DOGA COFFEE SARL

يلشرتة يملحاسبة يلكبرى ف.ي.م 

ش.م.م 7 زنقة يلعريق يقامة يلصفا ر 

يملررة يلطابق يالر  أقم 17 طنجة، 

95555، طنجة يملغرب

STE DOGA COFFEE SARL شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

فاس طنجة مأ  محل يلكجاأي أقم 

)232A-232B-232C-(3ر 33)-

33A) أ.د.س جهة د يبن طأفال ر 

شاأع فاس طنجة - 95555 طنجة 

يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.99591

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم   (5(( يأناأ   35 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

»155.555 دأهم« وي من »155.555 

عن  دأهم«   (55.555« إلى  دأهم« 

ور  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عاناة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57387).

16(I

socomif sarl

MAITRE DU VERRE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

socomif sarl
زنقة محمد يلحصالي عماأة 35 شقة 

أقم ) ، 14555، يلقناطرة يملغرب
MAITRE DU VERRE شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 57 زنقة 

سادي بنعاشر حسأني باب يملصدق 
- 11111 سال يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(9369

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( غشت   57 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
»655.555 دأهم« وي من »155.555 
عن  دأهم«   755.555« إلى  دأهم« 
ور  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 39573.

163I

سأجيستاأ لاكسأس

سالم الرا اسكان
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

سأجيستاأ لاكسأس
زنقة يحمد يملنصأأ يلدهبي أقم11 ، 

555)9، يلعريئش يملغرب
سالم الأي يسكان شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد
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رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

شعبان 1 أقم 187 - 555)9 

يلعريئش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3599

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (515 وبريل   17

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

سالم   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

الأي يسكان.

جما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ينأيع يلبناء - يلكجاأة يلعامة - يعما  

مكنأعة.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 9(555  -  187 أقم   1 شعبان 

يلعريئش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد سالم لكبير : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  لكبير  سالم  يلساد 
 9(555  1(( أقم   1 تجزئة شعبان 

يلعريئش يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  لكبير  سالم  يلساد 
 9(555  1(( أقم   1 تجزئة شعبان 

يلعريئش يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

)) وبريل  يالبكديئاة بالعريئش بكاأيخ 

515) تحت أقم -.

164I

GMGF

 STE SAYFEDDINE ALI AL
SABRAH SARL/AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

GMGF
زنقة يلبشير يبريهامي يقامة يلشرف 

ج3 يلطابق يلريب  شقة أقم )1 ، 

MAROC 5555)، يلديأ يلباضاء

 STE SAYFEDDINE ALI AL

SABRAH SARL/AU شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : 17,زنقة 

ينتسيريب يلطابق يبر  في إن 

مكناس - 55555 مكناس يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.45517

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(1 دجنبر   53 في  يملؤأخ 

 STE SAYFEDDINE ALI AL حل 

ذيت  شرتة   SABRAH SARL/AU

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد مبلغ أوسمالها 95.555 دأهم 
17,زنقة  يإلجكماعي  مقرها  رعنأين 

ينتسيريب يلطابق يبر  في إن مكناس 

نتاجة  يملغرب  مكناس   55555  -

لكأقاف يلنشاط.

ر عين:

يلساد)ة) تريم فرياني ر عنأينه)ي) 
زنقة يلبشير يإلبريهامي إقامة يلشرف 

يلديأيلباضاء   (5555 الجيررند  ج3 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

زنقة  رفي   (5(1 دجنبر   53 بكاأيخ 

يلبشير يإلبريهامي إقامة يلشرف ج3 

يلديأيلباضاء   (5555  - الجيررند 

يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   55 يلكجاأية بمكناس بكاأيخ 

))5) تحت أقم 458.

165I

إيماك ديستري

umag distri ايماك ديستري
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة
إيماك ديستري

6) زنقة يلكبأك حي يلنصر ، 
65535، رجدة يملغرب

ييماك ديستري umag distri شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
مرجانة طريق يلجزيئر أقم 41) - 

65535 رجدة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

39873
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   18
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
ييماك   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.umag distri ديستري
يلكجاأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

بالجملة للمأيد يلغذيئاة 
ملكأجات  يلكغلاف  ر  يلكعلاب 

مخكلفة.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 -  (41 أقم  يلجزيئر  طريق  مرجانة 

65535 رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عبديلحفاظ  نصري  يلساد 
عنأينه)ي) حي يلزغامام يلخامة 7 أقم 

1 65535 رجدة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
 يلساد نصري عبد يلحفاظ عنأينه)ي)
أقم  يلجزيئر  طريق  مرجانة  تجزئة 

41) 65535 رجدة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   35 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم -.

166I

SMCDE

LEZYARA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SMCDE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LEZYARA شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 55 شاأع 

يلزأقطأني يلطابق يالر  أقم 3 حي 

يملستشفاات يلديأ يلباضاء - 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555585

 51 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.LEZYARA

وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مكنأعة روعما  بناء.

55 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 

حي   3 يلزأقطأني يلطابق يالر  أقم 

يملستشفاات يلديأ يلباضاء - 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
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 1.555  : لزهاأي  أ�سى  يلساد 
دأهم   155.555 بقامة  حصة 

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  لزهاأي  أ�سى  يلساد 
شاأع غاندي يلديأ يلباضاء   77 أقم 

6)55) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  لزهاأي  أ�سى  يلساد 
شاأع غاندي يلديأ يلباضاء   77 أقم 

6)55) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 54)837.
167I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

TOUBALI TRAVAUX
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI

 RESIDENCE JAOUHARA 1 ER
 ETAGE APPT N° 5 ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TOUBALI TRAVAUX شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يملسير 
3 يملنطقة و أقم 54) يلشقة 3 
مريتش - 45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
138749 :

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TOUBALI TRAVAUX
وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يبشغا    - مخكلفة  روشغا   يلبناء 

يلطرقاة - يلكجاأة.
 3 يملسير   : عنأين يملقر يالجكماعي 
يملنطقة و أقم 54) يلشقة 3 مريتش 

- 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : طأ الي  محمد  مأالي  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
طأ الي  محمد  مأالي  يلساد 
أيس  يلزعرية  يرالد  دريأ  عنأينه)ي) 
جرير  يبن  بأعثمان  سادي  يلعين 

)5)43 يبن جرير يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
طأ الي  محمد  مأالي  يلساد 
أيس  يلزعرية  يرالد  دريأ  عنأينه)ي) 
جرير  يبن  بأعثمان  سادي  يلعين 

)5)43 يبن جرير يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   (3 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8895.

168I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 MORADI DES RESEAUX DE
COMMUNICATION

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE ZEDDOUK
ISMAIL

ص.ب )11 كلمامة يقلام 
يلرشادية ص.ب )11 كلمامة يقلام 

يلرشادية، 55))5، يلريشادبة 
يملغرب

 MORADI DES RESEAUX DE
COMMUNICATION شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي قصر 
كارز غريس يلسفلي - 55))5 

كلمامة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
16355 :

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   59
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 MORADI DES RESEAUX DE

.COMMUNICATION
ترتاب   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

شبكات يالتصا 
ترتاب يلطاقة يلشمساة.

عنأين يملقر يالجكماعي : قصر كارز 
كلمامة   5((55  - يلسفلي  غريس 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : عبد هللا  مريدي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد مريدي عبد هللا عنأينه)ي) 

قصر كارز 55))5 كلمامة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد مريدي عبد هللا عنأينه)ي) 

قصر كارز 55))5 كلمامة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
تحت   - يالبكديئاة بالرشادية بكاأيخ 

أقم -.
169I

excofi

EXPERT ECONERGY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

excofi
يلشق 3 عماأة لحبابي شاأع 

يلجأالن لادر فاس ، 31555، فاس 
يملغرب

EXPERT ECONERGY شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي محل 
أقم ) دريأ يلطاللسة عين يلشقف 

يلسج  - 35555 فاس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
73813 :

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.EXPERT ECONERGY
ترتاب   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يآلالت  إصالح  يلكهر ائاة//  يآلالت 
ور  يملخكلفة  يبشغا    // يلكهر ائاة 

يلبناء.
محل   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
دريأ يلطاللسة عين يلشقف   ( أقم 

يلسج  - 35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : مسكين  نبال  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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عنأينه)ي)  مسكين  نبال  يلساد 

يلااسمين  أياض  تجزئة  ك   117

يلشقف  عين  طريق   15 يلشقة 

35555 فاس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  مسكين  نبال  يلساد 

يلااسمين  أياض  تجزئة  ك   117

يلشقف  عين  طريق   15 يلشقة 

35555 فاس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )385.

175I

STE FIDLAMIAE SARL

ICMARINA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

ICMARINA شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 شاأع 

يببطا  شقة 4 وتدي  - 15555 

يلر اط يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.36719

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تحأيل  15 يأناأ  يملؤأخ في 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

 - وتدي    4 شاأع يببطا  شقة   15«

»إقامة  إلى  يملغرب«  يلر اط   15555

 -  1 عماأة س شقة   8 يلفرح تجزئة 

11555 سال يلجديدة يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بسال  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 39553.

171I

STE CISS SARL

RYAD AL MOUSTKBAL FES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE CISS SARL
مككب 7 زنقة أقم 399 يلطابق 
يلكاني تجزئة جنة يلزيكأن 1 بن 

سأدة فاس مكاتب يبريهام مبعأت، 
35555، فاس يملغرب

 RYAD AL MOUSTKBAL FES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 11 

،دأب عبد يلكريم ؛ يلشريبلاين فاس 
يملدينة فاس - 35555 فاس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
73799

 58 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 RYAD : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها 

.AL MOUSTKBAL FES
مشغل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

بيت يلضاافة؛ ور أياض 
يلعملاات  جما   عامة،  ر صفة 
يلتي من شأنها تأسا  نشاط يلشرتة

 11 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
،دأب عبد يلكريم ؛ يلشريبلاين فاس 

يملدينة فاس - 35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : ملخنت  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  ملخنت  محمد  يلساد 
يلطالعة  دأب ست رجأه   148 أقم 

فاس   35555 يلصغيرة فاس يملدينة 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  ملخنت  محمد  يلساد 
يلطالعة  دأب ست رجأه   148 أقم 

فاس   35555 يلصغيرة فاس يملدينة 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   14 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4835.

17(I

excofi

BUS SM
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

excofi

يلشق 3 عماأة لحبابي شاأع يلجأالن 

لادر فاس ، 31555، فاس يملغرب

BUS SM شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 45 

يلطابق يلخامس مكاتب يبندلس 

شاأع وصالة يبطلس - 35555 فاس 

يملغرب

مسؤلاة  ذيت  شرتة  تأسيس 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73811

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   ((

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 BUS  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SM

با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ر  يلنقا   يلهاتف  يتسسأيأيت 
 // يالسكيريد ر يلكصدير   // يملحمأ  

يلكجاأة.
 45 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
يبندلس  مكاتب  يلخامس  يلطابق 
35555 فاس  شاأع وصالة يبطلس - 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : يملغرب سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : مقديد  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  مقديد  محمد  يلساد 
تجزئة  ز/س  بلأك   64 1أقم  زنقة 
 35555 1 ريد فاس  يلحديقة يلشقة 

فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  مقديد  محمد  يلساد 
تجزئة  ز/س  بلأك   64 1أقم  زنقة 
 35555 1 ريد فاس  يلحديقة يلشقة 

فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3851.
173I

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET SERVICES DE

GESTION

STE BIGDECO 
شرتة يلكضامن
تفأيت حصص

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET
SERVICES DE GESTION

يلعماأة أقم 31 يلشقة أقم 1 
يلطابق يالر  تجزئة يلحرية حي 

يلاأسفاة تزنيت ، 85555، تزنيت 
يملغرب

 STE BIGDECO شرتة يلكضامن
رعنأين مقرها يإلجكماعي 48 بلأك 
»k« ييريك تزنيت - 85555 تيزنيت 

يملغرب.
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تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.3777
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(1 وتكأ ر   (( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
شادي  يحمد  )ة)  يلساد  تفأيت 
حصة يجكماعاة من   485 بنعسالة 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   485 وصل 
وتكأ ر   (( بكاأيخ  يمكجاأ  يسماعال 

.(5(1
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   57 يالبكديئاة بكيزنيت بكاأيخ 

))5) تحت أقم 75).

174I

BE ADVISORS

 LA CAVE DE LA
METROPOLE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

BE ADVISORS
 Expert Comptable ، 20000،

Casablanca Maroc
 LA CAVE DE LA METROPOLE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي )1 ، 

شاأع ساأيا بن زنام طابق 3 شقة 3 
بالمي يلديأ يلباضاء - 55)5) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5553(9
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (7
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 LA  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CAVE DE LA METROPOLE
معد    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملشرر ات.

 ،  1(  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 3 3 شقة  شاأع ساأيا بن زنام طابق 
يلديأ   (5(55  - بالمي يلديأ يلباضاء 

يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عأين  يلدين  جما   يلساد 
عنأينه)ي) حي عمر بن خطاب شاأع 4 
يلديأ   (5(55 يلديأ يلباضاء   5( أقم 

يلباضاء يملغرب.
عنأينه)ي)  مالكي  يأسف  يلساد 
6 إقامة  زنقة يلقدس عماأة ص أقم 
يلباضاء  يلديأ  يلشق  عين  يملجد 

5153) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عأين  يلدين  جما   يلساد 
عنأينه)ي) حي عمر بن خطاب شاأع 4 
يلديأ   (5(55 يلديأ يلباضاء   5( أقم 

يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم -.
175I

CABINET BEN MOKHTAR

 TETOUAN MAILLE SA
)(TEMASA

إعالن مكعدد يلقريأيت

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90020، TANGER MAROC
 TETOUAN MAILLE SA

TEMASA)) »شرتة يملساهمة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: يملنطقة 
يلصناعاة صندرق يلبريد 6559 - - 

تطأين يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.1(13

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  15 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
بما  يلشرتة  أوسما   أف   مايلي: 
9.555.555 دأهم لكحأيله من  قدأه 
5.555.555) إلى 34.555.555 دأهم 

عن طريق تعأيض دين مسكحق
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يلكفضالاة  يالتككاب  حقأق  إلغاء 
للمساهمين لصالح يملساهم غررسأ 

هألدينغ جيزلشريفت إم بي وش 
على  ينص  يلذي   :3 أقم  قريأ 
بما  يلشرتة  أوسما   خفض  مايلي: 
دأهم عن طريق   (7.(55.555 قدأه 
يمكصاص يلخسائر يملتريتمة لكحأيله 
 6.855.555 إلى   34.555.555 من 
دأهم رذلك بخفض 555.)7) سهم 

قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
رفًقا ملحضر مديرالت مجلس يإلديأة 
وقر مجلس   ،  (5(( يألاأ   (( بكاأيخ 
إعالن  رصدق  بإخالص  يإلديأة 
يالتككاب ريلدف  على زيادة أوسما  
يلزيادة  السككما   رنتاجة  يلشرتة، 
في أوس يملا  بشكل نهائي. بكخفاضه 
 7 قرأ تعديل يملادة   ، يملذكأأ وعاله 
من يلنظام يبسا�سي على يلنحأ يلكالي
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :7 أقم  بند 
يلشرتة  أوسما   تحديد  تم  مايلي: 
إلى  مقسمة  دأهم   6.855.555 في 
دأهم   155 فئة  من  سهم   68.555
مرقمة من 1 إلى 68.555 كلها مككتبة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   56 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1835.
176I

FIGET SARL

HANNA DULCET
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
HANNA DULCET شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 
يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
يرشكام بني سعاد ريد الر كاأيج 

بالطابق يالأ�سي - تطأين - 55)93 
تطأين يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(3633
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  9) غشت  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ   HANNA DULCET
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يإلجكماعي دريأ يرشكام بني سعاد ريد 
تطأين   - يالأ�سي  بالطابق  كاأيج  الر 
 : تطأين يملغرب نتاجة     93(55  -

عدم تحقاق هدف يلشرتة.
دريأ  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
كاأيج  الر  ريد  سعاد  بني  يرشكام 
 93(55  - تطأين   - بالطابق يالأ�سي 

تطأين يملغرب. 
ر عين:

هانا شانغ ر عنأينه)ي)  يلساد)ة) 
 65616 يالمريكاة  يملكحدة  يلأاليات 
يالمريكاة  يملكحدة  يلأاليات  ميزرأي 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   31 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1858.
177I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

LRMN TRANS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

FIDUCIAIRE BELVEDERE
 RUE DE VIMY N°28 BELVEDERE

 ، 20300، CASABLANCA
MAROC
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LRMN TRANS شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

يلأالء عماأة 5 يلرقم 5 يلشطر 
يلثاني سادي مأمن - )545) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.198383

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  55 شتنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ   LRMN TRANS
مقرها  رعنأين  دأهم   455.555
يإلجكماعي حي يلأالء عماأة 5 يلرقم 5 
يلشطر يلثاني سادي مأمن - )545) 
يلديأ يلباضاء يملغرب نتاجة   : وزمة 
قطاع نقل يلبضائ  رينعديم يلز ائن 
رينعديم يلنشاط يلكجاأي منذ نهاية 

.(519
حي  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يلأالء عماأة 5 يلرقم 5 يلشطر يلثاني 
سادي مأمن - )545) يلديأ يلباضاء 

يملغرب. 
ر عين:

ر  بأجباأي  مباأك  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) حي يلأالء عماأة 5 يلرقم 5 
 (545( يلشطر يلثاني سادي مأمن 
)ة)  تمصفي  يملغرب  يلباضاء  يلديأ 

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838557.
178I

STE SUD EST GESTION SARL

ALHADATH EDITION
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسا  نشاط يلشرتة 

STE SUD EST GESTION SARL
أقم 56 يلعماأة 99 شاأع مأالي 

علي يلشريف ، 555)5، يلرشادية 

يملغرب

ALHADATH EDITION شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يالجكماعي أقم 16 

ساحة يلحسن يلثاني يلطابق يلثاني 

يلرشادية - 555)5 يلرشادية 

يملغرب.

تأسا  نشاط يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.1(713

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (5(( شتنبر   57 في  يملؤأخ 

نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :

-تطأير شبكة يالنترنت.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

 19 بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 856.

179I

ANDERSEN CONSULTING

 GREENPOWER MOROCCO
1 SA

تعاين وعضاء مجلس يإلديأة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 GREENPOWER MOROCCO 1

SA »شرتة يملساهمة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: زيرية 

شاأع رجدة رشاأع طانطان يقامة 

بيرال يرفيسيناس يلطابق )1 يلشقة 
أقم 65 - 95555 طنجة يملغرب.

»تعاين وعضاء مجلس يإلديأة«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.81871

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يملؤأخ في 11 وبريل ))5)

تقرأ تعاين وعضاء مجلس يإلديأة 

خال  يلسنأيت يملالاة يلكالاة: 

2022-2023-2024 -

يبشخاص يلطباعاأن: 

يلطاهر  يبن  بسمة  يلساد)ة) 
يالديأة  مجلس  عضأ  بصفكه)ي) 
ريلكائن عنأينه)ي) ب: قطاع 19 بلأك 
شاأع يلصنأ ر حي يلرياض   5 يأ أقم 

15555 يلر اط يملغرب
يلساد)ة) عمر يلجابري بصفكه)ي) 
ريلكائن  يالديأة  مجلس  عضأ 
ديأ  حديئق  يقامة  ب:  عنأينه)ي) 
 3( يلشقة   6 ي  يلعماأة  يلسالم 

يلسأي�سي 15555 يلر اط يملغرب
يبشخاص يملعنأيأن: 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 15557.
185I

CRB CONSEIL

FLEETI CONNECT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CRB CONSEIL
حي يلهناء شاأع يبن سينا أقم 14) ، 

85)5)، يلديأ يلباضاء يملغرب
FLEETI CONNECT شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 
يلزأقه 117 شاأع يبن منير يلدرأ 
يالر  شقة أقم ) - يملعاأيف - 
5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555783
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (9
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 FLEETI : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.CONNECT

تطأير   -  : غرض يلشرتة بإيجاز 
يلبرمجاات ؛

- إديأة وسطأ  يملرتبات ريملعديت 
غير يآللاة ريملأظفين ريملأيق  ؛

- إصديأ منصة SaaS )يلبرمجاات 
تخدمة) ؛.

إقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلدرأ  منير  يبن  شاأع   117 يلزأقه 
يالر  شقة أقم ) - يملعاأيف - 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 55.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 FLEETI HOLDING يلشرتة 
دأهم   155 بقامة  حصة   : 555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
 FLEETI HOLDING يلشرتة 
إزيأ ال تكنأ أ    Estia 2- عنأينه)ي) 
باديأت   64(15 مأنأد  ثاأدرأ   97

فرنسا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  غابريال  ديلرر  يلساد 
،سانت سيرنين  شاأع دي كأفيس   1

31555 تألأز فرنسا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838163.
181I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة حليم اكسبو ش.م.م دات 
الشريك الوحيد

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
شرتة حلام يتسبأ ش.م.م ديت 

يلشريك يلأحاد شرتة ذيت مسؤلاة 
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محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

مأالي يلحسن حي يالغريس يقامة 

يية بلأك A-1 يلطابق يالأ�سي أقم 3 

مرتال مرتال 555)9 مرتال يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3(179

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   59

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

شرتة   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

يلشريك  ديت  ش.م.م  يتسبأ  حلام 

يلأحاد.

تقأم   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلشرتة باشغا  يلطباعة يلرسماة ر 

جما  يلحرف يملرتبطة بها.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

يقامة  يالغريس  حي  يلحسن  مأالي 

 3 يية بلأك A-1 يلطابق يالأ�سي أقم 

مرتال مرتال 555)9 مرتال يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد عبد يلحلام يلبقالي : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 : يلبقالي  يلحلام  عبد  يلساد 

1.555 بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلبقالي  يلحلام  عبد  يلساد 

شاأع يلحسن يلثاني   1(3 عنأينه)ي) 

مرتال   (6 شقة  يالندلس  يقامة 

555)9 مرتال يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلبقالي  يلحلام  عبد  يلساد 
شاأع يلحسن يلثاني   1(3 عنأينه)ي) 
مرتال   (6 شقة  يالندلس  يقامة 

555)9 مرتال يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 549).

18(I

FIGET SARL

GARDE CIVILE PRIVEE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
GARDE CIVILE PRIVEE شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : 1 مرتب 
جأهرة تطأين بلأك ج ه 51 عماأة 

54 ط 51 شقة 57 - تطأين - 
93555 تطأين يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.((749
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  35 غشت  يملؤأخ في 
GARDE CIVILE PRIVEE شرتة ذيت 
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
تطأين  جأهرة  مرتب   1 يإلجكماعي 
بلأك ج ه 51 عماأة 54 ط 51 شقة 
57 - تطأين - 93555 تطأين يملغرب 

نتاجة لعدم تحقاق هدف يلشرتة.
ر عين:

يلساد)ة) فأزية خالد ر عنأينه)ي) 
 73 أقم  يلخضريء  يلجزيرة  شاأع 
تطأين   93555 تطأين   -  51 يلطابق 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 35 غشت ))5) رفي 1 مرتب 
عماأة   51 جأهرة تطأين بلأك ج ه 
54 ط 51 شقة 57 - تطأين - 93555 

تطأين يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1848.
183I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 SOCIETE HOUD IMPEX
SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

حل شرتة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شاأع محمد يلخامس أقم 5 
يلطابق يلثالث بني مال  ، 3555)، 

بني مال  يملغرب
 SOCIETE HOUD IMPEX SARL
AU شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد)في طأأ 
يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلنهضة 
تجزئة يلسمأزية أقم 43 مروب أقم 

3 قصبة تادلة - 3355) قصبة 
تادلة يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1663

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( شتنبر   56 في  يملؤأخ 
محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة  حل 
 SOCIETE يلأحاد  يلشريك  ذيت 
مبلغ   HOUD IMPEX SARL AU
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
مقرها يإلجكماعي حي يلنهضة تجزئة 
يلسمأزية أقم 43 مروب أقم 3 قصبة 
قصبة تادلة يملغرب   (3355  - تادلة 
يالهديف  تحقاق  عدم   : نتاجة   

يملكأخاة.
حي  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 43 أقم  يلسمأزية  تجزئة  يلنهضة 
 (3355  - قصبة تادلة   3 مروب أقم 

قصبة تادلة يملغرب. 
ر عين:

بأقرقأ ا  ويت  يملهدي  يلساد)ة) 
تجزئة  يلنهصة  حي  عنأينه)ي)  ر 
قصبة   (3355  43 أقم  يلسمأزية 

تادلة يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 13 بكاأيخ  تادلة  بقصبة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 163.

184I

SACF MONDIAL

 FATI FORLIVING BUSINESS
SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

SACF MONDIAL

 HAY SANIA RUE 01 N18

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 FATI FORLIVING BUSINESS

SARL AU شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 11 مكرأ 

تجزئة يلنهضة زنقة 31 يلطابق 53 

شقة أقم 57 طنجة - 95555 طنجة 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135371

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   18

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 FATI  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

 FORLIVING BUSINESS SARL

.AU

غرض يلشرتة بإيجاز : با  رشريء 

مأيد يلكجمال ريلصحة.
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عنأين يملقر يالجكماعي : 11 مكرأ 
 53 يلطابق   31 زنقة  يلنهضة  تجزئة 
شقة أقم 57 طنجة - 95555 طنجة 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : علي  ورالد  يلعزيز  عبد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
علي  ورالد  يلعزيز  عبد  يلساد 
يلزنقة  يلقنفأد  وظهر  حي  عنأينه)ي) 

75 95555 طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
علي  ورالد  يلعزيز  عبد  يلساد 
يلزنقة  يلقنفأد  وظهر  حي  عنأينه)ي) 

75 95555 طنجة يملغرب
تم يإليديع يلقانأني ب- بكاأيخ )1 

شتنبر ))5) تحت أقم 68)57).
185I

FIDUCIAIRE OUFSOU

PARA DIFFUSSION
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

FIDUCIAIRE OUFSOU
 RUE 07 N 153 BD LA MARCHE

 VERTE EL KSIBA ، 23150، el
ksiba maroc

PARA DIFFUSSION شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 
59 حي يملصلى - 3155) يلقصيبة 

يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1545

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تعاين   (5(1 يأناأ   16 يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

شافقي هشام تمسير آخر
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 59 بكاأيخ  تادلة  بقصبة  يالبكديئاة 

غشت ))5) تحت أقم 147.
186I

NOBLACTION

DOEY ET CATHY
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

NOBLACTION
نهج يعقأب يملنصأأ إقامة يبميرة 
3 يلطابق يبر  أقم 15، 45555، 

مريتش يملغرب
DOEY ET CATHY شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 55 شاأع 

محمد يلخامس عماأة جكاأ شقة 33 
جليز - 45555 مريتش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1(8753

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   15
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 DOEY : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.ET CATHY
ديأ   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلضاافة.
55 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
محمد يلخامس عماأة جكاأ شقة 33 

جليز - 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 5.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة يأ كا الم كاتهي : 5) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 (5  : دري  ريي  يات  شأ  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة يأ كا الم كاتهي عنأينه)ي) 
جزيرة   999577 كأنغ  هأنغ  جزيرة 

هأنغ كأنغ يلصين.
يلساد شأ يات ريي دري عنأينه)ي) 
جزيرة   999577 كأنغ  هأنغ  جزيرة 

هأنغ كأنغ يلصين.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة يأ كا الم كاتهي عنأينه)ي) 
جزيرة   999577 كأنغ  هأنغ  جزيرة 

هأنغ كأنغ يلصين
يلساد شأ يات ريي دري عنأينه)ي) 
جزيرة   999577 كأنغ  هأنغ  جزيرة 

هأنغ كأنغ يلصين
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 55)139.

187I

ACCOMPT CONSULTING

 MAINTENANCE-MATERIEL
-MAIN D›OEUVRE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 MAINTENANCE-MATERIEL
MAIN D›OEUVRE- شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تريج 

19 طريق طايب يملحجأب رجدة - 
65555 رجدة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
39935

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

 MAINTENANCE-MATERIEL

.-MAIN D’OEUVRE

إصالح   -  : غرض يلشرتة بإيجاز 

يبشغا  يملعدناة ريآلالت ريملعديت

ريبدريت  يآلالت  ر ا   شريء   -

ريلقهأة.

تريج   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 - يملحجأب رجدة  طريق طايب   19

65555 رجدة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 555  : بأحأت  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد مريد يشقأبي : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  بأحأت  محمد  يلساد 

 56( أقم   5 ور  زنقة   ( يلنهضة  حي 

رجدة 65555 رجدة يملغرب.

عنأينه)ي)  يشقأبي  مريد  يلساد 

زنقة يلطاب يملحجأب أقم 19 رجدة 

65555 رجدة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  بأحأت  محمد  يلساد 

 56( أقم   5 ور  زنقة   ( يلنهضة  حي 

رجدة 65555 رجدة يملغرب

عنأينه)ي)  يشقأبي  مريد  يلساد 

زنقة يلطاب يملحجأب أقم 19 رجدة 

65555 رجدة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1459.

188I
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ACCOMPT CONSULTING

ANASR STAR SERVICE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
ANASR STAR SERVICE شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي مسجد 
عبدهللا يبن عمرتريج 3 رجدة )م) - 

65555 رجدة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

38659
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(1 دجنبر   17
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ANASR STAR SERVICE
-يملباني   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

رمقار  بناء 
مخكلفة  إنشاءيت  ور  -وعما  

)مقار )
-وأض مباني )مطأأ رتاجر).

مسجد   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - )م)  3 رجدة  عبدهللا يبن عمرتريج 

65555 رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد نبال لكحل : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

حي  يلساد نبال لكحل عنأينه)ي) 
يلسالم يعأينت يلسريق س 6 أقم 71 

رجدة 65555 رجدة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

حي  يلساد نبال لكحل عنأينه)ي) 
يلسالم يعأينت يلسريق س 6 أقم 71 

رجدة 65555 رجدة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يناير   57 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 155.

189I

PROGRESS MANAGEMENT

AFROMAR OIL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

PROGRESS MANAGEMENT

 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91

 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

AFROMAR OIL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 91 زنقة 

بن يلري�سي يلسالري طابق 3 أقم 5) 

- 5355) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555531

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (5

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AFROMAR OIL

ينكاج   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ريلفحم  يلهادأرتر اد  زيأت  رتجاأة 

يملسكعملة تخلاط للمحررقات

يسكيريد رتصدير كل  با  شريء   -
يملنكأجات يلهادأركاأ اد ريملحررقات
يلبقايا  رتحأيل  يسكغال    -  

ريلنفايات.
زنقة   91  : عنأين يملقر يالجكماعي 
بن يلري�سي يلسالري طابق 3 أقم 5) 

- 5355) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 95.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 355  : يلساد عبديلحفاظ بناني 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 355  : بأعااد  محسن  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
حصة   355  : عزمي  عمر  يلساد 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
بناني  عبديلحفاظ  يلساد 
مالك  يرالد  يشريقة  دريأ  عنأينه)ي) 
يلديأ   (718( يلخضريء  يملدينة 

يلباضاء يملغرب.
يلساد محسن بأعااد عنأينه)ي) 
 (5345  4 شقة  بن حجاج  زنقة   7

يلديأ يلباضاء يملغرب.
 (3 عنأينه)ي)  عزمي  عمر  يلساد 
 3 ياسمين شقة  لقمة  ملاأتين  شاأع 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
بناني  عبديلحفاظ  يلساد 
مالك  يرالد  يشريقة  دريأ  عنأينه)ي) 
يلديأ   (718( يلخضريء  يملدينة 

يلباضاء يملغرب
يلساد محسن بأعااد عنأينه)ي) 
 (5345  4 شقة  بن حجاج  زنقة   7

يلديأ يلباضاء يملغرب
 (3 عنأينه)ي)  عزمي  عمر  يلساد 
 3 ياسمين شقة  لقمة  ملاأتين  شاأع 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 5)8378.

195I

LZ EXPERTS

KAALIX SERVICES
إعالن مكعدد يلقريأيت

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
KAALIX SERVICES »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: )17, 

شاأع مأالي يأسف، يلطابق يبأ�سي 
- 5355) يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.396819
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  15 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يلشرتة  حصص  مجمل  تفأيت 
لفائدة   »EASY CORNER SARL«

»SOPI SARL« يلشرتة
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يسكقالة يلساد ياسين يلسأالمي من 

مهامه تمسير 
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
زيكي  يلساد  يلحسابات  خبير  تعاين 
يملبالغ  دقة  من  للكحقق  تسأس 
يملدينة في يلحسابات يلجاأية للشركاء 
على  ينص  يلذي   :4 أقم  قريأ 
بمبلغ  يملا   أوس  في  يلزيادة  مايلي: 
عند  ليسكقر  دأهم   7.150.000,00

مبلغ 7.650.000,00 دأهم
قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 
تخلي يلشريكين يلساد تأفاق كأيش 
ريلساد إلااس حمأدة عن حقأقهما 
لصالح  يإلتككاب  في  يلكفضالاة 

SOPI »SARL يلشرتة
قريأ أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
في   »SOPI SARL« يلشرتة  إتككاب 
دف   ر  يملا   أوس  في  يلزيادة  مجمل 
يملبالغ  يملبلغ عن طريق يملقاصة م  

يملدينة في يلحساب يلجاأي للشريك
على  ينص  يلذي   :7 أقم  قريأ 
بمبلغ  يملا   أوس  تخفاض  مايلي: 
طريق  عن  دأهم   7.350.000,00
تقلاص عدد يلحصص لخفضه إلى 

355.555 دأهم
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قريأ أقم 8: يلذي ينص على مايلي: 
يلشرتة  من  حصة   1.435 تفأيت 
»SOPI SARL« لفائدة يلساد تأفاق 
يلساد  لفائدة  حصة   4(5 ر  كأيش 

إلااس حمأدة 
قريأ أقم 9: يلذي ينص على مايلي: 
تعديالت تصحاحاة للنظام يبسا�سي
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 

يملساهمات
بند أقم 8: يلذي ينص على مايلي: 

أوس يملا 
على  ينص  يلذي   :14 أقم  بند 

مايلي: يلتساير
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837918.
191I

cmtjc

FC 4 TRANS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

cmtjc
 RUE AL WOROUD N°4
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca maroc
FC 4 TRANS شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 67 زنقة 
عزيز بال ،يلطابق يلثاني، يلرقم 3، 
يملعاأيف - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

466939
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(5 يألاأز   17
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 FC 4  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.TRANS
يلنقل   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلأطني ريلدرلي للبضائ  
- يلنقل يلطرقي 

- يلخدمات يملرتبطة بعملاة يلنقل 
يلطرقي 

يلبضائ   تصدير  ر  يسكيريد   -
ريلكجاأة يلعامة.

زنقة   67  : عنأين يملقر يالجكماعي 
 ،3 يلرقم  يلثاني،  عزيز بال ،يلطابق 
يلباضاء  يلديأ   (5555  - يملعاأيف 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : شعشأع  فكحي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  شعشأع  فكحي  يلساد 
 3 5) طابق  54) تجزئة يالمان م.س 
شقة 16 عين يلسب  يلباضاء 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  شعشأع  فكحي  يلساد 
 3 5) طابق  54) تجزئة يالمان م.س 
شقة 16 عين يلسب  يلباضاء 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (3 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز 5)5) تحت أقم 745798.
19(I

NABIL SOUBAIRI

 STE BOOKING
CONCIERGERIE SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

حل شرتة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC

 STE BOOKING CONCIERGERIE
SARL AU شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 
طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع يبأ 
حسن يملريني يقامة يميرة ) شقة 5) 

م ج - 55555 مكناس يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.51199

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  18 غشت  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 STE BOOKING يلأحاد  يلشريك 
مبلغ   CONCIERGERIE SARL AU
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
حسن  يبأ  شاأع  يإلجكماعي  مقرها 
م ج   (5 شقة   ( يملريني يقامة يميرة 
 : مكناس يملغرب نتاجة     55555  -

حل يلشرتة.
ر حدد مقر يلكصفاة ب شاأع يبأ 
 (5 ) شقة  حسن يملريني يقامة يميرة 

م ج - 55555 مكناس يملغرب. 
ر عين:

ر  يلأتالي  يأنس  يلساد)ة) 
1 ديأأ جعفر  7 أقم  عنأينه)ي) زنقة 
يملغرب  مكناس   55555 يتأيأتة 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 5)8.
193I

مككب يملحاسبة يلصالحي

SOCIETE PARA ICH
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

مككب يملحاسبة يلصالحي
زنقة يملدينة يملنأأة عماأة يلاعقأبي 
يلطابق يلثالث يلشقة أقم 6 رجدة ، 

65555، رجدة يملغرب

SOCIETE PARA ICH شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : زنقة 
يملدينة يملنأأة عماأة يلاعقأبي 

يلطابق يلثاني يلشقة 3 - 65555 
رجدة يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.35573

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( وبريل   54 يملؤأخ في 
ذيت  شرتة   SOCIETE PARA ICH
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 
 100.000,00 يلأحاد مبلغ أوسمالها 
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
زنقة يملدينة يملنأأة عماأة يلاعقأبي 
 65555  -  3 يلشقة  يلثاني  يلطابق 
يلفشل في  رجدة يملغرب نتاجة  1/ 

يسكقطاب يلز ناء.
ر عين:

ر  بأسكة  هشام  يلساد)ة) 
حي يبندلس يقامة تانزي  عنأينه)ي) 
يلطابق يلثالث يلشقة ب  بلأك ب3 
)ة)  تمصفي  يملغرب  رجدة   65555

للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
زنقة  رفي   (5(( يأناأ   51 بكاأيخ 
يلاعقأبي  عماأة  يملنأأة  يملدينة 
 65555  -  3 يلشقة  يلثاني  يلطابق 

رجدة يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   (5 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1588.
194I

NORD VERT

»NORD VERT« نوغ فيغ 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

NORD VERT
55 بلأك 11 حي يلسالم ، 15545، 

سال يملغرب
 نأغ فاغ »NORD VERT« شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد
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رعنأين مقرها يإلجكماعي 55 بلأك 

11 حي يلسالم - 11535 سال يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

36759

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : نأغ فاغ 

.»NORD VERT«

غرض يلشرتة بإيجاز : تجاأة - با  

رشريء جما  يملأيد.

55 بلأك  عنأين يملقر يالجكماعي : 

11 حي يلسالم - 11535 سال يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلنجاأ  تريم  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلنجاأ  تريم  يلساد 

أقم  يلشماعاة  زنقة  يلنهضة  قطاع 

55 لعاايدة 11516 سال يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يلنجاأ  تريم  يلساد 

أقم  يلشماعاة  زنقة  يلنهضة  قطاع 

55 لعاايدة 11516 سال يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بسال  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 39558.

195I

MH CONSEIL

ASTRONET SYSTEMS
إعالن مكعدد يلقريأيت

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC
ASTRONET SYSTEMS »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: تجزئة 
فاادي�سي يقامة أيناا عماأة ف 
يلطابق 1 أقم ) عين حرردة 

محمدية - 5635) يملحمدية يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.(9569

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  7) يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تحأيل 555 حصة من يلساد مررين 

لعمأأي يلى يلساد مصطفى شبي
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
للشرتة  يلقانأني  تغاير شكل  مايلي: 
من شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
ذيت يلشريك يلأحاد يلى شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة 
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

يسكقالة يملسير مررين لعمأأي
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
يلساد مصطفى  تعاين مسير جديد 

شبي
قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 

يضافة نشاط يالسكيريد ريلكصدير
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يلشكل يلقانأني للشرتة شرتة ذيت 

مسؤرلاة محدردة 
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 
حصة   555 شبي  مصطفى  للساد 

بالشرتة
على  ينص  يلذي   :13 أقم  بند 
مسير يلأحاد للشرتة يلساد  مايلي: 

مصطفى شبي

بند أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يضافة نشاط يالسكيريد ريلكصدير

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1731.

196I

AMOURI CONSULTING

MBS DESIGN
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
MBS DESIGN شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 

يلاأ اة مككب 36 يلطابق 6 شاأع 
عال  بن عبد هللا فاس 35555 فاس 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73747
 31 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( غشت 
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 MBS  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.DESIGN
وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مخكلفة.
إقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
شاأع   6 يلطابق   36 مككب  يلاأ اة 
عال  بن عبد هللا فاس 35555 فاس 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد محمد سلام بناني : 555.) 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 (.555  : بناني  يمحمد  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد محمد مهدي بناني : 555.) 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 (.555  : يلرييس  مهدي  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

بناني  سلام  محمد  يلساد 
 1 عنأينه)ي) أياض يبندلس يلقصبة 
إقامة 3 يلشقة 5 حي يلرياض 15155 

يلر اط يملغرب.
عنأينه)ي)  بناني  يمحمد  يلساد 
ييمأزيأ  طريق  ردي   تجزئة   9 أقم 

35555 فاس يملغرب.
بناني  مهدي  محمد  يلساد 
 1 عنأينه)ي) أياض يبندلس يلقصبة 
إقامة 3 يلشقة 5 حي يلرياض 15155 

يلر اط يملغرب.
عنأينه)ي)  يلرييس  مهدي  يلساد 
شاأع بال  بن أ اح يلسأي�سي 15155 

يلر اط يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
بناني  سلام  محمد  يلساد 
 1 عنأينه)ي) أياض يبندلس يلقصبة 
إقامة 3 يلشقة 5 حي يلرياض 15155 

يلر اط يملغرب
عنأينه)ي)  بناني  يمحمد  يلساد 
ييمأزيأ  طريق  ردي   تجزئة   9 أقم 

35555 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3711.
197I

IBRA MANAGEMENT

ABOU RIMASS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
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 APPT 05 - LAAYOUNE - BP
2367، 70000، laayoune maroc

ABOU RIMASS شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلأفاق بلأك ج يلعاأن يلعاأن 

laayoune 75555 يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

45519
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( فبريير   ((
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 ABOU : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.RIMASS
يلكجاأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عامة ر با  يالجهزة يملنزلاة.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلعاأن  يلعاأن  ج  بلأك  يلأفاق 

laayoune 75555 يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد مباأك باتر : 1.555 حصة 

بقامة 1.555 دأهم للحصة.
يلساد مباأك باتر : 1555 بقامة 

155.555 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد مباأك باتر عنأينه)ي) زنقة 
 51 جبل طاأق عماأة ساد زين أقم 
 75555 يلعاأن   51 يلأحدة  حي 

laayoune يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد مباأك باتر عنأينه)ي) زنقة 
 51 جبل طاأق عماأة ساد زين أقم 

 75555 يلعاأن   51 يلأحدة  حي 
laayoune يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
فبريير   (8 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 545.

198I

COMICONE

DOMAINE YOUSSEF
شرتة يملساهمة

أف  أوسما  يلشرتة

COMICONE
أقم 1، عماأة 6، يقامة يبن سينا ، 

55555، مكناس يملغرب
DOMAINE YOUSSEF شرتة 

يملساهمة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 48 يقامة 
نأأية 1، عماأة E، حي يلدرأية - 

55555 مكناس يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.346(9

يلعام  يلجم   بمقك�سى 
يأناأ   35 في  يملؤأخ  يإلسكثنائي 
يلشرتة  أوسما   أف   تم   (5((
دأهم«   15.184.755« قدأه  بمبلغ 
إلى  دأهم«   49.1(7.755« من  وي 
طريق  عن  دأهم«   59.31(.455«
يلشرتة  ديأن  م   مقاصة  إجريء   :

يملحددة يملقديأ ر يملسكحقة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3373.

199I

fiduciairehakimi

 HANFOURIهنفوري ترانس
TRANS

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تغاير تسماة يلشرتة

fiduciairehakimi
84.شاأع محمد يلخامس عماأة 
قي�سي أقم 6 ، 65555، رجدة 

يملغرب

 HANFOURIهنفأأي ترينس
TRANS شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يالجكماعي إقامة 
يلكأتر طريق تازة أقم )34 - 65555 

رجدة يملغرب.
تغاير تسماة يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
38559

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تغاير   (5(( 16 غشت  يملؤأخ في 
تسماة يلشرتة من »هنفأأي ترينس
HANFOURI TRANS« إلى »ز ج ن ت

.»Z.G.N.T
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1361.

(55I

NABIL SOUBAIRI

FRIENDS MEK SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
FRIENDS MEK SARL AU شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 55 محل 
أقم 53 زنقة يالطلس م ج - 55555 

مكناس يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.53759

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  )1 شتنبر  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 FRIENDS MEK يلأحاد  يلشريك 
 155.555 مبلغ أوسمالها   SARL AU
 55 يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 
 - ج  م  يالطلس  زنقة   53 أقم  محل 
 : نتاجة    يملغرب  مكناس   55555

حل يلشرتة.

ر حدد مقر يلكصفاة ب 55 محل 
 55555  - 53 زنقة يالطلس م ج  أقم 

مكناس يملغرب. 
ر عين:

حمادي  يلهادي  عبد  يلساد)ة) 
مجمأعة دي  زنقة أقم  ر عنأينه)ي) 
مكناس   55555 يلبساتين   169

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 6)8.
(51I

NOBLACTION

TECHNITAP
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

NOBLACTION
نهج يعقأب يملنصأأ إقامة يبميرة 
3 يلطابق يبر  أقم 15، 45555، 

مريتش يملغرب
TECHNITAP شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 551 
تجزئة يلعزرزية يلحي يلصناعي - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3(883
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (558 وبريل   5(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TECHNITAP
مقار    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

وعما  ور تشياد مخكلفة
مقار  يلسباتة.
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عنأين يملقر يالجكماعي : أقم 551 
 - يلصناعي  يلحي  يلعزرزية  تجزئة 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 55  : يلغازي  شكرة  بن  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 55  : حفاضة  شبانات  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد بنشكرة يلغازي عنأينه)ي) 
مريتش   45555  993 أقم  وزلي  حي 

يملغرب.
حفاضة  شبانات  يلسادة 
 45555  993 حي وزلي أقم  عنأينه)ي) 

مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد بن شكرة يلغازي عنأينه)ي) 
مريتش   45555  993 أقم  وزلي  حي 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
وبريل   17 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

558) تحت أقم 36561.
(5(I

محمد

 LA SOCIETE LITERIE ET
 DE MOUSSE DU NORD

»»SALIDOR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

محمد
تجزئة أيزينا أقم 6 إقامة لحرش 

يلطابق يبر  شقة أقم 1 ، 55555، 
مكناس يملغرب

 LA SOCIETE LITERIE ET
 DE MOUSSE DU NORD

SALIDOR«« شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 3146 
شاأع يلرئي�سي أقم 34 يلر اط فاس 
يملنطقة يلصناعاة سادي بأزتري - 

55555 مكناس يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.19557

يلعام  يلجم   بمقك�سى 
شتنبر   58 في  يملؤأخ  يإلسكثنائي 
يلشرتة  أوسما   أف   تم   (5((
دأهم«   9.555.555« قدأه  بمبلغ 
إلى  دأهم«   (5.555.555« من  وي 
 : طريق  عن  دأهم«   34.555.555«

تقديم حصص نقدية ور عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   13

.454111((515588

(53I

ديأين يلخدمات

STE ONE FZ TRAVAUX
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ديأين يلخدمات
شاأع محمد يلخامس أقم 94 سادي 

قاسم ، 16555، سادي قاسم 
يملغرب

STE ONE FZ TRAVAUX شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 

يلعريأتة باب يتاأتة زيريأة سادي 
قاسم - 16555 سادي قاسم 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(9(83
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ONE FZ TRAVAUX
يلكجاأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلكفارضاة-وشغا  مخكلفة ير بنايات 
ريالدريت  ريبجهزة  يالالت  -تأجير 

بأنأيعها.
دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
سادي  زيريأة  يتاأتة  باب  يلعريأتة 
قاسم - 16555 سادي قاسم يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : بلعسري  تما   يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  بلعسري  تما   يلساد 
قاسم  سادي  زيريأة  يلفأز  تعارناة 

16555 سادي قاسم يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  بلعسري  تما   يلساد 
قاسم  سادي  زيريأة  يلفأز  تعارناة 

16555 سادي قاسم يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 يالبكديئاة بسادي قاسم بكاأيخ 

شتنبر ))5) تحت أقم 445.
(54I

DEMER CONSULTING

MAFA PROD
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، يلديأيلباضاء 
يملغرب

MAFA PROD شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 69 شاأع 
بريهام نخي إقامة بكسرية أقم 15 
طابق ) معاأيف - 5555) يلباضاء 

يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.5((453

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم   (5(( يألاأز   57 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

»155.555 دأهم« وي من »155.555 

عن  دأهم«   (55.555« إلى  دأهم« 

ور  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عاناة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838585.

(55I

شرتة أياض للحسابات

 ALIMENTATION«
 DE BETAIL HISPANO

MARROQUI »AL BAHIMA

إعالن مكعدد يلقريأيت

شرتة أياض للحسابات

39 شاأع يلديأ يلباضاء ، 555)6، 

يلناظأأ يملغرب

 ALIMENTATION DE BETAIL«

 HISPANO MARROQUI »AL

BAHIMA »شرتة يملساهمة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 

خالد بن يلألاد أقم 144 - 555)6 

يلناظأأ يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(167

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

))5) تم يتخاذ  5) يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يلأحاد  يملكصرف  رفاة  يلكحقق من 

في  وسهمه  تأزي   ر  محمد  يلكأزيني 

يلشرتة على رأثكه

على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 

محد  يلكأزيني  يلساد  تعاين  مايلي: 

 6 ومين مكصرفا ر حادي للشرتة ملدة 

سنأيت
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قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
للمكصرف  خاصة  صالحاات  منح 

يلأحاد يملعين
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
بكعاين  يلأحاد  يملكصرف  تكلاف 

مريقب للحسابات 
على  ينص  يلذي   :5 أقم  قريأ 
يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة  مايلي: 
555 65 دأهم لكغطاة  نقدي بمقديأ 

نفقات مخكلفة
قريأ أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
يلى  للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
 85 زنقة  يملطاأ  حي   : يلكالي  يلعنأين 
 -  7 عماأة يملسجد يلكبير شقة أقم 

يلناظأأ
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
في  للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحديد 

يلعنأين وعاله
بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
مبلغ  يلى  يلشرتة  أوسما   مبلغ  أف  

165555 دأهم
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم 4391.

(56I

TY CONSULTING

GLOBAL OCCAZ
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
إنشاء فرع تاب  للشرتة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
GLOBAL OCCAZ شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

سادي عبد يلرحمان إقامة أيأ عين 
يلدئاب يلديأ يلباضاء - 5185) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
إنشاء فرع تاب  للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.4569(1

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( غشت   58 في  يملؤأخ 
تحت  للشرتة  تاب   فرع  إنشاء 
 GLOBAL OCCAZ - يلتسماة 
ر   SUCCURSALE MARRAKECH
يلكائن بالعنأين مريتش طريق يلديأ 
 45155  - 45 حي تدية  يلباضاء أقم 
طرف  من  يملسير  ر  يملغرب  مريتش 

يلساد)ة) عبادة نصريلدين.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 43)837.

(57I

SHEDID ELMSAREE

SHEDID ELMSAREE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SHEDID ELMSAREE
تجزئة يملساأ أقم 785 يملساأ ، 

45555، مريتش يملغرب
SHEDID ELMSAREE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يملساأ أقم 785 يلطابق يالر  شقة 

1 - 45555 مريتش يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(9539
 1( في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SHEDID ELMSAREE

يلصناعة   : غرض يلشرتة بإيجاز 
يلكقلادية تصدير ر يسكيريد.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق يالر  شقة   785 يملساأ أقم 

1 - 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلعزيز  عبد  مصطفى  يلساد 
بقامة  حصة   1.555  : شديد نصاأ 

155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد مصطفى عبد يلعزيز شديد 
نصاأ عنأينه)ي) 7 دأب يلدلال يلدأب 

يالحمر 3753455 يلقاهرة مصر.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد مصطفى عبد يلعزيز شديد 
نصاأ عنأينه)ي) 7 دأب يلدلال يلدأب 

يالحمر 3753455 يلقاهرة مصر 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139558.
(58I

COMICONE

DOMAINE YOUSSEF
شرتة يملساهمة

مالءمة يلنظام يبسا�سي للشرتة

COMICONE
أقم 1، عماأة 6، يقامة يبن سينا ، 

55555، مكناس يملغرب
DOMAINE YOUSSEF »شرتة 

يملساهمة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 48 يقامة 

نأأية 1، عماأة E، حي يلدرأية - 
55555 مكناس يملغرب.

»مالءمة يلنظام يبسا�سي للشرتة«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.346(9
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يملؤأخ في )1 شتنبر ))5)
يبسا�سي  يلنظام  مالءمة  تقرأ 
يلقانأن:  مقكضاات  م   للشرتة 

ردلك بكغير يلفصل 6 ر7 من يلقانأن 
يالسا�سي يلجديد للشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3373.

(59I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SARAH FLEET
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
SARAH FLEET شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 17 ساحة 
شاأ  ناكأ  يقامة باسكأأ بأيلد 

)3 يلطابق 1 أقم )1 - 5365) يلديأ 
يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
555819

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SARAH FLEET
شريء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلطائريت رتأجيرها رتشغالها.
 صاانة يلطائريت.

عنأين يملقر يالجكماعي : 17 ساحة 
بأيلد  باسكأأ  يقامة  ناكأ   شاأ  
)3 يلطابق 1 أقم )1 - 5365) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
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 755  : بلحاج  يلدين  نأأ  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلشرتة ساأة ييرريز : 55) حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد نأأ يلدين بلحاج عنأينه)ي) 
يلكبير  يلجبل   57 زنقة سطات أقم 

95545 طنجة يملغرب.
يلشرتة ساأة ييرريز عنأينه)ي) 17 
باسكأأ  يقامة  ناكأ   شاأ   ساحة 
 (5365  1( أقم   1 يلطابق   3( بأيلد 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  سرغات  خالد  يلساد 
بلأك ف أقم 141 حي يلهدى 85575 

يكادير يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838598.
(15I

شرتة أياض للحسابات

T. E..P. R
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسا  نشاط يلشرتة 

شرتة أياض للحسابات
39 شاأع يلديأ يلباضاء ، 555)6، 

يلناظأأ يملغرب
T. E..P. R شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يالجكماعي 137 - 
139 شاأع طنجة - 555)6 يلناظأأ 

يملغرب.
تأسا  نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.15153

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( شتنبر   19 في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :
يضافة يملحل أقم 137 يلى يالصل 
يلكجاأي بكأسا  نشاط يلشرتة يلاه 
للسااأيت  يلغااأ  قط   ببا   يملكعلق 

يملاكاناك  ر  يلكهر اء  خدمات   ،
للمرتبات.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم )439.

(11I

2S COMPTE

AHMED M.H.H
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

AHMED M.H.H شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ آيت 
مألأد بني بكار - 5565) وبي يلجعد 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

573
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AHMED M.H.H
 1-  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يبشغا  يملخكلفة
-2 حفر يبباأ.

: دريأ آيت  عنأين يملقر يالجكماعي 
وبي يلجعد   (5565  - مألأد بني بكار 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلساد مسكقامي يحمد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد مسكقامي يحمد عنأينه)ي) 

وبي   (5565 دريأ آيت مألأد بني بكار 

يلجعد يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد مسكقامي يحمد عنأينه)ي) 

وبي   (5565 دريأ آيت مألأد بني بكار 

يلجعد يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 16 بكاأيخ  يلجعد  بابي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 36.

(1(I

يلرتابي

MAHMOUD TASHIL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

يلرتابي

كلمام ، 81555، كلمام يملغرب

MAHMOUD TASHIL شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يلحسن يلثاني حي يملرتز يسا - 

81515 يسا يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4359

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MAHMOUD TASHIL
-1تحأيل   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يالمأي 
-2يالشغا  يملخكلفة ر يلبناء

-3با  يلكجهيزيت يملعلأماتاة.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلحسن يلثاني حي يملرتز يسا - 81515 

يسا يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : بأتقلمأنت  محمأد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
بأتقلمأنت  محمأد  يلساد 
81515 يسا  عنأينه)ي) حي يملرتز يسا 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
بأتقلمأنت  محمأد  يلساد 
81515 يسا  عنأينه)ي) حي يملرتز يسا 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بكلمام  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 361.

(13I

AQUACOMPTE

 THE AMERICAIN DREAM
PRIVE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

حل شرتة

AQUACOMPTE
 N°74 RUE ZERHOUN N°4

 RESIDENCE KAWTAR ، 20140،
CASABLANCA MAROC

 THE AMERICAIN DREAM PRIVE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
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رعنأين مقرها يإلجكماعي جأهرة 
يلرحمة مجمأعة 3 يلعماأة 3 يلشقة 

)1 يلطابق ) ديأ بأعزة - 5555) 
يلديأيلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.4955(1
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ حل   (5(( ماي   15 في  يملؤأخ 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 THE AMERICAIN يلشريك يلأحاد
أوسمالها  مبلغ   DREAM PRIVE
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يإلجكماعي جأهرة يلرحمة مجمأعة 
3 يلعماأة 3 يلشقة )1 يلطابق ) ديأ 
بأعزة - 5555) يلديأيلباضاء يملغرب 

نتاجة   : قلة عدد يملسجلين.
يلكصفاة ب جأهرة  ر حدد مقر 
يلرحمة مجمأعة 3 يلعماأة 3 يلشقة 
 (5555  - بأعزة  ديأ   ( يلطابق   1(

يلديأيلباضاء يملغرب. 
ر عين:

يلساد)ة) فاطمة يلزهريء سأسان 
ر عنأينه)ي) 76 زنقة يلحبشة 5455) 
)ة)  تمصفي  يملغرب  يلديأيلباضاء 

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )83734.
(14I

COMPTAFFAIRES

 BUSINESS BASMA AFRIC
»»2B2A

إعالن مكعدد يلقريأيت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 BUSINESS BASMA AFRIC

B(A)«« »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم ) 
شاأع يملخكاأ يلسأ�سي يلحسناة ) 
يلعالاة - 8855) يملحمدية يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.7585
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5)تم يتخاذ  3) غشت   يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
55) حصة بحأزة يلساد رسام  هبة 
يلسالم  يلسادعبد  لصالح  محرز 
بحأزة  حصة   (55 هبة  ر  محرز. 
يلسادة  لصالح  يلساد رسام محرز 
يسهايمي حفاظة زرجة يلساد يحمد 

محرز.
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
محرز  يحمد  يلساد  تعاين  مايلي: 
تمساير للشرتة ريلساد عبد يلسالم 
حفاظة  يسهايمي  ريلسادة  محرز 
زرجة يلساد يحمد محرز تمسيرين 

مشترتين ملدة غير محددة.
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
تغاير نشاط يلشرتة لاصبح رأيقة - 

مككبة - طباعة 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
ينص  يلذي   :2-6-7-12 أقم  بند 
يالسا�سي  يلنظام  تحاين  مايلي:  على 

للشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1799.
(15I

PLANK

EMA TECHNOLOGIES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

PLANK
1)، ساحة يبأ بكر يلصديق شقة 8 

يتدي  ، 15595، يلر اط يملغرب
EMA TECHNOLOGIES شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : 1) ، 

ساحة وبأ بكر يلصديق ، شقة أقم 

8 ، وتدي  يلر اط - 15595 يلر اط 

يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.1389(3

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تقرأ حل  15 غشت  يملؤأخ في 

شرتة   EMA TECHNOLOGIES

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

 155.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 

 (1 يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 

، ساحة وبأ بكر يلصديق ، شقة أقم 

يلر اط   15595  - وتدي  يلر اط   ،  8

يملغرب نتاجة لعدم مزيرلة يلشرتة 

للنشاط يلذي

تأسست بجله.

ر عين:

ر  عطاري  مهدي  يلساد)ة) 

عنأينه)ي) 1) تعارناة 9 يألاأز برشاد 

)ة)  برشاد يملغرب تمصفي   (6155

للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

 ،  (1 رفي   (5(( غشت   15 بكاأيخ 

شقة أقم   ، ساحة وبأ بكر يلصديق 

يلر اط   15595  - وتدي  يلر اط   ،  8

يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   13 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )865)1.

(16I

يلعبدالري لالشغا  يملحاسبتاة

STE KAJJAJ TRANS TAZA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تغاير نشاط يلشرتة

يلعبدالري لالشغا  يملحاسبتاة

عماأة نأماديا شاأع محمد يلخامس 

يلطابق )يلشقة3 تازة ، 35555، 

تازة يملغرب

STE KAJJAJ TRANS TAZA شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يالجكماعي أقم )5 
مجمأعة 5حي يالندلس - 35555 

تازة يملغرب.
تغاير نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.6649

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم تغاير   (5(( 5) غشت  يملؤأخ في 
يالمكعة  »نقل  من  يلشرتة  نشاط 
إلى   « يلغير  لحساب  مريفق  بدرن 
»نقل يالمكعة بدرن مريفق ر يلسل  

لحساب يلغير«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   35 بكاأيخ  بكازة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 413.
(17I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

TITRITE CLEANING
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
TITRITE CLEANING شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلهدى شاأع محمد بلفريج جش ) 
عماأة 95 شقة 15 سادي مأمن - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555675
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   18
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
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عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TITRITE CLEANING
مفارض   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

تجاأي.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 ( بلفريج جش  محمد  يلهدى شاأع 
 - سادي مأمن   15 شقة   95 عماأة 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 55.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة ملاكة يملدن : 455 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلسادة ياسمين أيمي : 155 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يملدن  ملاكة  يلسادة 
5555) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
عنأينه)ي)  أيمي  ياسمين  يلسادة 
5555) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يملدن  ملاكة  يلساد 
5555) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838139.
(18I

SOCIETE OLFACTECK 

 STE GENEALOGIE ET
INVESTIGATION FONCIERE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
حل شرتة

 SOCIETE GENEALOGIE ET
INVESTIGATION FONCIERE

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC

 STE GENEALOGIE ET
 INVESTIGATION FONCIERE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في 
طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلنسام 
أقم 6) بلأك ) بنسأدة يملسيرة - 

35555 فاس يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.45575

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
 (5(( غشت   11 في  يملؤأخ 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  حل  تقرأ 
 STE GENEALOGIE ET يملحدردة 
 INVESTIGATION FONCIERE
مبلغ أوسمالها 15.555 دأهم رعنأين 
مقرها يإلجكماعي حي يلنسام أقم 6) 
 35555  - يملسيرة  بنسأدة   ( بلأك 
فاس يملغرب نتاجة   : تأقف نهاءي.

حي  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
بنسأدة   ( بلأك   (6 أقم  يلنسام 

يملسيرة - 35555 فاس يملغرب. 
ر عين:

عبد يلحماد بندحمان  يلساد)ة) 
ر عنأينه)ي) زنقة وبي ديررد يلطاهري 
يبر   يلطابق   6 يلشقة  بدأ  إقامة 
)ة)  يملغرب تمصفي  طنجة   95555

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   31 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4518.

(19I

SOCIETE OLFACTECK 

SOCIETE OLFACTECK
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

SOCIETE OLFACTECK
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
SOCIETE OLFACTECK شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 158 حي 
يلبرتة يملسيرة بنسأدة - 35555 

فاس يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.5(453

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  17 غشت  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   SOCIETE OLFACTECK
رعنأين  دأهم   15.555 أوسمالها 
يلبرتة  حي   158 يإلجكماعي  مقرها 
فاس   35555  - بنسأدة  يملسيرة 

يملغرب نتاجة   : تأقف نهاءي.
158 حي  ر حدد مقر يلكصفاة ب 
يلبرتة يملسيرة بنسأدة - 35555 فاس 

يملغرب. 
ر عين:

ر  جاهي  يلقادأ  عبد  يلساد)ة) 
 95815 ديفين  زنقة   ( عنأينه)ي) 
برفال 95815 بيرفال فرنسا تمصفي 

)ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   31 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4519.

((5I

مسكأمنة يلقصبة كأنطا

SOCIETE MASA BUILDING
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

مسكأمنة يلقصبة كأنطا
يلحي يالديأي يلشقة أقم ٣ قصبة 
تادلةيلحي يالديأي يلشقة أقم ٣ 
قصبة تادلة يلحي يالديأي يلشقة 
أقم ٣ قصبةيلحي يالديأي يلشقة 

أقم ٣ قصبة تادلة، 3555)، قصبة 
تادلة يملغرب

 SOCIETE MASA BUILDING
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي

يلرشادية بلأك )5 أقم )5 قصبة 
تادلة - 3355) قصبة تادلة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
((43

 11 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( غشت 
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE MASA BUILDING
غرض يلشرتة بإيجاز : يشغا  ير 

تشياد مكنأعة.
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
قصبة   5( أقم   5( بلأك  يلرشادية 

تادلة - 3355) قصبة تادلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : يلساد أضأين يلصلحاري 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
حصة   555  : يلساد طه مجادي 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلصلحاري  أضأين  يلساد 
 (3355 تادلة  قصبة  عنأينه)ي) 

قصبة تادلة يملغرب.
عنأينه)ي)  مجادي  طه  يلساد 

فاس 35575 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلصلحاري  أضأين  يلساد 
 (3355 تادلة  قصبة  عنأينه)ي) 

قصبة تادلة يملغرب
عنأينه)ي)  مجادي  طه  يلساد 

فاس 35575 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  تادلة  بقصبة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 161.
((1I
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NEW C.A.A.T. Sarl Au

هوم سويت ديكور
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

NEW C.A.A.T. Sarl Au
 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14
، 90040، Tanger Maroc

هأم سأيت ديكأأ شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 18 مجم  

جأيأ إقامة ب أقم 13 - 95555 
طنجة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
135(49

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (1
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
هأم   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

سأيت ديكأأ.
وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ترريج  يبثاث،  صناعة  ر  يلنجاأة 

يبثأيب، يبثاث ر يلديكأأيت.
عنأين يملقر يالجكماعي : 18 مجم  
 95555  -  13 أقم  ب  إقامة  جأيأ 

طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلاعقأبي  يلأيحد  عبد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلاعقأبي  يلأيحد  عبد  يلساد 
تجزئة ملاكة يلقطعة أقم  عنأينه)ي) 

9 95555 طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلاعقأبي  يلأيحد  عبد  يلساد 
تجزئة ملاكة يلقطعة أقم  عنأينه)ي) 

9 95555 طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   56 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57157).
(((I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SOCIETE JAN SHIR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

SOCIETE JAN SHIR شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شقة أقم 
1 يلطابق يبر  , عماأة أقم 1, يقامة 

يلناجي ,يلطريق يلرئيساة أقم 8 
شيشارة. - 41555 شيشارة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
(183

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE JAN SHIR
غرض يلشرتة بإيجاز : -1تاجر ور 

رساط في يالسكيريد ريلكصدير.
-2مقار  في يبعما  ور يإلنشاءيت 

يملخكلفة.

باأ.
َ
-3حفر يال

يبلأيح  رترتاب  ر ا   شريء   4-
يلشمساة..

عنأين يملقر يالجكماعي : شقة أقم 
1 يلطابق يبر  , عماأة أقم 1, يقامة 
 8 أقم  يلرئيساة  ,يلطريق  يلناجي 

شيشارة. - 41555 شيشارة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 555.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   (.555  : يلساد خالد تمي 

بقامة 155 دأهم للحصة.
1.755 حصة   : يلساد محمد تمي 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 1.(55  : كاأديش  صأيت  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد خالد تمي عنأينه)ي) تجزئة 
بلدية   ( شقة   85 أقم   1 يلنصر 

شيشارة 41555 شيشارة يملغرب.
عنأينه)ي)  تمي  محمد  يلساد 
شيشارة  بلدية   36 أقم  يلنصر  حي 

41555 شيشارة يملغرب.
يلساد صأيت كاأديش عنأينه)ي) 
T.C İçişleri Bakanlığı 06000 ونقرة 

ترتاا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد خالد تمي عنأينه)ي) تجزئة 
بلدية   ( شقة   85 أقم   1 يلنصر 

شيشارة 41555 شيشارة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  بامنكانأت  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 589/2022.
((3I

FARAJ CONSEIL GESTION

FROM TO MOROCCO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC

FROM TO MOROCCO شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 شاأع 
يببطا  شقة 4 وتدي  - 15595 

يلر اط يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1(5191

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  55 شتنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   FROM TO MOROCCO
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
يببطا   شاأع   15 يإلجكماعي  مقرها 
يلر اط   15595  - وتدي    4 شقة 
وي  رجأد  عدم   : نتاجة    يملغرب 

مشررع ور مباعات منذ تأسيسها.
ر حدد مقر يلكصفاة ب 15 شاأع 
 15595  - وتدي    4 شقة  يببطا  

يلر اط يملغرب. 
ر عين:

يلساد)ة) خالد بلكبير ر عنأينه)ي) 
8 جنان بأعزيري بطانة 11545 سال 

سال تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : 15 شاأع 

يببطا  شقة 4 وتدي  يلر اط
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8874)1.
((4I

FIDUNOUR SARL 

MOBAD IMMOBILIER
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسلامان يملغرب

MOBAD IMMOBILIER شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
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يتدي  يلرقم 56-) يملحل أقم )5 
بأزناقة - 13155 بأزناقة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

7749
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (9
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MOBAD IMMOBILIER
ترريج   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ريلنجاأة  ريبملناأم  يلعقاأيت 

يلخشباة.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 5( أقم  يملحل   56-2 يلرقم  يتدي  

بأزناقة - 13155 بأزناقة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 1.555.555 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : عزيلدين  شكير  يلساد 

بقامة 155 دأهم.
 555  : عبديلرحام  شكير  يلساد 

بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  عزيلدين  شكير  يلساد 
أقم 956 حي يلأأرد بأزناقة 13155 

بأزناقة يملغرب.
عبديلرحام  شكير  يلساد 
بن  لأطا  يلعأينس  دريلر  عنأينه)ي) 

سلامان 13555 بنسلامان يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  عزيلدين  شكير  يلساد 
أقم 956 حي يلأأرد بأزناقة 13155 

بأزناقة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  سلامان  ببن  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 631.
((5I

DEMER CONSULTING

SHELBY CAPITAL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، يلديأيلباضاء 
يملغرب

SHELBY 100.000 شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 119 شاأع 
عبديملأمن طابق ) أقم 18 - 5555) 

يلباضاء يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555817
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SHELBY 100.000
إديأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يبصأ  يملنقألة ر يلعملاات..
عنأين يملقر يالجكماعي : 119 شاأع 
عبديملأمن طابق ) أقم 18 - 5555) 

يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلغازي  نعامة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 1555  : يلغازي  نعامة  يلساد 

بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلغازي  نعامة  يلساد 
يلخضريء  يملدينة  تارن  ترين   519
يلباضاء   (5555 بأسكأأة يلنأيصر 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلغازي  نعامة  يلساد 
يلخضريء  يملدينة  تارن  ترين   519
بأسكأأة يلنأيصر 55555) يلباضاء 

يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838181.
((6I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

TRANS MAFKOUR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID AYOUB IMM B N° 36
 AIN HARROUDA KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
TRANS MAFKOUR شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 68 زنقة 
6 يلطابق يلسفلي بلأك 9 كأديا - 

5555) يلديأيلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555771
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
 شكل يلشرتة : شرتة ذيت مسؤلاة

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 TRANS : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.MAFKOUR
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبضائ  يلأطناة ريلعاملاة.
زنقة   68  : عنأين يملقر يالجكماعي 
 - كأديا   9 بلأك  يلسفلي  يلطابق   6

5555) يلديأيلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : مفكأأ أشعاب  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد مفكأأ أشعاب عنأينه)ي) 
هشام  مأالي  شاأع  مأمن  سادي 
 (5555 يلقرية  حي   ( أقم   ( بلأك 

يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد مفكأأ أشعاب عنأينه)ي) 
شاأع مأالي هشام بلأك ) أقم ) حي 

يلقرية 5555) يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )3555.

((7I

stratencyco SARL

CAFE MED KHAY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

stratencyco SARL
حي يلفرح، زنقة يلناظأأ أقم 5). 
تافلت ، 14555، تافلت يملغرب
CAFE MED KHAY شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلبام ) 

أقم 5) - )1515 يرملاس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
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أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
(9659

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   59
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 CAFE  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.MED KHAY
مقهى-  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مطعم، مخبزة، مكجر حلأيات.
: حي يلبام  عنأين يملقر يالجكماعي 

) أقم 5) - )1515 يرملاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد محمد خاي : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  خاي  محمد  يلساد 
تجزئة عرصة سال عماأة 56 شقة 11 

11555 سال يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  خاي  محمد  يلساد 
تجزئة عرصة سال عماأة 56 شقة 11 

11555 سال يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  بالخميسات  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 344.
((8I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

STE PROMIB SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED ( FLM

أقم 35 مكرأ زنقة شاخ يلإلسالم 
بلعربي يلأيد لحمر ، 555)5، 

يلرشادية يملغرب
STE PROMIB SARL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي قصر زريلة 

ورفأس - 555)5 يلرشادية يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16(93
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PROMIB SARL
غرض يلشرتة بإيجاز : - يسكغال  

يملناجم ر يملعادن
- يبشغا  يملخكلفة ور يلبناء

- يلكجاأة.
قصر   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلرشادية   5(555  - ورفأس  زريلة 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد وررجال عمرر : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : يبريهام  وررجال  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  عمرر  وررجال  يلساد 
تاأتة  يلكجاأي  يلشريط   14 أقم 

يلجديدة 555)5 يلرشادية يملغرب.
يلساد وررجال يبريهام عنأينه)ي) 
تاأتة   14 أقم  صناعي  يلشبه  يلحي 

يلجديدة 555)5 يلرشادية يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  عمرر  وررجال  يلساد 
تاأتة  يلكجاأي  يلشريط   14 أقم 

يلجديدة 555)5 يلرشادية يملغرب

يلساد وررجال يبريهام عنأينه)ي) 

تاأتة   14 أقم  صناعي  يلشبه  يلحي 

يلجديدة 555)5 يلرشادية يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 1( بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 5)11.

((9I

FLASH ECONOMIE

Dune kite center
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Dune kite center شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يم 

يلكأن�سي أقم )14 - 73555 يلديخلة 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

((491

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 Dune  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.kite center

ياليأيء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

-جما   يلسااحي  ريلنقل  يلسااحي 

يلعملاات يلخاصة بالسكن يلسااحي 

يلعملاات  -جما   يلعررض  رجما  

يملكعلقة  يملباشرة  غير  ور  يملباشرة 

بالسااحة ريلعطالت.

يم  حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلكأن�سي أقم )14 - 73555 يلديخلة 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
مألأد  محمد  بأعمأد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
مألأد  محمد  بأعمأد  يلساد 
 14( حي يم يلكأن�سي أقم  عنأينه)ي) 

73555 يلديخلة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
مألأد  محمد  بأعمأد  يلساد 
 14( حي يم يلكأن�سي أقم  عنأينه)ي) 

73555 يلديخلة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1457.
(35I

FLASH ECONOMIE

Livraison WANI
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Livraison WANI شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلعماأيت 
يلحمر أقم 35 - 73555 يلديخلة 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

((489
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
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مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.Livraison WANI

يلكأصال   : غرض يلشرتة بإيجاز 

إلى يملناز  يلنقل يلبري يلعام للبضائ  

رتأجير يملرتبات بسائق ؛ نقل يلركاب 

لحساب  يلبضائ   نقل  يلطرق؛  على 

يلبري  يلنقل  معديت  تأجير  ؛  يلغير 

يلنقل  بعملاات  يملكعلقة  يلخدمات 

يملنكجات ريملأيد  ر ا   شريء  ؛  يلبري 

يملكعلقة  ريمللحقات  ريإلمديديت 

بأنشطة يلنقل يلبري..

عنأين يملقر يالجكماعي : يلعماأيت 

يلديخلة   73555  -  35 أقم  يلحمر 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد يبالال ماء يلعانين : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلعانين  ماء  يبالال  يلساد 

 35 أقم  يلحمر  يلعماأيت  عنأينه)ي) 

73555 يلديخلة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلعانين  ماء  يبالال  يلساد 

 35 أقم  يلحمر  يلعماأيت  عنأينه)ي) 

73555 يلديخلة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 15 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1496.

(31I

FLASH ECONOMIE

 BEG INGENIERIE SA
SUCCURSALE AU MAROC

تعاين مدير عام

 BEG INGENIERIE SA
SUCCURSALE AU MAROC

 مقرها يالجكماعي: فضاء باب ونفا 3 
زنقة باب منصأأ ونفا - 5555) يلديأ 

يلباضاء
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

(34353
:تبعا لقريأيت يلجم  يلعام يملؤأخ 

بكاأيخ )) يأناأ ))5) قرأ ما يلي
 Hugues يلساد  -يسكقالة 
Léonard Olivier Golzio من مهامه 
 BEG INGENIERIE SA تمسير لفرع 

SUCCURSALE AU MAROC
 CHABANNE يلساد  -تعاين 
مديري   Bertrand Antoine Jean
 BEG INGENIERIE SA جديدي لفرع 

SUCCURSALE AU MAROC
يلقاام  قصد  يلصالحاات 

باإلجريءيت
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (8 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم 8)6)83
(3(I

FLASH ECONOMIE

El aadnani frère 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 El aadnani frère شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 88 تجزئة 
يلهناء - 54555 خنافرة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4493
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   55

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 El  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.aadnani frère
تاجر   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

معديت إلكتررناة 
 يسكيريد رتصدير

 با  يملأيد يلغذيئاة بالكجزئة.
عنأين يملقر يالجكماعي : 88 تجزئة 

يلهناء - 54555 خنافرة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : سالم  يبريهام  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  سالم  يبريهام  يلساد 
 54555 حي السيرين   1( أقم   6 زنقة 

خنافرة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  سالم  يبريهام  يلساد 
 54555 حي السيرين   1( أقم   6 زنقة 

خنافرة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
6) غشت  يالبكديئاة بخنافرة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 377/2022.

(33I

MINELCO-CONF

TEXIBERIA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

TEXIBERIA
145 شاأع محمد يلخامس يلطابق 
 Tanger ،95555 ، (8 يلريب  شقة

Maroc
TEXIBERIA شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي )1 خالد 

يبن يلألاد يلطابق 3 أقم 8 طنجة - 

95555 طنجة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135549

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TEXIBERIA

يلكصنا    : غرض يلشرتة بإيجاز 

رمريقبة جأدة يملنسأجات.

)1 خالد   : عنأين يملقر يالجكماعي 
 - 8 طنجة  3 أقم  يبن يلألاد يلطابق 

95555 طنجة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد فيريري د سأسة جأ فالاب 

دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد فيريري د سأسة جأ فالاب 

يلبرتغا    4765 يلبرتغا   عنأينه)ي) 

يلبرتغا .

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد فيريري د سأسة جأ فالاب 

يلبرتغا    4765 يلبرتغا   عنأينه)ي) 

يلبرتغا 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )5747).

(34I
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ADVALORIS 

SLG Conseil SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

SLG Conseil SARL AU شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 

زنقة يلحرية، يلطابق 3 يلشقة 5، 
يلديأيلباضاء - 5555) يلديأيلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555397
 15 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( غشت 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 SLG  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.Conseil SARL AU
يلبرمجة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
تكنألأجاا  رونشطة  ريالستشاأيت 

يملعلأمات يبخرى.
 15  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 ،5 يلشقة   3 يلطابق  يلحرية،  زنقة 
5555) يلديأيلباضاء  يلديأيلباضاء - 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 10.000,00 

دأهم، مقسم كالكالي:
155 حصة   : يلساد سمير ملري�سي 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  ملري�سي  سمير  يلساد 
يملعاأيف  يلصفا  إخأين  زنقة   4
يلديأيلباضاء   (5555 يلديأيلباضاء 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  ملري�سي  سمير  يلساد 
يملعاأيف  يلصفا  إخأين  زنقة   4
يلديأيلباضاء   (5555 يلديأيلباضاء 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837517.

(35I

FLASH ECONOMIE

PROCKTAGE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
PROCKTAGE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 5)3 

تجزئة يملساأ طريق آسفي يلطابق 1 - 
45555 مريتش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1(8759

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PROCKTAGE
تاجر   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

بالكجزئة

تاجر صناديق يلكعبئة بالكجزئة.
 3(5  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تجزئة يملساأ طريق آسفي يلطابق 1 - 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد يملحفأظ يلسعادي : 555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : يلسعادي  ييأب  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسعادي  يملحفأظ  يلساد 
 3(5 أقم  يملساأ  تجزئة  عنأينه)ي) 
طريق آسفي 45555 مريتش يملغرب.

يلساد ييأب يلسعادي عنأينه)ي) 
طريق آسفي   3(5 تجزئة يملساأ أقم 

45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسعادي  يملحفأظ  يلساد 
 3(5 أقم  يملساأ  تجزئة  عنأينه)ي) 
طريق آسفي 45555 مريتش يملغرب

يلساد ييأب يلسعادي عنأينه)ي) 
طريق آسفي   3(5 تجزئة يملساأ أقم 

45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 14)139.
(36I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE NABI LILISKANE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شاأع مأالي يسماعال زيرية 

زنقة تأنس برشاد يملغرب، 6155)، 
برشاد يملغرب

SOCIETE NABI LILISKANE شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
نصر هللا بقعة أقم 68)-3 يلطابق 1 

يساأ - 6155) برشاد يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
17539

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE NABI LILISKANE
منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
نصر هللا بقعة أقم 3-268 يلطابق 1 

يساأ - 6155) برشاد يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : يلدغأغي  يلزيكأني  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : يلساد عبد يلنبي يلدغأغي 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلدغأغي  يلزيكأني  يلساد 
عنأينه)ي) دريأ يرالد عزرز يرالد عامر 

يلبررج 55)6) يلبررج يملغرب.
يلدغأغي  يلنبي  عبد  يلساد 
عنأينه)ي) دريأ يرالد عزرز يرالد عامر 

يلبررج 55)6) يلبررج يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلدغأغي  يلزيكأني  يلساد 
عنأينه)ي) دريأ يرالد عزرز يرالد عامر 

يلبررج 55)6) يلبررج يملغرب
يلدغأغي  يلنبي  عبد  يلساد 
عنأينه)ي) دريأ يرالد عزرز يرالد عامر 

يلبررج 55)6) يلبررج يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 918.
(37I
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FLASH ECONOMIE

 LES CONSULTANTS 
 REUNIS

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

  LES CONSULTANTS REUNIS 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي )43 
زنقة مصطفى يملعاني - 5555) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.13(963

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 8) فبريير ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
»)43 زنقة مصطفى يملعاني - 5555) 
يلديأيلباضاء يملغرب« إلى »119 شاأع 
 -  38 أقم   5 يلطابق  يملأمن  عبد 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 51 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 8)9)83.

(38I

EVO DISPATCH

EVO DISPATCH
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

EVO DISPATCH
 DIYAR CHARK ROUTE AL

 AOUNIA LOT N 262 ، 60000،
OUJDA MAROC

EVO DISPATCH شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : 15 شاأع 
أيزي يقامة سامي يلطابق 4 أقم 15 - 

65555 رجدة يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.33451

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ حل   (5(( ماي   (5 في  يملؤأخ 
ذيت  شرتة   EVO DISPATCH
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 
 10.000,00 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 
 15 يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 
شاأع أيزي يقامة سامي يلطابق 4 أقم 
نتاجة  يملغرب  رجدة   65555  -  15

لعدم تحقاق يلغرض يالجكماعي.
ر عين:

ر  طلحاري  زتريا  يلساد)ة) 
فرنسا   5(355 فرنسا  عنأينه)ي) 

فرنسا تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
شاأع   15 رفي   (5(( ماي   (5 بكاأيخ 
 15 أقم   4 أيزي يقامة سامي يلطابق 

- 65555 رجدة يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )138.
(39I

FLASH ECONOMIE

LEX CONSULTING 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

LEX CONSULTING 
 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
 مقرها يإلجكماعي: 73 ساتي مامأزي 

شاأع يبن سينا سيال - يلديأ 
يلباضاء

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
184315
حل شرتة

يلأحاد  يلشريك  لقريأيت  تبعا 
يملؤأخ بكاأيخ 1) يأناأ ))5) قرأ ما 

يلي
حل يلشرتة-

يلصغير  نجابة  يلسادة  تعاين 
تمصفاة للشرتة-

 حدد مقر يلكصفاة في 119 شاأع 
يلديأ   39 أقم   5 عبد يملأمن يلطابق 

يلباضاء -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم -831178
(45I

يئكماناة حلب لالستشاأة

SOCIETE BEN PETROL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

يئكماناة حلب لالستشاأة
44 زنقة عمر بن يلخطاب. برشاد ، 

6155)، برشاد يملغرب
SOCIETE BEN PETROL شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي مجمأعة 
يلكقدم GH2 17 يلطابق ) سادي 
يلبرنأ�سي يلديأيلباضاء - 5655) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.169(5

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تحأيل   (5(( ماي   5( يملؤأخ في 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
يلطابق   GH2 17 »مجمأعة يلكقدم 
 - يلديأيلباضاء  يلبرنأ�سي  سادي   (
إلى  يملغرب«  يلباضاء  يلديأ   (5655
ورالد  يلعاايدة  دريأ  يلرمل3  »وأض 
 (6155  - حجاج يلااحل ورالد حريز 

برشاد يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   55 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 785.
(41I

FIDUBAC SARL

LUXOR TRADING
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FIDUBAC SARL
)16 مكرأ شاأع يأسف يبن تاشفين 
يلشقة أقم 11 يلناضأأ ، 555)6، 

يلناضأأ يملغرب
 LUXOR TRADING

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 555 

قطعة 1 طريق يلعريض تاريمة 
يلناضأأ - 555)6 يلناظأأ يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(4651
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (6
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.LUXOR TRADING
يسكيريد   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملنكجات يلغذيئاة
تأزي  يملنكجات يلغذيئاة.

 555  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تاريمة  يلعريض  طريق   1 قطعة 

يلناضأأ - 555)6 يلناظأأ يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد محمد بركاني : 555 حصة 

بقامة 55.555 دأهم للحصة.
حصة   555  : يلساد عزيز بركاني 

بقامة 55.555 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  بركاني  محمد  يلساد 
 6(555 فرخانة  إجأأيتن  دريأ 

يلناضأأ يملغرب.
يلساد عزيز بركاني عنأينه)ي) دريأ 
يلناضأأ   6(555 فرخانة  إجأأيتن 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  بركاني  محمد  يلساد 
 6(555 فرخانة  إجأأيتن  دريأ 

يلناضأأ يملغرب
يلساد عزيز بركاني عنأينه)ي) دريأ 
يلناضأأ   6(555 فرخانة  إجأأيتن 

يملغرب
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ )1 شتنبر 

))5) تحت أقم 4351.
(4(I

FLASH ECONOMIE

 ADA NEGOCE et 
CONSULTING

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

ADA NEGOCE et CONSULTING
 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
 مقرها يإلجكماعي: ساحة يلنصر 
سالم ر زنقة ماتز دأج ب يلطابق 1 

يلشقة 1 - يلديأيلباضاء
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

551143
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   56
مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يلأحاد
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 ADA تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

:NEGOCE et CONSULTING
إنكاج   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
رتأزي  رتجاأة جما  يلسل  يلغذيئاة 

رغير يلغذيئاة
ساحة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
ب  دأج  ماتز  زنقة  ر  سالم  يلنصر 

يلطابق 1 يلشقة 1 - يلديأيلباضاء
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي
 1.555  : قدي  عطافة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة
ريلعائلاة  يلشخصاة  :يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء
عنأينها  قدي  عطافة  يلسادة 
ممر بغديد يلحى يلسأيسرى   51 أقم 

وكادير

ريلعائلاة  يلشخصاة  :يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة

يلساد سمير بن عمر عنأينه أقم 
1 ممر بغديد يلحى يلسأيسرى وكادير

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (8 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم 5445)
(43I

FLASH ECONOMIE

BDO FINANCES 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

BDO FINANCES
 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
 مقرها يإلجكماعي :)43 زنقة 

مصطفى يملعاني - يلديأ يلباضاء
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

3(4683
حل شرتة

يلأحاد  يلشريك  لقريأيت  تبعا 
يملؤأخ بكاأيخ 1) يأناأ ))5) قرأ ما 

يلي
حل يلشرتة-

يلصغير  نجابة  يلسادة  تعاين 
تمصفاة للشرتة-

 حدد مقر يلكصفاة في 119 شاأع 
يلديأ   39 أقم   5 عبد يملأمن يلطابق 

يلباضاء -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم 831177
(44I

FLASH ECONOMIE

 BDO 
إعالن مكعدد يلقريأيت

BDO
 شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
أوسمالها:1.700.000,00 دأهم

 مقرها يالجكماعي: عماأة بأيلدينغ 
شاأع يلحرية - يلديأ يلباضاء

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
37563

يلعام  يلجم   قريأيت  بمقك�سى 
يالسكثنائي يملؤأخ في 5) ماأس ))5) 

قرأ ما يلي
ريملأيفقة  بالكفأيت  يلكفأيض   

على يلشريك يلجديد ؛-
للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
 ، يلحرية  شاأع  بأيلدينغ  عماأة  من 
عبد  شاأع   119 يلى  يلباضاء  يلديأ 

يملؤمن ، يلطابق 5 ، أقم 39 ؛-
من   7 ر   6 ر   5 يلفصل  تعديل 

يلنظام يبسا�سي للشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 51 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم ))9)83.

(45I

fiduciaire belfisc

 AL JIONE DE COMMERCE
GENERALE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

أف  أوسما  يلشرتة

fiduciaire belfisc
136 شاأع عين يلشاخ ، 5555)، 

يبي يلجعد يملغرب
 AL JIONE DE COMMERCE

GENERALE شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 57 تجزئة 
يلبسكان - 5555) يبي يلجعد 

يململكة يملغر اة.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.187

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( يأناأ   15 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
»155.555 دأهم« وي من »155.555 
عن  دأهم«   (55.555« إلى  دأهم« 
ور  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلجعد  بابي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 38/2022.

(46I

CABINET CADRE CONSEIL

ROCHDI DIGITAL SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 ROCHDI DIGITAL SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

يملحمدي أقم تج 336 رأزيزيت - 
45555 رأزيزيت يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1(159

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ROCHDI DIGITAL SARL AU
غرض يلشرتة بإيجاز : يلخدمات 

يملعلأماتاة.
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - رأزيزيت   336 تج  أقم  يملحمدي 

45555 رأزيزيت يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد يبأ سعاد أشاد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يبأ سعاد أشاد عنأينه)ي) 
زيكأأة  تزيأين  يمناصف  ييت  دريأ 

45555 رأزيزيت يملغرب.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يبأ سعاد أشاد عنأينه)ي) 
زيكأأة  تزيأين  يمناصف  ييت  دريأ 

45555 رأزيزيت يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بأأزيزيت بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم 368.
(47I

LE LEGALISTE

ELANE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تغاير تسماة يلشرتة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

ELANE شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يالجكماعي 3، زنقة 
ويت ورأير، يلطابق يلثاني، شاأع 
مأالي يأسف - 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
تغاير تسماة يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
357(65

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم تغاير   (5(( 5) غشت  يملؤأخ في 
إلى   »ELANE« من  يلشرتة  تسماة 
.»TAWSILE DELIVERY SERVICES«
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837884.
(48I

ETS COMPTA HOUSE

harmomo
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسا  نشاط يلشرتة 

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

harmomo شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يالجكماعي شاأع 
يلدأيح مرتز مأالي بأعزة خنافرة - 

54453 خنافرة يملغرب.
تأسا  نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.3195

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   19 في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :
يملنكجات  رتغلاف  -تعبئة 
- يلكصدير  يلغذيئاة -يلنجاأة يلعامة 

ر يالسكيريد.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
15 شتنبر  يالبكديئاة بخنافرة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 456.

(49I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

OISEAU BLEU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
OISEAU BLEU شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي بين يملدن 

شاأع ينزكان زنقة 65 أقم 115 
يلطابق يلثاني يلديأ يلباضاء 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555733

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   31
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.OISEAU BLEU
غرض يلشرتة بإيجاز : يالنشاءيت 

ر يلكنماة يلعقاأية.
بين   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يملدن شاأع ينزكان زنقة 65 أقم 115 
 (5555 يلطابق يلثاني يلديأ يلباضاء 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة عصفأأ ياسمين : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
ياسمين  عصفأأ  يلسادة 
عنأينه)ي) دريأ تاكني مأالي عبد هللا 

4555) يلجديدة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
ياسمين  عصفأأ  يلسادة 
عنأينه)ي) دريأ تاكني مأالي عبد هللا 

4555) يلجديدة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم -.
(55I

SOCIETE KHAWLA CARE -SARL- AU 

KHAWLA CARE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

 SOCIETE KHAWLA CARE -SARL-
AU

 APPT N°01 BLOC N°01 RUE

 11 N°02 HAY TAMOUMENT,

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA

MAROC

KHAWLA CARE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي عماأة 

51 بلأك 51 زنقة 11 أقم )5 حي 

تامأمنت خنافرة - 54555 خنافرة 

يملغرب.

حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.3575

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تقرأ حل   (5(( يأناأ   15 يملؤأخ في 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

 KHAWLA CARE يلأحاد  يلشريك 

مبلغ أوسمالها 15.555 دأهم رعنأين 

مقرها يإلجكماعي عماأة 51 بلأك 51 

زنقة 11 أقم )5 حي تامأمنت خنافرة 

 : خنافرة يملغرب نتاجة     54555  -

تثرة يملصاأيف 

شرتة غير أ حاة ر وزمة كأأرنا.

عماأة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 

حي   5( أقم   11 زنقة   51 بلأك   51

خنافرة   54555  - تامأمنت خنافرة 

يملغرب. 

ر عين:

بأيخأأص  مريم  يلساد)ة) 

حي   1 بلأك   1( أقم  عنأينه)ي)  ر 

خنافرة   54555 خنافرة  تمأمنت 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

58 شتنبر  يالبكديئاة بخنافرة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 397.

(51I
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THK CONSULTING

NADIS DH

إعالن مكعدد يلقريأيت

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
NADIS DH »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم )3 
حي 58) عين قادرس حي يملصلى 

فاس - 35555 فاس يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.73589

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 58 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم -1 تحأيل يملقر يالجكماعي 
مايلي:  على  ينص  يلذي  للشرتة: 
يملقر  بكحأيل  يلأحاد  يلشريك  قرأ 
58) عين  )3 حي  يالجكماعي من أقم 
إلى مككب  قادرس حي يملصلى فاس 
وشرف  مكاتب   6 يلطابق   48 أقم 
شاأع عبد يلكريم بنجلأن م ج فاس 

آخر  مسير  تعاين   2- أقم  قريأ 
مايلي:  على  ينص  يلذي  للشرتة: 
تعاين  يلأحاد  يلشريك  قرأ 
ر  ت  ب  أ  وشرف  يملصباحي  يلساد 
للشرتة  مسيري جديدي   CD318870
ملدة غير محددة يكصرف بأتبر قدأ 

من يلصالحاات. 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :  5- أقم  بند 
هأ  للشرتة  يالجكماعي  يملقر  مايلي: 
مكاتب   6 يلطابق   48 أقم  مككب 
وشرف شاأع عبد يلكريم بنجلأن م 

ج فاس 
على  ينص  يلذي   :15- أقم  بند 
-يلساد   : يلشرتة  مسيررن  مايلي: 
 .CD329061دحماني حمزة أ ب ت ر
ت  ب  أ  وشرف  يملصباحي  -يلساد 
للكأقا   بالنسبة   .CD318870 ر 

ممثلة  سككأن  يلشرتة  فان  يلبنكي 
دحماني  للساد  يملنفصل  بالكأقا  

حمزة ور يلساد يملصباحي وشرف. 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3858.

(5(I

STE HTCPRO SARL

VERDURA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
VERDURA شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 76 

يلطابق يبر  حي يملسيرة وما  5 ح ي 
م - 15555 يلر اط يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.91771
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   13 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
حافظي  زهير  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   755 يدأي�سي 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   755 وصل 
عزيز يلبزيدي بكاأيخ 13 شتنبر ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   19 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8915)1.

(53I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

STE BAYLE
إعالن مكعدد يلقريأيت

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri
 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

STE BAYLE »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 68 بير 
أيمي يملنطقة يلصناعاة يلقناطرة - 

14555 يلقناطرة يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.(4831

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  53 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تأسا  نشاط يلشرتة
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
يلحصص  هبة  على  يملأيفقة  مايلي: 
تحقاقها  ر اان  للشرتة  يالجكماعاة 
2100- حصة من طرف يلساد بايل 
أر ير ماأسال - 685 حصة من طرف 
5) حصة من   - يلسادة بايل ميشا  
كأندي  ماأي  آن  بايل  يلسادة  طرف 
حصة من طرف يلسادة بايل   (5  -
 (8(5 تترين كاك يملجمأع يلحصص 

لفائدة يلساد بايل جأن ماأك 
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
يسكقالة يملسيرين يلساد بايل أر ير 

ماأسال ريلسادة بايل ميشا  
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
من  للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تحأ  
إلى  محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 
تعاين يلساد بايل جأن ماأك يملسير 

يلأحاد ريلشريك يلأحاد لشرتة
قريأ أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 

تحديث يلنظام يبسا�سي
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
باضافة  يلشرتة  نشاط  تأسا  
نشاطات: -يالشغا  يملخكلفة رتقديم 
بمصادأ  يالسكعانة  ر  يلخدمات 
نقل جما  ونأيع يلبضائ    - خاأجاة 

ريملعديت يلخاصة بشرتة
ينص على  يلذي  ر7:   6 أقم  بند 
أيس يملا  يلشرتة محددة في  مايلي: 

حصة   3555 يلى  مقسمة   355555
يجكماعاة من فئة 155 دأهم مقادة 
يلأحاد  يلشريك  باسم  جماعها 

لشرتة 
على  ينص  يلذي   :14 أقم  بند 
تعاين يلساد بايل جأن ماأك  مايلي: 

تمسير رحاد للشرتة 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 3616.

(54I

N2M CONSEIL-SARL

YASOF FOOD
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
YASOF FOOD شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

عاأيض   93) يلناظأأ - 555)6 
يلناظأأ يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
(4595

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 YASOF : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.FOOD
يالسكيريد   : غرض يلشرتة بإيجاز 

ر يلكصدير.
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 6(555  - يلناظأأ   (93 عاأيض   

يلناظأأ يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18374

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

555 حصة   : يلساد بادي ياسين 
بقامة 155 دأهم للحصة.

 555  : سأفاان  مدني  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  ياسين  بادي  يلساد 
 6(555  11 أقم   1 حي يلكندي زنقة 

يلناظأأ يملغرب.
عنأينه)ي)  سأفاان  مدني  يلساد 
 93 حي لعري�سي تجزئة يلبركاني زنقة 

أقم 19 555)6 يلناظأأ يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  ياسين  بادي  يلساد 
 6(555  11 أقم   1 حي يلكندي زنقة 

يلناظأأ يملغرب
عنأينه)ي)  سأفاان  مدني  يلساد 
 93 حي لعري�سي تجزئة يلبركاني زنقة 

أقم 19 555)6 يلناظأأ يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 58 شتنبر 

))5) تحت أقم 4336.
(55I

STE HTCPRO SARL

DECOHOME SACHERIE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
DECOHOME SACHERIE شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 زنقة 
سبأ أقم 5 يلطابق يلثامن إقامة 
الشأب - 14555 يلقناطرة يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.51539

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( غشت   (9 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   1.455.555«
 1.555.555« إلى  دأهم«   155.555«
تقديم حصص   : عن طريق  دأهم« 

نقدية ور عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 656)9.
(56I

N2M CONSEIL-SARL

MAKHLOUFI AGRI
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص
N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
MAKHLOUFI AGRI شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
يمباأتن حا�سي بركان يلناظأأ 

555)6 يلناظأأ يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(5559

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   56 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
)ة) سعاد مخلأفي  تفأيت يلساد 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   555
1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) فؤيد 

معا�سي بكاأيخ 56 شتنبر ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 14 شتنبر 

))5) تحت أقم 4369.
(57I

LMT AUDITING

EMIRATES LOGISTICS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة
LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace
 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

EMIRATES LOGISTICS شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي زيرية زنقة 
مصطفى يملعاني رزنقة طأ  يلطابق 
) أقم 5) - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.353485

يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
غشت   (( في  يملؤأخ  يلأحاد 
يلشرتة  أوسما   أف   تم   (5((
دأهم«   5.569.555« قدأه  بمبلغ 
إلى  دأهم«   6.555.555« من  وي 
طريق  عن  دأهم«   11.569.555«
يلشرتة  ديأن  م   مقاصة  إجريء   :

يملحددة يملقديأ ر يملسكحقة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838541.
(58I

afaqconseil

ANAS SANITAIRE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ANAS SANITAIRE شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 57) 

يلحي يلصناعي سادي غانم يلطابق 
) مككب أقم 9 مريتش - 45555 

مريتش يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.119115

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في )1 شتنبر ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

غانم  سادي  يلصناعي  يلحي   (57«

 - مريتش   9 أقم  مككب   ( يلطابق 

»يلحي  إلى  يملغرب«  مريتش   45555

 1 يلطابق   4-40 يملساأ  يلصناعي 

 45555  - مريتش   4 أقم  مككب 

مريتش يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139558.

(59I

LMT AUDITING

 BEL BUSINESS 

 DEVELOPEMENT AGENCY

TRAVAUX

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

 BEL BUSINESS 

 DEVELOPEMENT AGENCY

TRAVAUX شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يمكديد 

 GH7E11-A212 - 2- أياض ياللفة

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.476161

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تعاين  31 غشت  يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

بلمجدرب ونس تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838578.

(65I
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LMT AUDITING

BGS INVEST
إعالن مكعدد يلقريأيت

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

BGS INVEST »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: زنقة 

سماة، إقامة شهرزيد3، يلطابق5 

يلرقم)),يلديأ يلباضاء، يملغرب - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.548((9

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم يتخاذ   (5(( 55 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

 1555 يي  يلحصص  جما   تفأيت 

طرف  من  تهبة  يجكماعاة  حصة 

يلسادة غزالن تحلي إلى زرجها يلساد 

أضا يلاخلافي

قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

من  تحلي  غزالن  يلسادة  يسكقالة 

أضا  يلساد  رتعاين  تمسيرة  مهامها 

يلاخلافي تمسير جديد للشرتة ملدة 

غير محدردة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

يلذي ينص على   :7 ر   6 بند أقم 

مايلي: يملكعلقان بريسما  يلشرتة 

بند أقم 8: يلذي ينص على مايلي: 

يملكعلق بكعاين مسيري يلشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )83854.

(61I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

TIGA SERANGKAI
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
TIGA SERANGKAI شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تقاط  
شاأع لاللة يلااقأت ر مصطفى 

يملعاني أقم 69 يلطابق يلثاني يلديأ 
يلباضاء 555) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
544(93

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   17
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 TIGA  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.SERANGKAI
غرض يلشرتة بإيجاز : يلكجاأة.

تقاط    : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مصطفى  ر  يلااقأت  لاللة  شاأع 
يلطابق يلثاني يلديأ   69 يملعاني أقم 
يلباضاء 555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد خلال خالدي : 555 حصة 

بقامة 55.555 دأهم للحصة.
يلساد يأسف بن محمد بن عبد 
555 حصة بقامة   : يلرحمن يلدرس 

55.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  خالدي  خلال  يلساد 
 ALEE DE MESSIDOR VILLA N 3

31135 باملا فرنسا.
يلساد يأسف بن محمد بن عبد 
يلرياض  عنأينه)ي)  يلدرس  يلرحمن 

71))1 يلرياض يلسعأدية.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  خالدي  خلال  يلساد 
 ALEE DE MESSIDOR VILLA N 3

31135 باملا فرنسا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837475.
(6(I

CAB CONSEILS

ESPRIT ROSE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CAB CONSEILS
 RUE GOULMIMA RESIDENCE

 LE LOUVRE N°653 4EME
 ETG APPT 11 CASABLANCA،
22000، CASABLANCA MAROC
ESPRIT ROSE شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 
كلمامة إقامة يللأفر أقم 653 

يلطابق 4 يلشقة 11 يلديأ يلباضاء - 
5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555851
 56 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 ESPRIT : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.ROSE

غرض يلشرتة بإيجاز : وي نشاط 

وي  رتصدير  ريسكيريد  رشريء  لبا  

سل  ور منكجات. تسأيق رتأزي  هذه 

يلسل  ور يملنكجات روي نشاط مكعلق 

بها..
زنقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

كلمامة إقامة يللأفر أقم 653 يلطابق 

4 يلشقة 11 يلديأ يلباضاء - 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد ومين حشد : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد ومين حشد عنأينه)ي) عين 

يلشق زنقة )5 يلرقم 6 5475) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد ومين حشد عنأينه)ي) عين 

يلشق زنقة )5 يلرقم 6 5475) يلديأ 

يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838189.

(63I

يئكماناة زهير

BAHJATE CAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

يئكماناة زهير
زنقة يبن عائشة عماأة باأيس 

يلطابق يلكالت مككب أقم 11 تاليز 

مريتش ، 45555، مريتش يملغرب

BAHJATE CAR شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
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رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلكلاة إقامة 95 محل أقم 3 طريق 

وسفي - 45555 مريتش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8951

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   53

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BAHJATE CAR

تأجير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

طريق   3 محل أقم   95 يلكلاة إقامة 

وسفي - 45555 مريتش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد عبد يلكريم سمير : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

سمير  يلكريم  عبد  يلساد 
 176 أقم   1 عباد  سادي  عنأينه)ي) 

45555 مريتش يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد عمر يبا يلكرش عنأينه)ي) 

 45555  (7(3 يلعزرزية أقم  تجزئة 

مريتش يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   14 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139387.

(64I

afayad groupe

TRIP SPIRIT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

afayad groupe
 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC
TRIP SPIRIT شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي محافظة 

دريأ يلحاجب يرأيكا تحنارت - يلحأز 
مريتش - )35)4 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8995
 51 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 TRIP  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.SPIRIT
ركالة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلحدث.
- تنظام يلرحالت

- يملسؤر  عن تنظام يلفعالاات:
• عامة يلناس.
• يلرياضاأن.

)مؤتمريت  رتاأيخي  رفني  ثقافي   •
رمعاأض أسم رمهرجانات...)

• تجاأية )معاأض رمعاأض...)
• يبعما  )يالجكماعات ريلندريت 

، إلخ)
يلخاأجاة  يالتصاالت   •

ريلديخلاة..
: محافظة  عنأين يملقر يالجكماعي 
دريأ يلحاجب يرأيكا تحنارت - يلحأز 

مريتش - )35)4 مريتش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : لألأ  تريمة  يلسادة 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلسادة تريمة لألأ : 1555 بقامة 
155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة تريمة لألأ عنأينه)ي) دريأ 
يلحأز  يغمات  عر اة  ييت  يمعشاق 

)45)4 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة تريمة لألأ عنأينه)ي) دريأ 
يلحأز  يغمات  عر اة  ييت  يمعشاق 

)45)4 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139485.
(65I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE BEST AVOCADO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

FIDUCIARE COMPTABLITE
سأق يبأبعاء يلغرب ، 14355، 

سأق يبأبعاء يلغرب يملغرب
STE BEST AVOCADO شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 

لعمريين قاادة يلبحاأة يرالد عااد 
سأق يلكالتاء يلغرب - 14355 سأق 

يبأبعاء يلغرب يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(7713

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   15 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
رينزي  عاد   )ة)  يلساد  تفأيت 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   555
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555
شتنبر   15 بكاأيخ  بلقر�سي  بنسالم 

.(5((

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يلغرب  يالأبعاء  بسأق  يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   19 بكاأيخ 

.565
(66I

afaqconseil

AFAQ GEST
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AFAQ GEST شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلحي 
يلصناعي سادي غانم أقم 44) 
يلطابق يالر  مككب على يليساأ 
مريتش - 45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8855
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   11
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 AFAQ : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها 

.GEST
غرض يلشرتة بإيجاز : -1 تأطين 

يلشركات رمقار  إديأة يلخدمات
-2نصائح إديأية

-3 نصائح ضريباة
تشغل  قانأناة  نصائح   4-

شخصين ور وتثر
-5 مستشاأ يجكماعي

يلخدمات  إديأة  مقار    6-
)تدأيب).
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يلحي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 (44 أقم  غانم  سادي  يلصناعي 
يليساأ  على  مككب  يالر   يلطابق 

مريتش - 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : نأيلدين  سهير  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  نأيلدين  سهير  يلساد 
))1 مريتش  )5 أقم  تجزئة ياسمين 

45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  نأيلدين  سهير  يلساد 
))1 مريتش  )5 أقم  تجزئة ياسمين 

45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   13 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139331.
(67I

EL OUAI DE PEINTURE

STE EL OUAI DE PEINTURE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

EL OUAI DE PEINTURE
أقم 11 إقامة يلفجر شطر C عماأة 

1) سادي مأمن يلديأ يلباضاء 
5)56) يملغرب سانتر يلديأ يلباضاء. 

 STE EL OUAI DE PEINTURE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 11 
إقامة يلفجر شطر C عماأة 1) 

سادي مأمن يلديأ يلباضاء 5)56) 
يملغرب سانتر يلديأ يلباضاء.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(83547
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( ماي   (5 في  يملؤأخ 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 STE EL OUAI يلأحاد  يلشريك 
أوسمالها  مبلغ   DE PEINTURE
مقرها  رعنأين  دأهم   100.000,00
يلفجر  إقامة   11 أقم  يإلجكماعي 
شطر C عماأة 1) سادي مأمن يلديأ 
يملغرب سانتر يلديأ   (56(5 يلباضاء 

يلباضاء. 
أقم  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 (1 عماأة   C إقامة يلفجر شطر   11
 (56(5 سادي مأمن يلديأ يلباضاء 

يملغرب سانتر يلديأ يلباضاء.. 
ر عين:

 RACHID EL OUAI يلساد)ة) 
يلفجر  إقامة   11 أقم  عنأينه)ي)  ر 
مأمن  سادي   (1 عماأة   C شطر 
يملغرب سانتر   (56(5 يلديأ يلباضاء 
يلديأ يلباضاء. MAROC تمصفي )ة) 

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (6 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 835713.
(68I

نجالء يلبكاأي

 RESTAURANT LA CASA DEL
AMROUS

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة
نجالء يلبكاأي

ص.ب 585 يمزرأن يلحسامة ، 
55))3، يمزرأن يملغرب

 RESTAURANT LA CASA DEL
AMROUS شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 
يبر  زنقة جبل تأ قا  - 55))3 

يمزرأن يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3787

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   51

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

 RESTAURANT LA CASA DEL

.AMROUS

غرض يلشرتة بإيجاز : مطعم

ممأن يلحفالت

تجاأة.

يلطابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 3((55  - تأ قا   جبل  زنقة  يبر  

يمزرأن يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 555  : يمررس  يبريهام  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

555 حصة   : يلساد عمر يمررس 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يبريهام يمررس عنأينه)ي) 
يمزرأن   3((55 أريندي  زنقة   54

يملغرب.

عنأينه)ي)  يمررس  عمر  يلساد 

تأ قا   جبل  زنقة  يبر   يلطابق 

55))3 يمزرأن يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يبريهام يمررس عنأينه)ي) 
يمزرأن   3((55 أريندي  زنقة   54

يملغرب

عنأينه)ي)  يمررس  عمر  يلساد 

تأ قا   جبل  زنقة  يبر   يلطابق 

55))3 يمزرأن يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالحسامة بكاأيخ 7) يأناأ 

))5) تحت أقم 518.

(69I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ضومين زيلينا
إعالن مكعدد يلقريأيت

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC
ضأمين زيلانا »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: محل 

زنقة ييت باها حي تأيمة باأترى - - 
باأترى يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(5165
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( فبريير   54 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :51 أقم  قريأ 
للشرتة  يملالاة  يلسنة  تغاير  مايلي: 
يملالاة  يلسنة  يعكماد  ستكم  ر دلك 
نهاية  رتنكهي  يتكأ ر  فاتح  تبكدئ 

شتنبر
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم )): يلذي ينص على مايلي: 
ر دلك  للشرتة  يملالاة  يلسنة  تغاير 
تبكدئ  يملالاة  يلسنة  يعكماد  ستكم 

فاتح يتكأ ر رتنكهي نهاية شتنبر
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   (8 يالبكديئاة بانزكان بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1453/2022.
(75I

QUALICIA CONSULTING

مجوهرات كابريس
فسخ عقد تساير حر بصل تجاأي 

)يبشخاص يلطباعاأن)
فسخ عقد تساير حر بصل تجاأي

مجأهريت كابريس
 35 بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ في 
تم فسخ عقد يلتساير   (516 يأناأ 
يلساد)ة)  طرف  من  يملأق   يلحر 
محمد يبن جلأن )بصفكه)ي) مالك)ة) 
لألصل يلكجاأي) يلحامل)ة) للبطاقة 
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 D 134841 أقم  للكعريف  يلأطناة 
زنقة   174 بالعنأين  يلقاطن)ة) 

 55555  - مكناس  يملنزه  ديبلأي حي 

لبنى  ريلساد)ة)  يملغرب  مكناس 

حري  مسير)ة)  )بصفكه)ي)  يلبريمي 

يلأطناة  للبطاقة  يلحامل)ة)  )ة)) 

للكعريف أقم D 654566 يلقاطن)ة) 
زنقة ينتسيريبي يلدكان   17 بالعنأين 
 - مكناس  يلجديدة  يملدينة   ( أقم 

ريملسجل  يملغرب  مكناس   55555

بالسجل يلكجاأي باملحكمة يلكجاأية 

بمكناس تحت عدد 16)33.

(71I

FIDULONIA

 PLAYA RINCON

PROMOCIONES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

 PLAYA RINCON

PROMOCIONES شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

محمد يلخامس أقم 51 يقامة 11 

تطأين - 93555 تطأين يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(5471

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم   (5(( غشت   53 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

من  وي  دأهم«   4.673.855«

 4.673.855« إلى  دأهم«   95.555«

تقديم حصص   : عن طريق  دأهم« 

نقدية ور عاناة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   (5 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1787.

(7(I

CABINET BOUZIDI

MERCA MED
إعالن مكعدد يلقريأيت

CABINET BOUZIDI
عند مككب يلبأزيدي ص.ب 5)1 
يلناظأأ ، 555)6، يلناظأأ يملغرب

MERCA MED »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: حي 
عريض - 555)6 ناظأأ يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(3(41
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  7) يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
بين  ما  سهم   1555 تفأيت  تأثاق 

محمد شأعا ر عبد يلرزيق شأعا - 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يفترض يلشريك يلأحاد رحده إديأة 
ريعكمد  محدردة  غير  لفترة  يلشرتة 
رفًقا  يلجديد  يبسا�سي  يلنظام 
للشريك يلأحاد لشرتة SARL ، درن 

إنشاء تاان قانأني جديد.
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
تعين يلساد شأعا عبد يلرزيق مسير 

رحاد
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
ينص  يلذي   :15 فصل  أقم  بند 
يلساد شأعا عبد  تعين  مايلي:  على 

يلرزيق مسير رحاد
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 9) غشت 

))5) تحت أقم 67)4.
(73I

BCNG

STE: TOUT LIRE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE
 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC
STE: TOUT LIRE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 65)، 

شاأع يلزأقطأني يلطابق 9 أقم )9 - 
5555) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
554867

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (6
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE:  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TOUT LIRE
با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالدريت يملدأساة رلأيزم يملككب.
 ،(65  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
شاأع يلزأقطأني يلطابق 9 أقم )9 - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
 : يلعلأي  يسماء  اللة  يلسادة 
50.000,00 حصة بقامة 155 دأهم 

للحصة.
 : علأي  فضالي  محمد  يلساد 
50.000,00 حصة بقامة 155 دأهم 

للحصة.
يلسادة اللة يسماء يلعلأي : 555 

بقامة 155 دأهم.
يلساد محمد فضالي علأي : 555 

بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلعلأي  يسماء  اللة  يلسادة 
زنقة يسني حي يلسالم   4( عنأينه)ي) 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

علأي  فضالي  محمد  يلساد 
زنقة يسني حي يلسالم   4( عنأينه)ي) 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلعلأي  يسماء  اللة  يلسادة 
زنقة يسني حي يلسالم   4( عنأينه)ي) 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 58 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836987.
(74I

 AFRICA RESOURCES DEVELOPMENT &

SERVICES

 africa resources
development

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

 AFRICA RESOURCES
DEVELOPMENT & SERVICES

يلديأيلباضاء يلديأيلباضاء، 
5395)، يلديأيلباضاء يملغرب

 africa resources development
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 17) 

إقامة يلفكح شاأع يبريهام يلررديني 
مطأ  يلطابق 1 يلرقم 3 - 5555) 

يلديأيلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

553761
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   53
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 africa  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.resources development
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غرض يلشرتة بإيجاز : يالستشاأة, 
يلكدأيب يملسكمر.

 (17  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
إقامة يلفكح شاأع يبريهام يلررديني 
 (5555  -  3 يلرقم   1 مطأ  يلطابق 

يلديأيلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   155  : يما  زتري  يلساد 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد زتري يما : 155 بقامة 155 

دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
زنقة  عنأينه)ي)  يما  زتري  يلساد 
يلحي  بأساجأأ   135 أقم  يالأجأين 
يلديأيلباضاء   (5555 يلحسني 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
زنقة  عنأينه)ي)  يما  زتري  يلساد 
يلحي  بأساجأأ   135 أقم  يالأجأين 
يلحسني 5555) يلديأيلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية بالديأ يلباضاء بكاأيخ - تحت 

أقم -.
(75I

Fiducia Agency Khouribga

EV SOLAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

Fiducia Agency Khouribga
)4 شاأع مأالي يأسف شقة 66 ، 

5555)، خريبكة يملغرب
EV SOLAR شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مكازة أقم 

1 تجزئة ريتريم أقم 9 - 5555) 
خريبكة يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.7157

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تم تعاين  55 شتنبر  يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يلشرييب أحمة تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

59 شتنبر  يالبكديئاة بخريبكة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 679.

(76I

ML EXPERTS

 SAFRAN NACELLES
MOROCCO

إعالن مكعدد يلقريأيت

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SAFRAN NACELLES MOROCCO

»شرتة يملساهمة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: مطاأ 
محمد يلخامس ، يلنأيصر تكنأ أ  

- BP 80 - يلديأ يلباضاء - يملغرب - - 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.139(49

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم يتخاذ   (5(( وبريل   51 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تجديد رالية يلساد محمد بن إبريهام 

ملجلس يإلديأي ملدة   
ً
يبندل�سي أئيسا

عام ريحد )1) وي حتى نهاية يالجكماع 

يلعام يلذي سابت في حسابات يلسنة 

يملالاة يملنتهاة في 31 ديسمبر ، 1)5).

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم &: يلذي ينص على مايلي: 

&

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837117.

(77I

ML EXPERTS

HILTI MAROC
إعالن مكعدد يلقريأيت

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
HILTI MAROC »شرتة يملساهمة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 6 ولي دي 
سابر ، عين يلسب  - - يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.55853

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
يتخاذ  تم   (5(( ماي   (5 في  يملؤأخ 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
إلهام  يلسادة  تجديد رالية   • مايلي: 
 3 يملسعأدي مدير عام للشرتة ملدة 

سنأيت حتى 1 يألاأ 5)5).
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

• يسكمريأية نشاط يلشرتة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم &: يلذي ينص على مايلي: 

&
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837116.
(78I

ML EXPERTS

MARS MOROCCO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
MARS MOROCCO شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 5)5) ، 
إقامة سان باأيي مجم  تأفاق ، 

يلطابق يلثالث, سادي معررف - 
5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.153595

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تحأيل  1) يأناأ  يملؤأخ في 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
مجم   باأيي  سان  إقامة   ،  (5(5«
سادي  يلثالث,  يلطابق   ، تأفاق 
يلباضاء  يلديأ   (5555  - معررف 
شاأع   ، مأ   »غاندي  إلى  يملغرب« 
يلريب   يلطابق   ،  9 يملبنى   ، غاندي 
يملبنى   ، ، شاأع غاندي  ،غاندي مأ  
يلديأ   (5555  - يلريب   يلطابق   ،  9

يلباضاء يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 537448.
(79I

++FITAGAIC ++مــسـكأمـنة تادلة لإلديأة ر يملحـاسبة 

MYRLA TRANSPORT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

مــسـكأمـنة تادلة لإلديأة ر 
++FITAGAIC ++يملحـاسبة
 Bd MOHAMED V BD

MOHAMED V، 23000، BENI-
MELLAL MAROC

MYRLA TRANSPORT شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئـة 
تــريــمــة حـي يلــكـقـــدم - 3555) بنـي 

مـــال  يلـــمـــغــــرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.8919

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   (( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
وحــــمـــد  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   55 لـــــمــأـدنـــي 
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   55 وصل 
)) غشت  عــبـديلـــديـــن حــمــري بكاأيخ 

.(5((
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مـحـمدومــين  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   (5 أيجـــي 
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   (5 وصل 
14 شتنبر  عــبـديلـــديـــن حــمــري بكاأيخ 

.(5((
يــــــــأنـــــس أيجـــي  )ة)  تفأيت يلساد 
 (5 وصل  من  يجكماعاة  حصة   (5
عــبـديلـــديـــن  )ة)  حصة لفائدة يلساد 

حــمــري بكاأيخ 14 شتنبر ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 59 شتنبر 

))5) تحت أقم 861.

(85I

RIM FINANCIAL

NEXTCOR نكستكور 

إعالن مكعدد يلقريأيت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

 نكسككأأ NEXTCOR »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: يقامة د 
يلطابق ) شاأع يلشفشارني كلم 8.5 
مقاطعة سادي يلبرنأ�سي - 5367) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.476587

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  56 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
للشرتة  يالجكماعي  يلهدف  تغاير   –
يلكاميريت  تصنا    : كاالتي  لاصبح 
ركاميريت  يإللكتررناة  يلحريأية 
يملريقبة يضافة يلى يالهديف يالخرى 

يملكأيجدة في يلبند
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

تعديل يلقانأن يالسا�سي للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
يلهدف يالجكماعي

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 4)8375.

(81I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

اونتي غونجور
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

يرنتي غأنجأأ شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 
يالر  أقم )5 عماأة 5) تجزئة 
يلزيكأن تاكأين يكادير - 85555 

يكادير يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5(811
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يرنتي   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

غأنجأأ.
يلكطهير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ريلكنظاف.
يلطابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تجزئة   (5 عماأة   5( أقم  يالر  
 85555  - يكادير  تاكأين  يلزيكأن 

يكادير يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد يلحنافي أشاد : 345 حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد بلخيري محمد : 335 حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد علاأي محمد : 335 حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  أشاد  يلحنافي  يلساد 
يكادير 85555 يكادير يملغرب.

عنأينه)ي)  محمد  بلخيري  يلساد 
يكادير 85555 يكادير يملغرب.

عنأينه)ي)  محمد  علاأي  يلساد 
يكادير 85555 يكادير يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  أشاد  يلحنافي  يلساد 
يكادير 85555 يكادير يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 118389.
(8(I

FIDAROC GRANT THORNTON

 FESTO MAROC
SUCCURSALE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تعاين مسير جديد للشرتة

FESTO MAROC
فرع في يملغرب لشرتة وجنباة
مقرها يإلجكماعي ماأينا يلديأ 

يلباضاء، تأأ تريسكا  3، شاأع 
سادي محمد بن عبد هللا، 5555) 

يلديأ يلباضاء 
تعاين مسير جديد للفرع باملغرب

يلسجل يلكجاأي7511)4 
للشريك  مؤأخ  عقد  بمقك�سى 
4) نأنبر  يلأحاد يلشرتة يبم بكاأيخ 
للفرع  تعاين مسير جديد  تم   (5(1
تبعا  ماأيا  ونا  فاكأ  ماأتينيز  يلسادة 

لقبأ  يسكقالة يملسير.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 35 بكاأيخ  يلباضاء  للديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 836599.
(83I

يئكماناة بأعرفة

STE J M I ETUDE TRAVAUX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص
يئكماناة بأعرفة

أقم49 زنقة يلديأ يلباضاء بأعرفة 
بأعرفة، 55)61، بأعرفة يملغرب
 STE J M I ETUDE TRAVAUX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 8) شاأع 
عين يلشأيطر بني تدجات - )6115 

بني تدجات يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.917

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يألاأز   (( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
)ة) جما  ترزرقت  تفأيت يلساد 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   555
1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) زهير 

يخريض بكاأيخ )) يألاأز ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
غشت   58 بكاأيخ  بفجاج  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم )3.
(84I

يئكماناة بأعرفة

STE J M I ETUDE TRAVAUX
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

يئكماناة بأعرفة
أقم49 زنقة يلديأ يلباضاء بأعرفة 
بأعرفة، 55)61، بأعرفة يملغرب
 STE J M I ETUDE TRAVAUX

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

ر عنأين مقرها يالجكماعي 8) شاأع 
عين يلشأيطر بني تدجات - )6115 

بني تدجات.
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.917
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في )) يألاأز ))5) تم تحأيل 
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يلشكل يلقانأني للشرتة من »شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

»شرتة ذيت يملسؤرلاة  إلى  يلأحاد« 

يملحدردة«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يألاأز   (( بكاأيخ  بفجاج  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم )3.

(85I

ACO CONSULTING

ORS CONSULTING
إعالن مكعدد يلقريأيت

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,75

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

ORS CONSULTING »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 59، شاأع 

يلزأقطأني - إقامة يلزهأأ - يلطابق 

يلثامن - أقم 4) - - يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.334155

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

))5) تم يتخاذ  53 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يلأحاد  يملسير  رالية  فترة  تعديل 

 
ً
بحاث تصبح لفترة غير محدردة بدال

من ثالث )3) سنأيت

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

يلنظام  تحديث  تم  أقم  بند 

على  ينص  يلذي  للشرتة:  يبسا�سي 

يبسا�سي  يلنظام  تحديث  تم  مايلي: 

للشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837135.

(86I

RIM FINANCIAL

مجموعة مدارس كايزن 
 GROUPE SCOLAIRE الخاصة

KAIZEN PRIVE
إعالن مكعدد يلقريأيت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

مجمأعة مديأس كايزن يلخاصة 
 GROUPE SCOLAIRE KAIZEN
PRIVE »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: تجزئة 
يالمان ج ح 8) ب عين يلسب  - 
5465) يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.458141
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  31 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
11555حصة  تفأيت  على  يملأيفقة 
دأهم   155 فئة  من  يجكماعاة 
يلخطابي  حماد  يلساد  طرف  من 
لاصبح  بحساني  سمير  يلساد  يلى 
يلريسما  مأزع كالكالي: يلساد سمير 
يجكماعاة  حصة   66(55 بحساني 
دأهم)5.555)6.6   155 فئة  من 

دأهم) 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة من 
يلى  شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد 
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

تعديل يلقانأن يالسا�سي للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 

يملساهمات 
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 

يلرسما  يالجكماعي

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837815.

(87I

BELLANO

BELLANO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

BELLANO
77 شاأع محمد سماحة يلطابق 

15 يلشقة أقم 57 يلديأ يلباضاء ، 
4555)، يلديأ يلباضاء يملغرب

BELLANO شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 77 شاأع 
محمد سماحة يلطابق 15 يلشقة 
أقم 57 يلديأ يلباضاء - 5595) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555473
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BELLANO
يالنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي.
77 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
يلشقة   15 يلطابق  سماحة  محمد 
أقم 57 يلديأ يلباضاء - 5595) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلساد محمد ند يلقائد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد محمد ند يلقائد عنأينه)ي) 
حي مأالي عبد هللا زنقة 55) أقم 59 

يلباضاء  يلديأ   (5475 يلشق  عين 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد محمد ند يلقائد عنأينه)ي) 
حي مأالي عبد هللا زنقة 55) أقم 59 

يلباضاء  يلديأ   (5475 يلشق  عين 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837696.

(88I

UPSILON CONSULTING

 UPSILON AUDIT &
CONSEIL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أف  أوسما  يلشرتة

UPSILON CONSULTING
زيرية شاأع عمر يلخاام ر شاأع عبد 

يلرحام بأعباد، يلطابق يلريب ، 

شقة أقم 5) ، 55)5)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب

 UPSILON AUDIT & CONSEIL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي زيرية شاأع 

عمر يلخاام ر شاأع عبد يلرحام 

بأعباد، يلطابق يلريب ، شقة أقم 

5) - 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.3566(3

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

أف   تم   (5(( غشت   16 في  يملؤأخ 
أوسما  يلشرتة بمبلغ قدأه »3.555 

إلى  دأهم«   15.555« وي من  دأهم« 

تقديم   : عن طريق  دأهم«   13.555«

حصص نقدية ور عاناة.
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837877.
(89I

MOORISH

SPORTCLUB
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

MOORISH
39 شاأع لال ياقأت يلطابق 5 شقة د 

، 5585)، يلديأ يلباضاء يملغرب
SPORTCLUB شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي زيرية 
شاأع عبد يملأمن ر زنقة سماة، 
إقامة شهرزيد 3 يلطابق 4 يلرقم 

5) يلنخال - 5345) يلديأ يلباضاء 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
555679

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SPORTCLUB
بناء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ريملالعب  يبندية  رإديأة  رتحأيل 

يلرياضاة.
زيرية   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
سماة،  زنقة  ر  يملأمن  عبد  شاأع 
يلرقم   4 يلطابق   3 شهرزيد  إقامة 
يلديأ يلباضاء   (5345  - يلنخال   (5

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد خالد شهر ان : 95) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد محمد أشاد يلعادي : 95) 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 135  : حمأ  بن  يبريهام  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 KHALIL MARWANE يلشرتة 
SARL : (95 حصة بقامة 155 دأهم 

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  شهر ان  خالد  يلساد 
 3 يلطابق   6 شاأع يملنظر يلعام أقم 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
يلعادي  أشاد  محمد  يلساد 
مصطفى  زنقة   65 عنأينه)ي) 
يملنفلأطي يلطابق يلسفلي شقة 1 حي 

كأتي 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
يلساد يبريهام بن حمأ عنأينه)ي) 
 1( شقة   7 طابق  لاباأن  زنقة   1

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
 KHALIL MARWANE يلشرتة 
عبد  شاأع  زيرية  عنأينه)ي)   SARL
إقامة شهرزيد  يملأمن ر زنقة سماة، 
3 يلطابق 4 يلرقم 5) يلنخال 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  شهر ان  خالد  يلساد 
 3 يلطابق   6 شاأع يملنظر يلعام أقم 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
يلعادي  أشاد  محمد  يلساد 
مصطفى  زنقة   65 عنأينه)ي) 
يملنفلأطي يلطابق يلسفلي شقة 1 حي 

كأتي 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838145.
(95I

AUDIT EXPERTISE

SJA لالستيراد والتصدير
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

AUDIT EXPERTISE
 383bis, boulevard Mohamed

 V, Etage 4, N° 15 ، 20310،
Casablanca Maroc

SJA لالسكيريد ريلكصدير شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 15، زنقة 

يلحرية، يلطابق يلثالث، شقة 
أقم 5، يلديأيلباضاء - 5)51) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.419919

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  )5 غشت  يملؤأخ في 
 SJA شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أوسمالها  مبلغ  ريلكصدير  لالسكيريد 
مقرها  رعنأين  دأهم   45.555
15، زنقة يلحرية، يلطابق  يإلجكماعي 
5، يلديأيلباضاء -  يلثالث، شقة أقم 
يملغرب نتاجة  يلديأيلباضاء   (51(5

  : ردي.
ر حدد مقر يلكصفاة ب 15، زنقة 
يلحرية، يلطابق يلثالث، شقة أقم 5، 
5)51) يلديأيلباضاء  يلديأيلباضاء - 

يملغرب. 
ر عين:

ر  جأيهر  أشاد  يلساد)ة) 
مريتش   ،515 أقم  يسال،  عنأينه)ي) 
)ة)  45595 مريتش يملغرب تمصفي 

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 59 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837195.
(91I

SERFINET SNC

 RESTAURANT SISTERS
SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

SERFINET SNC
 N 57 BLOC A HAY EL MATAR ،

70000، LAAYOUNE MAROC
 RESTAURANT SISTERS SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 3) 
تجزئة يالمل 51 يلعاأن - 75555 

يلعاأن يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4(995
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.RESTAURANT SISTERS SARL
مطعم   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ممأن مكعهد حفالت رجبة خفافة 
يلبضائ   نقل  باتسري  تاكأمخبزة 

يلنقل يلسااحي يسكيريد رتصدير.
 (3 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
 75555  - يلعاأن   51 يالمل  تجزئة 

يلعاأن يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة أ اب يمنادخ : 334 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 333  : يمنادخ  حسناء  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يمنادخ  يلزهريء  فاطمة  يلسادة 
دأهم   155 بقامة  حصة   333  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يمنادخ  أ اب  يلسادة 
75555 يلعاأن  أقم 3) تجزئة يالمل 

يملغرب.
يلسادة حسناء يمنادخ عنأينه)ي) 
 75555  51 يالمل  تجزئة   (3 أقم 

يلعاأن يملغرب.
يمنادخ  يلزهريء  فاطمة  يلسادة 
يالمل  تجزئة   (3 أقم  عنأينه)ي) 

75555 يلعاأن يملغرب.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يمنادخ  أ اب  يلسادة 
75555 يلعاأن  أقم 3) تجزئة يالمل 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2758/2022.
(9(I

KAMAR BENOUNA

 EDITA FOOD INDUSTRIES
MOROCCO ش م
إعالن مكعدد يلقريأيت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
 EDITA FOOD INDUSTRIES
MOROCCO ش م »شرتة 

يلكضامن«
رعنأين مقرها يالجكماعي: يلطريق 
يلرئيساة 318 جماعة سادي يملكي 
ييكأ رك برشاد يلكجزئة )44-43-4-

45 - 6114) برشاد يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.16485

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  6) يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
مجلس  مديرالت  محضر  بمأجب 

يالديأة قرأ يملصادقة على مايلي 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يسكقالة يلساد محمد علي يلكازي ر 
من  بابادرلأ  ناكأالس  جأن  يلساد 

مهام يالديأة 
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
يلجم   مديرالت  مجضر  بمأجب 
غشت   16 في  يملؤأخ  يلعادي  يلعام 

))5) قرأ يملصادقة على مايلي 
على  ينص  يلذي   :4 أقم  قريأ 
بمقديأ  أيسما   في  يلزيادة  مايلي: 
لاصبح  دأهم   45.555.555
يلى  دأهم   65.555.555 من 
طريق  عن  دأهم   155.555.555

تمدير  يلنقدية  يملساهمة  تعاين 
جديد للساد باسم فالاب يلجنساة 
 1971 شتنبر   5( يملزديد  فرنساة 
بالقاهرة حامل للبطاقة يلأطناة أقم 
يملرتب  يلكعديل  م    (5EA67(35

للقأينين 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 

أيسما 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 916.

(93I

karama conseil

 STE CONFORTABLE SHOES
SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

karama conseil
أقم 33 يلشقة أقم 1 زنقة يسامة 
يبن زيد شاأع يلجيش يمللكي فاس 
أقم 33 يلشقة أقم 1 زنقة يسامة 
يبن زيد شاأع يلجيش يمللكي فاس، 

35555، فاس يملغرب
 STE CONFORTABLE SHOES

SARL شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 
يالر  أقم 43 حي يلنماء بنسأدة 

فاس - 35555 فاس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73851
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   16
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CONFORTABLE SHOES SARL

صن    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يالسكيريد  في  يلكجاأة   / يالحدية 

ريلكصدير.
يلطابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يالر  أقم 43 حي يلنماء بنسأدة فاس 

- 35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد سرحان عبد يلرحام : 345 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد يرلافايري أردأيغيز فيرناندر 
 155 بقامة  حصة   335  : مانأيل 

دأهم للحصة.
 335  : حماد  بأدالحة  يلساد 

حصة بقامة 335 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلرحام  عبد  سرحان  يلساد 
يلكأتر عماأة  43  تجزئة  عنأينه)ي) 
13 سادي مأمن يلديأ يلباضاء  أقم 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
يلساد يرلافايري أردأيغيز فيرناندر 
 55555 يلبرتغا   عنأينه)ي)  مانأيل 

يلبرتغا  يلبرتغا .
عنأينه)ي)  بأدالحة حماد  يلساد 
يلعماأة   9 تجزئة جنان يلزيكأن ج ه 
بني يخلف   118 يلشقة   4 يلطابق   6

يملحمدية 8555) يملحمدية يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلرحام  عبد  سرحان  يلساد 
يلكأتر عماأة  43  تجزئة  عنأينه)ي) 
13 سادي مأمن يلديأ يلباضاء  أقم 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
يلساد يرلافايري أردأيغيز فيرناندر 
 55555 يلبرتغا   عنأينه)ي)  مانأيل 

يلبرتغا  يلبرتغا 
عنأينه)ي)  بأدالحة حماد  يلساد 
يلعماأة   9 تجزئة جنان يلزيكأن ج ه 
بني يخلف   118 يلشقة   4 يلطابق   6

يملحمدية 8555) يملحمدية يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4836/2022.
(94I

FUDICAIRE ISMAILI

JM ASSURANCE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي يلكقدم بلأك ) أقم 57 يلسماأة 

ES-SMARA MAROC ،7(555 ،
JM ASSURANCE شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

عال  بن عبد هللا أقم 17 يلسماأة - 
555)7 يلسماأة يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(569
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( شتنبر   59 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
لعرييش  حااة  )ة)  يلساد  تفأيت 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   355
)ة) مأالي  355 حصة لفائدة يلساد 
شتنبر   59 بكاأيخ  عزيت  يلحنفي 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة بالسماأة بكاأيخ 14 شتنبر 

))5) تحت أقم 151/2022.
(95I

TARGET PARTNERS

ARTCOM’SUP RABAT
إعالن مكعدد يلقريأيت

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

ARTCOM’SUP RABAT »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 1 مكرأ 
، شاأع يبن شعاب يلدكالي ، حي 

يللامأن ، وتدي  ، يلر اط - 15595 
يلر اط يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.6(4(1
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بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  51 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
شرتة  يسهم  باجكماع  يقريأ  مايلي: 
شرتة  يد  في   Artcom’Sup Rabat
في  يملسجلة   ISGA Casablanca
يلسجل يلكجاأي للديأ يلباضاء تحت 

أقم 449)35
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
إلى   Artcom’Sup Rabat تحأيل 
شرتة ذيت مسئألاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

إعادة صااغة يلنظام يبسا�سي
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
: شرتة ذيت مسؤلاة  شكل يلشرتة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
بند أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
دأهم،   155555 يلشرتة:  أوسما  
بقامة  حصة   1555 كالكالي:  مقسم 
لشرتة  مملأتة  للحصة  دأهم   155

ISGA CASABLANCA
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 5)74.
(96I

TARGET PARTNERS

ARTCOM’SUP RABAT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تغاير يلسنة يملالاة

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

ARTCOM’SUP RABAT »شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 1) مكرأ 

، شاأع يبن شعاب يلدكالي ، حي 
يللامأن ، وتدي  ، يلر اط - 15595 

يلر اط يملغرب.

»تغاير يلسنة يملالاة«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.6(4(1
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يملؤأخ في 6) غشت ))5)
 1 إلى  يملالاة:  يلسنة  تغاير  تقرأ 
كل  من  غشت   31 في  رتنكهي  شتنبر 

عام.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   (5 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 6)74.
(97I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ATTIJARI CASH GARANTI

تأسيس صندرق مشترك للكأظاف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

 ATTIJARI CASH GARANTI
»صندرق مشترك للكأظاف«

رعنأين مقره يإلجكماعي: 416، زنقة 
مصطفى يملعاني - 1555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
»تأسيس صندرق مشترك 

للكأظاف«
 15 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
تقرأ تأسيس صندرق   (5(( غشت 
يلباانات  ذي  للكأظاف  مشترك 

يلكالاة:
 ATTIJARI  : يلصندرق  تسماة   -

.CASH GARANTI
 ،416  : عنأين يملقر يالجكماعي   -
زنقة مصطفى يملعاني - 1555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسس  يلتي  يملدة   -

يلصندرق: 99 سنة.
- مبلغ أوسما  يلصندرق )دأهم): 

1.555.555
 WAFA« مؤسسة يلكدبير: شرتة -
 ،416 مقرها  يلكائن   ،»GESTION
 -  (1.555  – يملعاني  زنقة مصطفى 
أ�سى  يلساد  يمثلها  يلباضاء،  يلديأ 

هاللي

يلكجاأي  يلأديعة:  يملؤسسة   -
 ،»ATTIJARIWAFA BANK« رفابنك
 ،( يلباضاء–  بالديأ  مقره  يلكائن 
يلساد  يمثله  يأسف،  مأالي  شاأع 

يأسف يلرري�سي.
- يملنكدب يبر  للحسابات: مككب 

 HDID«
رحصص  يملأجأديت   -
دأهم  ملاأن  يملشترتة:  يمللكاة 
ولف  إلى  مقسـم   (1.000.000,00(
كلاـا  يملككتبة  حصة،   (1.555(

ريملدفأعة يلقامة نضاا.
السترديد  يلالزم  يبدنى  يملبلغ   -

يلحصص:500.000,00
- تاأيخ رأقم يعكماد نظام يلكدبير 
لسأق  يملغر اة  يلهائة  طرف  من 
أقم:   -  (5(( يألاأز   (9 يلرسامال: 

GP22115
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837638.
(98I

شرتة فاا سرفيس ش.م.م

اليشيوي حسيمة كار
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

شرتة فاا سرفيس ش.م.م
شاأع يملأحدين ممر سأسن أقم 58 
يلطابق يالر  شقة 59 يلحسامة ، 

555)3، يلحسامة يملغرب
يليشاأي حسامة كاأ شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يلبنأ�سي عبد يلقادأ يلحي II بني 
بأعااش يلحسامة - 555)3 

يلحسامة يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1763

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تعاين  59 شتنبر  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

وصباتي كأثر تمسير رحاد

تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  بالحسامة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 36).

(99I

UNIVERS COMPTA SARL AU

TRANSPORT TAFILALET
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شاأع يلجيش يمللكي زنقة و عماأة 

16 شقة أقم 7 ، 55555، مكناس 
يملغرب

TRANSPORT TAFILALET شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 
يلسفلي، 49 تجزئة فاأس، سادي 

سعاد - 55555 مكناس يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.37499

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 53 غشت ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
تجزئة فاأس،   49 »يلطابق يلسفلي، 
مكناس   55555  - سعاد  سادي 
شاأع  مكرأ،   14 أقم   « إلى  يملغرب« 
 - يلزيكأن  وحمد بن وحمد ديغأ�سي، 

55575 مكناس يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3375.

355I

ETAMCO

 al qema القمة كلينين
cleaning

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

ETAMCO
151 شاأع عال  بن عبد هللا حي 

يلسعادة ريسالن مكناس ، 55585، 
مكناس يملغرب
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 al qema cleaning يلقمة كلانين
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

مبررتة ديأ يم يلسلطان عين عرمة 
مكناس - 55555 مكناس يململكة 

يملغر اة.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.55555

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(1 وبريل   55 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
محمد ترياني  )ة)  يلساد  تفأيت 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   555
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555
وبريل   55 بكاأيخ  مجبأأ  خديجة 

.(5(1
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )334.

351I

UNIVERS COMPTA SARL AU

ROKNI CAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شاأع يلجيش يمللكي زنقة و عماأة 

16 شقة أقم 7 ، 55555، مكناس 
يملغرب

ROKNI CAR شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي مكجر 
تجاأي 167,مرجان 54 - 55575 

مكناس يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.56965

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  31 غشت  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يلررتني فاطمة تمسير رحاد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3376.
35(I

ATC SERVICES

LAMLAHI BATIPRO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسا  نشاط يلشرتة 

LAMLAHI BATIPRO
61 شاأع اللة ياقأت زيرية مصطفى 

يملعاني يلطابق ) يلرقم 85 ، 
5595)، يلديأ يلباضاء يملغرب

LAMLAHI BATIPRO شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يالجكماعي 61 شاأع 
اللة ياقأت زيرية مصطفى يملعاني 
يلطابق ) يلرقم 85 - 5595) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
تأسا  نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.491483

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( غشت   16 في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :
- يلترريج يلعقاأي.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837973.
353I

nadorligneconsulting

تاويمة كاش
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

nadorligneconsulting
يلناضأأ ، 555)6، يلناضأأ يملغرب
تاريمة كاش شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي )6 يلطريق 

يلرئي�سي تاريمة يلناظأأ - 555)6 
يلناظأأ يملغرب.

تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(3599

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   1( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
محمد  )ة)  يلساد  تفأيت 
555 حصة يجكماعاة من  يلرمضاني 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   555 وصل 
شتنبر   1( بكاأيخ  مسعأدي  يسالم 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 15 شتنبر 

))5) تحت أقم 4384.
354I

Société somicoc

شركة اماك طخادينغ
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شرتة يماك طخادينغ شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 45 
سادي حسين صفافح قالقلاين 

فاس يملدينة - 35555 فاس يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(9571

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( شتنبر   59 في  يملؤأخ 
محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة  حل 
يماك  شرتة  يلأحاد  يلشريك  ذيت 
 155.555 أوسمالها  مبلغ  طخادينغ 
دأهم رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 
45 سادي حسين صفافح قالقلاين 
فاس يملغرب   35555  - فاس يملدينة 
يلأحاد  يلشريك  قريأ   : نتاجة   
يلشرتة  تصفاة  على  رمأيفقكه 
يلشرتة  على  يملكأيلاة  ريلخسائر 

رتأتد عجزها عن يالسكمريأ..
 45 ر حدد مقر يلكصفاة ب أقم 
قالقلاين  صفافح  حسين  سادي 

فاس يملدينة - 35555 فاس يملغرب. 
ر عين:

يلساد)ة) خالد يلقبلي ر عنأينه)ي) 
7) تجزئة كابي طريق ييمأزيأ 35555 

فاس يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3793/2022.

355I

Fiducia Agency Khouribga

M2K TELECOM MORROCO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

Fiducia Agency Khouribga
)4 شاأع مأالي يأسف شقة 66 ، 

5555)، خريبكة يملغرب
 M2K TELECOM MORROCO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شقة 17 
 I-58 - 13100 عماأة يبن تأمرت

بنسلامان يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

7733
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 M2K  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.TELECOM MORROCO
شبكات   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالتصاالت.
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 17 : شقة  عنأين يملقر يالجكماعي 
 I-58 - 13100 تأمرت  يبن  عماأة 

بنسلامان يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد تما  برتة : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  برتة  تما   يلساد 

فرنسا 5 نأفأيتأ فرنسا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  بركات  حسن  يلساد 
وحمد  بن   (6555 ييكأ  رالد  دريأ 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 55 بكاأيخ  سلامان  ببن  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 615.

356I

SOCIETE JUVATRA

شركة جفاترا
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SOCIETE JUVATRA
 HAY EL AMAL 3 A2 NR 185

OUJDA ، 60000، OUJDA Maroc
شرتة جفاتري شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يبمل 
3 زنقة و ) أقم 185 رجدة - 65555 

رجدة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

39899
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
شرتة   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

جفاتري.
وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبناء.
عنأين يملقر يالجكماعي : حي يبمل 
3 زنقة و ) أقم 185 رجدة - 65555 

رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
خنكاش  يلقادأ  عبد  يلساد 
 (5 زنقة  شريف  رلد  حي  عنأينه)ي) 

أقم 1 65555 رجدة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
خنكاش  يلقادأ  عبد  يلساد 
 (5 زنقة  شريف  رلد  حي  عنأينه)ي) 

أقم 1 65555 رجدة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   56 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 573).
357I

FIDALIC CONSEIL

STE EPIMMO SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDALIC CONSEIL
يالزدهاأ يمكديد عماأة أقم 118 ، 

45555، مريتش يملغرب
STE EPIMMO SARL AU شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 19 
يلطابق يلسفلي مكجر أم 51 ت أ 
43 يبأيب مريتش تاأتة - 45555 

مريتش يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8479

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   56

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.EPIMMO SARL AU

1/منعش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

عقاأي

)/يشغا  يلعامة ير يلبناء.

 19 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 

أ  ت   51 أم  مكجر  يلسفلي  يلطابق 

 45555  - تاأتة  مريتش  يبأيب   43

مريتش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلساد بن أحر ا  خالد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد بن أحر ا  خالد عنأينه)ي) 

يسكجأأ   115 أقم  زيكأن  تجزئة 

45555 مريتش يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد بنكرر هشام عنأينه)ي) حي 

سادي قاسم   16555  81 يزغاأ أقم 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   (9 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9535.

358I

FIDALIC CONSEIL

KSOR INVEST SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDALIC CONSEIL
يالزدهاأ يمكديد عماأة أقم 118 ، 

45555، مريتش يملغرب
KSOR INVEST SARL AU شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 
يلكاني تجزئة 8 بلبد تركي , تاأتة - 

45555 مريتش يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8197
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 KSOR : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.INVEST SARL AU
1/منعش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

عقاأي
)/يشغا  يلعامة ير يلبناء.

يلطابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - تاأتة   , تركي  بلبد   8 تجزئة  يلكاني 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : حماد  يسالم  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  حماد  يسالم  يلساد 
 , تركي  بلبد   8 تجزئة  يلكاني  يلطابق 

تاأتة 45555 مريتش يملغرب.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  حماد  يسالم  يلساد 
 , تركي  بلبد   8 تجزئة  يلكاني  يلطابق 

تاأتة 45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   15 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8653.
359I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 STE R.I PRO
CONSTRUCTION

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
قفل يلكصفاة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 يلطابق ) مككب 5 تجزئة جنة 
يلزيكأن 1 بنسأدة فاس ، 35555، 

فاس يملغرب
 STE R.I PRO CONSTRUCTION

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : عماأة 1) 
يلطابق 5 مككب 36 مكاتب بالص 
شاأع عبد يلكريم يلخطابي فاس - 

35555 فاس يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.65993

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  31 غشت  يملؤأخ في 
 STE R.I PRO CONSTRUCTION
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
يلطابق   (1 مقرها يإلجكماعي عماأة 
5 مككب 36 مكاتب بالص شاأع عبد 
يلكريم يلخطابي فاس - 35555 فاس 
يملغرب نتاجة الالزمة ر قلة يلخبرة في 

يلتساير باالضافة يلى يملنافسة.
ر عين:

يلساد)ة) يدأيس يلعلمي يلأهابي ر 
عنأينه)ي) فاس 35555 فاس يملغرب 

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 57 شتنبر ))5) رفي عماأة 1) 
بالص  مكاتب   36 مككب   5 يلطابق 

 - فاس  يلخطابي  يلكريم  عبد  شاأع 
35555 فاس يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3765/2022.
315I

ETAMCO

 AL QEMA القمة كلينين
CLEANING

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

ETAMCO
151 شاأع عال  بن عبد هللا حي 

يلسعادة ريسالن مكناس ، 55585، 
مكناس يملغرب

 AL QEMA يلقمة كلانين
CLEANING شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
ر عنأين مقرها يالجكماعي تجزئة 

مبررتة ديأ يم يلسلطان عين عرمة - 
55555 مكناس.

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.55555
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
1)5) تم تحأيل  55 وبريل  يملؤأخ في 
يلشكل يلقانأني للشرتة من »شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
»شرتة ذيت يملسؤرلاة  إلى  يلأحاد« 

يملحدردة«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )334.
311I

ACCOUN-TAX SERVICES

بوكار تدليك
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

ACCOUN-TAX SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM
 BELKZIZ N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

بأكاأ تدلاك شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي )3 زنقة 
مسلم بأكاأ - 4575 مريتش يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.55(55
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  )1 شتنبر  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ  تدلاك  بأكاأ  يلأحاد  يلشريك 
دأهم رعنأين   1.655.555 أوسمالها 
مسلم  زنقة   3( يإلجكماعي  مقرها 
4575 مريتش يملغرب نتاجة   - بأكاأ 

  : صعأ ات تجاأية رمالاة.
زنقة   3( ر حدد مقر يلكصفاة ب 
مسلم بأكاأ - 45575 مريتش يملغرب. 

ر عين:
ر  برجي  سعدية  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) يلحي يملحمدي تجزئة جات 
سكن 35 م شقة ) ومرشيش 45575 
مريتش يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139461.

31(I

OUHSAINE KHALID

MED OUALID CAR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

OUHSAINE KHALID
 IMM 6 RUE MONASTIR APPT

 N° 12 HASSAN RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

MED OUALID CAR شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي مجمأعة 7 
أقم 119 يلاأسفاة يلغر اة يلر اط - 

15195 يلر اط يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
16(6(1

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   15
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 MED  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.OUALID CAR
تريء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.
عنأين يملقر يالجكماعي : مجمأعة 
7 أقم 119 يلاأسفاة يلغر اة يلر اط 

- 15195 يلر اط يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد يلحنين محمد تما  : 455 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 455  : يلساد يلحنين محمد رلاد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 (55  : نعامة  يلخنجري  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
تما   محمد  يلحنين  يلساد 
 119 أقم   7 مجمأعة  عنأينه)ي) 
 15195 يلر اط  يلغر اة  يلاأسفاة 

يلر اط يملغرب.
رلاد  محمد  يلحنين  يلساد 
 119 أقم   7 مجمأعة  عنأينه)ي) 
 15195 يلر اط  يلغر اة  يلاأسفاة 

يلر اط يملغرب.
نعامة  يلخنجري  يلسادة 
 119 أقم   7 مجمأعة  عنأينه)ي) 
 15195 يلر اط  يلغر اة  يلاأسفاة 

يلر اط يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  مريم  يلحنين  يلسادة 
حي وبي أقريق زنقة )4 أقم 19 يلر اط 

15195 يلر اط يملغرب
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8584)1.
313I

جما  يلصدقي محاسب معكمد

STE VOLUBULUS SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

جما  يلصدقي محاسب معكمد
شاأع يبن سيناء أقم 86 يلخميسات 

، 15555، يلخميسات يملغرب
STE VOLUBULUS SARL شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة رلالي 
أقم 77 حي يلكقدم مريب أقم ) - 

15555 يلخميسات يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(7967

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  13 شتنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   STE VOLUBULUS SARL
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
 77 مقرها يإلجكماعي زنقة رلالي أقم 
 15555  -  ( أقم  مريب  يلكقدم  حي 
يلخميسات يملغرب نتاجة   : تصفاة 

قبل يالرين.
ر حدد مقر يلكصفاة ب زنقة رلالي 
 -  ( أقم  مريب  يلكقدم  حي   77 أقم 

X111734 يلخميسات يملغرب. 
ر عين:

ر  زرلف  سعادة  يلساد)ة) 
حي   77 أقم  رلالي  زنقة  عنأينه)ي) 
يملغرب  يلخميسات   15555 يلكقدم 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  بالخميسات  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 351.
314I

GLOBAL ADVICE

SOL INFO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

GLOBAL ADVICE
17 شاأع باحماد طابق 4 أقم 7 ، 

5555)، يلديأيلباضاء يملغرب
SOL INFO شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 

تنفردة بني عااط - 555)) يزيال  
يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.4699
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(1 دجنبر   (8 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يلهريمي  أشاد  )ة)  تفأيت يلساد 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   555
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555
محمأد عزيز بكاأيخ 8) دجنبر 1)5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
فبريير   (4 بكاأيخ  بازيال   يالبكديئاة 

))5) تحت أقم -.
315I

centre d’affaires sicilia

DERHAM SERVICE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc

DERHAM SERVICE شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

مأالي يأسف أقم )6 يسفي 46555 
يسفي يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
13117

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   17

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DERHAM SERVICE
تحأيل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالمأي .
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مأالي يأسف أقم )6 يسفي 46555 

يسفي يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : تريم  محمد  يلدأحم  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
تريم  محمد  يلدأحم  يلساد 
تأأينأ   39514 ييطالاا  عنأينه)ي) 

ييطالاا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
تريم  محمد  يلدأحم  يلساد 
تأأينأ   39514 ييطالاا  عنأينه)ي) 

ييطالاا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   (6 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 39.
316I

KAMAR BENOUNA

 INSO ET CIE CONSULTING
ش م م دات مساهم

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
INSO ET CIE CONSULTING ش م 

م ديت مساهم شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 7 يقامة 
أيمي زنقة سبكة يلطابق يلثاني مككب 
أقم 8 - 5155) يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
555437

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 INSO : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 
ET CIE CONSULTING ش م م ديت 

مساهم.
مأضأع   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
في  ير  يملغرب  في  سأيء  يلشرتة 
يلخاأج مباشرة بأساءلها يلخاصة ير 

يالسكعانة بمصادأ ديخلاة 
- شرتة تصدير يلخدمة 

يلدعم  ر  يالستشاأيت  خدمة   -
ر  يملجكمعات  يلشركات  ر  الالفريد 
يملنضمات يلعامة ير يلخاصة يالخرى

ر  يملباعات  في  يالستشاأيت   -
يلتسأيق ر يالتصا  

- يملشأأة ر يلدعم يالديأة يلعامة ر 
يالديأيت يملالاة في يعادة تنضامها ير 

في تحسين عملااتها 
يالستريتاجاة  في  يالستشاأيت   -
نضم  يديأة  ر  يالديأة  يلكنضام 
يملعلأمات  تكنألأجاا  ر  يملعلأمات 
يملأيأد يلبشرية يلتسأيق ر يالتصا  

من يلكصمام يلى يلكنفاد.
- تطأير نشر صاانة ر تسأيق حزم 

يلبرتجاات ر يلبريمج.
يلحاسأب  شبكة  ترتاب   -

رصاانتها 
- مباعات يلخدة عبر يالنترنيت 

- يلكجاأة يالتتررناة 
- يالستريد ر يلكصدير.
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يقامة   7  : عنأين يملقر يالجكماعي 
أيمي زنقة سبكة يلطابق يلثاني مككب 
أقم 8 - 5155) يلديأيلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد تاأم ماأية بينةي لابسأن : 

155 بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد تاأم ماأية بينةي لابسأن 
كألف ساتي يالقامة أقم  عنأينه)ي) 
 (718( 6 يلطابق يالر   144 يلشقة 

يلديأيلبضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد تاأم ماأية بينةي لابسأن 
كألف ساتي يالقامة أقم  عنأينه)ي) 
 (718( 6 يلطابق يالر   144 يلشقة 

يلديأيلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837673.
317I

يئكماناة بأعرفة

 STE J.M.I ETUDE TRAVAUX
SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تعاين مسير جديد للشرتة

يئكماناة بأعرفة
أقم49 زنقة يلديأ يلباضاء بأعرفة 
بأعرفة، 55)61، بأعرفة يملغرب
 STE J.M.I ETUDE TRAVAUX
SARL شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 8) شاأع 
عين يلشأيطر - )6115 بني تدجات 

يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.917

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  )) يألاأز  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يخريض زهير تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   58 بكاأيخ  بفجاج  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم )3.
318I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

S & EL COMPANY SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 S & EL COMPANY SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 14, شاأع 
مأالي إسماعال, إقامة مأالي 
إسماعال, يلطابق يلثالث أقم 
يلشقة 9 - 95555 طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(7945
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( ماي   (6
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 S & EL : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.COMPANY SARL AU
يلغرض   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلرئي�سي للشرتة :
إديأة يبصأ  يلعقاأية يلخاصة   -

بها.
سيكم  ور  مبني  عقاأ  وي  حاازة   -

بناؤه ة يستئجاأه ر / ور باعه.
من  يلكخلص  ر  إديأة  ر  ملكاة   -
يملمكلكات يلتي يمكن ون تصبح الحقا 
ور  يالسكحأيذ  طريق  عن  لها,  مالكا 

يلكباد  ور يملساهمة ور غير ذلك.

إنشاء جما  يملباني لالسكخديم   -

ر  يلسكني  ور  يلصناعي  ور  يلكجاأي 

طريق  عن  إما  يملباني  هذه  تشغال 

رجه  على  ر  حا   بأي  ور  يإليجاأ 

يلخصأص تقسامها حسب يلطابق ر 

يلشقة للبا .

ون  للشرتة  يمكن  باملناسبة   -

عملاات  جما   عنها  بالناابة  تنفذ 

لالسكخديم  يملباني  ر  يملساتن  بناء 

يلكجاأي ر يلصناعي يملعدة للكأجير.

يلعملاات  جما   عامة  بصفة 

يلكجاأية, يملالاة, يلصناعاة ر يلعقاأية 

يلتي تكعلق بصفة مباشرة باملأيضا  

يملشاأ إليها وعاله ور وي مأضأع مشابه 

له ور يمكنه يملساهمة في يلنمأ تحت 

وي نأع لحساب يلشرتة يلخاصة..

 ,14  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

إقامة مأالي  شاأع مأالي إسماعال, 

إسماعال, يلطابق يلثالث أقم يلشقة 

9 - 95555 طنجة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 155  : يلغزالني  صالح  يلساد 

حصة بقامة 1.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلغزالني  يلساد صالح 

شقة   A سكأيأ نأأمأندي إقامة   1(

A(4 59555 لال فرنسا.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يلغزالني  يلساد صالح 

شقة   A سكأيأ نأأمأندي إقامة   1(

A(4 59555 لال فرنسا

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يأناأ   57 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 54511).

319I

بالم فاديس ش م م

FORTY FIVE فورتي فايف
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

بالم فاديس ش م م
169 شاأع محمد بأزيان , فرحكين 

9 يلطابق يلريب  أقم 15 سادي 
عثمان، 5755)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
FORTY FIVE فأأتي فايف شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي زيرية شاأع 
اللة يلاقأت رزنقة يلعرعاأ يقامة 

كاليس عماأة 9 يلطابق يلريب  أقأ 17 
- 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555(81
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (4
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 FORTY : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

FIVE فأأتي فايف.
يالسكيريد   : غرض يلشرتة بإيجاز 
لكجهيزيت  يلجملة  بنصف  ريلبا  

يلهأيتف يلنقالة رياللاكتررناة.
زيرية   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلعرعاأ  رزنقة  يلاقأت  اللة  شاأع 
يلطابق يلريب    9 يقامة كاليس عماأة 
يلباضاء  يلديأ   (5555  -  17 أقأ 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : �سي  ييت  علي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  �سي  ييت  علي  يلساد 

 58 عماأة   (3 يلزنقة  يتدي   تجزئة 

يلرقم 8 يلطابق يلثالث سادي مأمن 

5455) يلديأ يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  �سي  ييت  علي  يلساد 

 58 عماأة   (3 يلزنقة  يتدي   تجزئة 

يلرقم 8 يلطابق يلثالث سادي مأمن 

5455) يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837544.

3(5I

expert comptable

MINANE IMMOBILER Sarl
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

expert comptable

nador ، 62000، nador maroc

 MINANE IMMOBILER Sarl

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع وبأ 

يلقاسم يلشابي – زنقة 31 أقم 4 - 

555)6 يلناظأأ يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 5

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   55

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MINANE IMMOBILER Sarl
مقار    -  : غرض يلشرتة بإيجاز 

عقاأي 

– مخكلف يبشغا  

– يالسكيريد ر يلكصدير.

عنأين يملقر يالجكماعي : شاأع وبأ 
 -  4 أقم   31 زنقة   – يلقاسم يلشابي 

555)6 يلناظأأ يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يملرس  جما   يلساد 
يلطابق   -  88 أقم   - أشد  يبن  زنقة 
يلناظأأ   6(555  54 يلشقة   - يلثاني 

يملغرب.
يلسادة مامأنة بأخدي عنأينه)ي) 
 6(555  539 أقم   - تجزئة يلبسكان 

يلناظأأ يملغرب.
عنأينه)ي)  يملرس  أ�سى  يلساد 
 6(555  539 أقم   - تجزئة يلبسكان 

يلناظأأ يملغرب.
عنأينه)ي)  يملرس  محمد  يلساد 
 6(555  539 أقم   - تجزئة يلبسكان 

يلناظأأ يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يملرس  جما   يلساد 
يلطابق   -  88 أقم   - أشد  يبن  زنقة 
يلناظأأ   6(555  54 يلشقة   - يلثاني 

يملغرب
يلسادة مامأنة بأخدي عنأينه)ي) 
 6(555  539 أقم   - تجزئة يلبسكان 

يلناظأأ يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم 4389.
3(1I

STE CARMEL ETUDES

 STE CARMEL ETUDES
S.A.R.L A.U

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

STE CARMEL ETUDES
حي مأالي يلرشاد يلشطر يلثاني 

شاأع عبد يملالك بن مررين أقم 16 
يلعاأن ، 75555، يلعاأن يملغرب

 STE CARMEL ETUDES S.A.R.L
A.U شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي مأالي 
أشاد يلشطر يلثاني شاأع عبد يملالك 
بن مررين أقم 16 يلعاأن - 75555 

يلعاأن يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

43513
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CARMEL ETUDES S.A.R.L A.U
دأيسات   : بإيجاز  غرض يلشرتة 
ر  عامة-يسكيريد  -تجاأة  يلطريق 

تصدير-.
عنأين يملقر يالجكماعي : حي مأالي 
أشاد يلشطر يلثاني شاأع عبد يملالك 
 75555  - يلعاأن   16 بن مررين أقم 

يلعاأن يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

500.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد لعمير محمد : 5.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد لعمير محمد : 5555 بقامة 

155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  محمد  لعمير  يلساد 
حي مأالي أشاد يلشطر يلثاني زنقة 
يلعاأن   75555  3( أقم  يلبصرة 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  محمد  لعمير  يلساد 

حي مأالي أشاد يلشطر يلثاني زنقة 
يلعاأن   75555  3( أقم  يلبصرة 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2770/2022.

3((I

co-working business center

 SOCIETE PARTENAIRE

JAOUI
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

co-working business center

 23rue boured etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES CASA، 20230،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE PARTENAIRE JAOUI

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 58 عماأة 

1 إقامة يلبسكان 6 سباتة يلديأ 

يلباضاء 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(55367

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تقرأ   (5(( يأناأ   (9 في  يملؤأخ 

محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة  حل 

 SOCIETE يلأحاد  يلشريك  ذيت 

مبلغ   PARTENAIRE JAOUI
رعنأين  دأهم   15.555 أوسمالها 

إقامة   1 عماأة   58 مقرها يإلجكماعي 

يلباضاء  يلديأ  سباتة   6 يلبسكان 

يلديأ يلباضاء يملغرب نتاجة   (5555

  : تصفاة نهائاة.

 58 ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 

سباتة   6 يلبسكان  إقامة   1 عماأة 

5555) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 

يملغرب. 
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ر عين:
جاري  يلرحمان  عبد  يلساد)ة) 
أقم   7 دأب يلكبير زنقة  ر عنأينه)ي) 
يملغرب  يلباضاء  يلديأ   (5555  44

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 51 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 871)83.
3(3I

بالم فاديس ش م م

 STAR سطار دوريون
D›ORIENT

إعالن مكعدد يلقريأيت

بالم فاديس ش م م
169 شاأع محمد بأزيان , فرحكين 

9 يلطابق يلريب  أقم 15 سادي 
عثمان، 5755)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
 STAR D›ORIENT سطاأ درأيأن
»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 45 

زنقة يلضمير يلكبير - 55)5) يلديأ 
يلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(174(1
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   17 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
نقل عنأين يلشرتة من يملقر يلقديم 
يلكائن ب: 45 زنقة يلضمير يلكبيريلديأ 
يلباضاء ، يلى يملقر يالجكماعي يلجديد 
يلكائن ب: 75-73 شاأع اللة يلاقأت 

يلديأ يلباضاء
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يلسادين  حصص  جما   تفأيت 
محمدأضا  ر  ناأرني  محمأد   :
مجمأعها  يلبالغ  قهفرخي  شاهقلي 
يلفي)555)) حصة ريلتي كانا يملكانها 
يلساد:  لصالح  يلشرتة  أيسامل  في 

يملك  يلحمديني ريلذي يصبح  غانم 
لريسما   يملكأنة  يلحصص  جما  

يلشرتة يلثالثة يالف )3555) 
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة، حاث 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يصبحت 

يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد.
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
ناأرني  محمأد   : يلسادين  يسكقالة 
من  قهفرخي  شاهقلي  محمدأضا  ر 
رتعاين  للشرتة  تمسيرين  مهامهما 
يلساد غانم يلحمديني تمسير رحاد 

للشرتة رملدة غير محدردة 
قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 
يالسا�سي  يلقانأن  على  يملصادقة 
يملسؤرلاة  ذيت  للشرتة  يلجديد 

يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يالسا�سي  يلقانأن  على  يملصادقة 
يملسؤرلاة  ذيت  للشرتة  يلجديد 

يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837941.
3(4I

مككب يملحاسبة

AGREMED INNOVATION
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسا  نشاط يلشرتة 

مككب يملحاسبة
شاأع عبد يلخالق يلطريس أقم 1) 
يلطابق يلثالث ، 555)6، يلناظأأ 

يملغرب
AGREMED INNOVATION شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يالجكماعي بلأك 73 
سككأأ مسعأد بأعرك - 555)6 

يلناظأأ يملغرب.
تأسا  نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(3891

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   31 في  يملؤأخ 

نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 
يلشرتة يلحالي :

ينكاج رتسأيق يلبذرأ ريلنباتات.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 59 شتنبر 

))5) تحت أقم 4339.

3(5I

مأثقة

شركة » LCBB العقارية » 
ش.م.م

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

مأثقة
155 إقامة تالاب، شاأع عين 
تارجطات، يلطابق يلسفلي ، 
5555)، يلديأ يلباضاء يملغرب

شرتة » LCBB يلعقاأية » ش.م.م 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي زيرية 

زنقة مأزيأ، شاأع ونفا، إقامة لأ 
بأتي بريدي - 5375) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555615
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : شرتة » 

LCBB يلعقاأية » ش.م.م.
غرض يلشرتة بإيجاز : - يالنعاش 
ريلكقسام  يملباني  ر ناء  يلعقاأي 

ريلخدمات.
ريلشقق  يملباني  رشريء  با    -
ور   / ر  يملبناة  ريبأي�سي  ريلفاالت 

يملبناة ؛
يلعامة  يلهندسة  وعما   إنجاز   -
يلهندسة  وعما   ريلصناعاة رجما  

يملدناة.

 - تسأيق رتأجير ريسكيريد رتصدير 

معديت رمأيد يلبناء.

يلدأيسة  عملاات  جما    -

ريلسمسرة  ريلأساطة  ريلكمثال 

يملكعلقة  ريلعمأالت  يلشحنات  في 

باملجاالت يملذكأأة وعاله.

يملعامالت  جما    ، وعم  ربشكل 

يملنقألة ور يلعقاأية ور يملالاة يملكعلقة 

بشكل مباشر ور غير مباشر ، كلًاا ور 

جزئًاا ، بابشااء يملحددة وعاله ور يلتي 

قد تسهل رتعزز تطأأ يلشرتة..
زيرية   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
لأ  إقامة  ونفا،  شاأع  مأزيأ،  زنقة 

يلديأ يلباضاء   (5375  - بأتي بريدي 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

مبلغ أوسما  يلشرتة: 10.000,00 

دأهم، مقسم كالكالي:

حصة   95  : قي�سي  لالى  يلسادة 

بقامة 9.555 دأهم للحصة.

يلساد تريم بنعبد هللا : 15 حصة 

بقامة 1.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  قي�سي  لالى  يلسادة 
 11 زنقة   11 أقم  يعبابأ  تجزئة 

يلباضاء  يلديأ   (5155 كالفأأناا 

يملغرب.

يلساد تريم بنعبد هللا عنأينه)ي) 
 11 زنقة   11 أقم  يعبابأ  تجزئة 

يلباضاء  يلديأ   (5155 كالفأأناا 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد تريم بنعبد هللا عنأينه)ي) 
 11 زنقة   11 أقم  يعبابأ  تجزئة 

يلباضاء  يلديأ   (5155 كالفأأناا 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 16 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837915.

3(6I
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STE FIDUKARS SARL

 STE COMPAGNIE G2 BEN

HSSAIN
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

 STE COMPAGNIE G2 BEN

HSSAIN شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ يجمأ 

ييت ريال  زيكأأة - 45555 زيكأأة 

يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3939

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   58

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.COMPAGNIE G2 BEN HSSAIN

با  مأيد   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلبناء.

عنأين يملقر يالجكماعي : دريأ يجمأ 
زيكأأة   45555  - زيكأأة  ييت ريال  

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 555  : بن حساين  يحمد  يلساد 

حصة بقامة 55.555 دأهم للحصة.

 555  : حساين  بن  لحأ  يلساد 

حصة بقامة 55.555 دأهم للحصة.

 STE COMPAGNIE يلشرتة 

بقامة   G2 BEN HSSAIN : 1000

155.555 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

حساين  بن  يحمد  يلساد 

زيكأأة  وتدز  يملسيرة  حي  عنأينه)ي) 

45555 زيكأأة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد لحأ بن حساين عنأينه)ي) 

 45555 زيكأأة  وتدز  يملسيرة  حي 

زيكأأة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   (9 يالبكديئاة بزيكأأة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 31).

3(7I

مككب يملحاسبة

AFSTARS TRANS

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

تعاين مسير جديد للشرتة

مككب يملحاسبة

شاأع عبد يلخالق يلطريس أقم 1) 

يلطابق يلثالث ، 555)6، يلناظأأ 

يملغرب

AFSTARS TRANS شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يملسيرة 

يلعرري - 555)6 يلناظأأ يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.17483

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تعاين  56 شتنبر  يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يحساين يأنس تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 59 شتنبر 

))5) تحت أقم 4345.

3(8I

cherkaouaudit

CHEZ-MOI FOOD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
CHEZ-MOI FOOD شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 

يلشارية شاأع يأسف إبن تاشفين 
زنقة يلشهاد أضا يلطابق 4 أقم 1) 

- 95555 طنجة يململكة يملغر اة 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(7763
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( ماي   (3
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
CHEZ- : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.MOI FOOD
غرض يلشرتة بإيجاز : مطعم لكل 

يلأجبات )يلسريعة-يلكقلادية...).
إقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تاشفين  إبن  يأسف  شاأع  يلشارية 
زنقة يلشهاد أضا يلطابق 4 أقم 1) - 

95555 طنجة يململكة يملغر اة.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 55.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   555  : ندير  يلساد سمير 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد سمير ندير عنأينه)ي) تجزية 
يلخير )ب قطعة 183 يلطابق 4 أقم 

7 95555 طنجة يململكة يملغر اة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة فاطمة حنافة عنأينه)ي) 
حي ملااء بلأك 5 أقم )1 95555 يلديأ 

يلباضاء يململكة يملغر اة 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يأناأ   51 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم ))543).

3(9I

WORLD CONSULTING SARL.AU

DURCOMAC
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

3) شاأع كاأنأط يلطابق يلخامس 
مككب أقم )5 ، 95555، طنجة 

يملغرب
DURCOMAC شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 3) شاأع 

كاأنأط يلطابق يلخامس أقم ) 
طنجة - 95555 طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135473
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   31
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DURCOMAC
با  شريء   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يصالح رصاانة يالالت يلصناعاة
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رقط   يتسسأيأيت  شريء  با  
يلغااأ.

3) شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
 ( أقم  يلخامس  يلطابق  كاأنأط 

طنجة - 95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلاحااري  مريد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلاحااري  مريد  يلساد 
حي يلكأأزيانة زنقة 54 أقم 3) 9555 

طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلاحااري  مريد  يلساد 
 (3 أقم   54 زنقة  يلكأأزيانة  حي 

95555 طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9936.

335I

بالم فاديس ش م م

ZAGDOU BAT زاكدو بات
إعالن مكعدد يلقريأيت

بالم فاديس ش م م
169 شاأع محمد بأزيان , فرحكين 

9 يلطابق يلريب  أقم 15 سادي 
عثمان، 5755)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
زيتدر بات ZAGDOU BAT »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: زيرية 
شاأع اللة يلاقأت رزنقة يلعرعاأ 

يقامة كاليس عماأة 9 يلطابق يلريب  
أقم 17 - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.485515

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  4) غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يرحأتة تمسير  يلساد حماد  تعين 
زيئد  يلساد  جانب  يلى  للشرتة  ثاني 
يرحأتة، حاث يصبح يلكأقا  باسم 
يلشرتة للساد زيئد يرحأتة ير للساد 

حماد يرحأتة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 15: يلذي ينص على مايلي: 
يلسادين  طرف  من  يلشرتة  تسير 
زيئد يرحأتة رحماد يرحأتة ريكفي 
يي  يلشرتة  لكمثال  ريحد  تأقا  
تأقا  يلساد زيئد يرحأتة ير يلساد 

حماد يرحأتة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837937.
331I

SAGASUD

TRANSALT ASSAROUAD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SAGASUD
شاأع يالمير مأالي عبد هللا أقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، يلعاأن

LAAYOUNE يملغرب
TRANSALT ASSAROUAD شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلعأدة 
أقم 51) بأجدرأ - 71555 بأجدرأ 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4(969
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TRANSALT ASSAROUAD
ما  كل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يكعلق ببا  يمللح بالجملة ريلكقساط 
عامة  تجاأة  بالنقل،  يكعلق  ما  ركل 

يستريد رتصدير.
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 71555  - بأجدرأ   (51 يلعأدة أقم 

بأجدرأ يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد يلحسين يسرريض : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يسرريض  يلحسين  يلسادة 
شاأع  يلدشيرة  ساحة  عنأينه)ي) 
يلشهاد بأشرييا عماأة لر اس أقم 54 

يلعاأن 75555 يلعاأن يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يسرريض  يلحسين  يلسادة 
شاأع  يلدشيرة  ساحة  عنأينه)ي) 
يلشهاد بأشرييا عماأة لر اس أقم 54 

يلعاأن 75555 يلعاأن يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2736/2022.
33(I

MSK AUDIT ET CONSEIL

 TRAVAUX DE FERRAILLES
SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

MSK AUDIT ET CONSEIL
 BOULEVARD ABDELLAH (7
 BEN YASSINE BUREAU 13

 PREMIER ETAGE CASABLANCA

، 0، casa maroc
 TRAVAUX DE FERRAILLES SARL

AU شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 
ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 56 شاأع 
مأالي يأسف يلطابق يلثالت 

شقة أقم 14 يلديأ اضاء - 5515) 
يلديأ اضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
555371

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(1 ماأس   ((
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 TRAVAUX DE FERRAILLES SARL

.AU
غرض يلشرتة بإيجاز : شريء ر ا  

يلخردة.
 56  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلثالت  شاأع مأالي يأسف يلطابق 
 (5515  - يلديأ اضاء   14 شقة أقم 

يلديأ اضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلزنفاأي  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد محمد يلزنفاأي عنأينه)ي) 
3 شاأع يالديأيسة سادي مأمن  أقم 

)545) يلديأ اضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد محمد يلزنفاأي عنأينه)ي) 
3 شاأع يالديأيسة سادي مأمن  أقم 

)545) يلديأ اضاء يملغرب
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (6 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

وبريل 1)5) تحت أقم -.

333I

masma consulting

SAGRI MAROC صاكري مروك
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

masma consulting
 av hassan 1er ، 12000، 5

temara MAROC
 SAGRI MAROC صاتري مررك
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 5 شاأع 
يلحسن آلر  حي لعبادي يلطابق 
يبر  تماأة temara 12000 تماأة 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

137(45
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : صاتري 

.SAGRI MAROC مررك
يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبناء يبخرى.
شاأع   5  : عنأين يملقر يالجكماعي 
يلطابق  لعبادي  حي  آلر   يلحسن 
تماأة   temara 1(555 تماأة  يبر  

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد يدأيس صالبي : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
حصة   555  : يلساد عاد  ترين 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  صالبي  يدأيس  يلساد 
زيكأن ملحا  بلأك 5 أقم 9 بني مال  

3555) بني مال  يملغرب.
يلساد عاد  ترين عنأينه)ي) دريأ 
آزيال    ((555 آزيال   نانت  تكاأت 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  صالبي  يدأيس  يلساد 
زيكأن ملحا  بلأك 5 أقم 9 بني مال  

3555) بني مال  يملغرب
يلساد عاد  ترين عنأينه)ي) دريأ 
آزيال    ((555 آزيال   نانت  تكاأت 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بكماأة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم )895.
334I

ATC SERVICES

ATC SERVICES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

ATC SERVICES
إقامة يلبسكان )عماأة 1 محل 

1برنأ�سي ، 5615)، يلديأ يلباضاء 
يملغرب

ATC SERVICES شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 

يلبسكان )عماأة 1 محل 1برنأ�سي - 
5615) يلديأ يلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.418555
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 5) يألاأز ))5) تقرأ حل 
 ATC شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
 65.555 أوسمالها  مبلغ   SERVICES
دأهم رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 
يلبسكان )عماأة 1 محل 1برنأ�سي - 
يلديأ يلباضاء يملغرب نتاجة   (5615

  : يلكأقف يلكام لنشاط يلشرتة.

إقامة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يلبسكان )عماأة 1 محل 1برنأ�سي - 

5615) يلديأ يلباضاء يملغرب. 
ر عين:

يبأيلبركات  يلبر  عبد  يلساد)ة) 
 75 ع  يلنعام  تجزئة  عنأينه)ي)  ر 
يلشقة )1 9645) تاط ملال يملغرب 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837457.

335I

NBK CONSULTING SARL

 MONTAIGNE مونتين فواياج
VOYAGE

إعالن مكعدد يلقريأيت

NBK CONSULTING SARL
إقامة يلباتأ  يلطابق يلثاني، زيرية 
شاأع محمد يلخامس ر زنقة محمد 
يلبقا  ، جليز، مريتش ، 45555، 

مريتش يملغرب
 MONTAIGNE مأنكين فأيياج

VOYAGE »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 
محمد يلخامس، عماأة يلباتأ ، 

يلطابق يلثاني أقم 5 مريتش 45555 
مريتش يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(5355
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  )5 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تأسا  نطاق سلطات يلتساير
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :14 أقم  بند 

مايلي: يلتساير

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   17 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 138666.
336I

UNIVERS COMPTA SARL AU

TRANSPORT TAFILALET
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير نشاط يلشرتة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شاأع يلجيش يمللكي زنقة و عماأة 

16 شقة أقم 7 ، 55555، مكناس 
يملغرب

TRANSPORT TAFILALET شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يالجكماعي يلطابق 
يلسفلي، 49 تجزئة فاأس، سادي 

سعاد - 55555 مكناس يملغرب.
تغاير نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.37499

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تغاير   (5(( 53 غشت  يملؤأخ في 
نشاط يلشرتة من » - نقل يملسافرين

 - يلكصدير ريالسكيريد
 - نقل يملسكخدمين لحساب يلغير

» إلى » - نقل يملسافرين
 - نقل يملسكخدمين لحساب يلغير
يملصحأ ة  غير  يبمكعة  نقل   -  

لحساب يلغير وقل من 3.5 طن 
 - با  يلكذيتر

 - تنظام وحديث 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3375.
337I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

TRANS MANERA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM
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 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

TRANS MANERA شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي خندق 

يلأأد قطعة 9748 طابق 1 يلعأيمة 
- 95555 طنجة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1354(3

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 TRANS : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.MANERA
يلنقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
للبضائ   ريلدرلي  يلأطني  يلبري 

لحساب يلغير.
خندق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلعأيمة   1 9748 طابق  يلأأد قطعة 

- 95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   155  : يلساد عمر يلأيدي 

بقامة 1.555 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد عمر يلأيدي عنأينه)ي) زنقة 
 95555 مسترخأش   (9 أقم  يجدير 

طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد عمر يلأيدي عنأينه)ي) زنقة 
 95555 مسترخأش   (9 أقم  يجدير 

طنجة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57335).

338I

UNIVERS COMPTA SARL AU

ROKNI CAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

UNIVERS COMPTA SARL AU
شاأع يلجيش يمللكي زنقة و عماأة 

16 شقة أقم 7 ، 55555، مكناس 
يملغرب

ROKNI CAR شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي مكجر 
تجاأي 167,مرجان 54 - 55575 

مكناس يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.56965

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   31 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يلدين  عز  )ة)  يلساد  تفأيت 
1.555 حصة يجكماعاة من  يلررتني 
يلساد  لفائدة  حصة   1.555 وصل 
31 غشت  )ة) فاطمة يلررتني بكاأيخ 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3376.

339I

LAHJOUJICAPITAL

B2G immobilier
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

LAHJOUJICAPITAL
 BD EMILE ZOLA RES AL

 KARAM CASABLANCA، 40450،
CASABLANCA MAROC

B(G immobilier شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي طريق 
مأالي تهامي كلمتر )5 يلحي يلحسني - 

5455) يلديأيلباضاء يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.355569

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يأناأ   (9 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
زينب بأدأيقة  )ة)  تفأيت يلساد 
555 حصة يجكماعاة من وصل 555 
هللا  عبد  )ة)  يلساد  لفائدة  حصة 

بأدأيقة بكاأيخ )) يأناأ ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 55 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم 835133.
345I

FIDUBAC SARL

FRUTAS UNICAS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FIDUBAC SARL
)16 مكرأ شاأع يأسف يبن تاشفين 
يلشقة أقم 11 يلناضأأ ، 555)6، 

يلناضأأ يملغرب
FRUTAS UNICAS شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 
بأيزيأزيأن يلناظأأ - 555)6 

يلناظأأ يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(4653
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.FRUTAS UNICAS
يسكيريد   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

رتصدير يلفأيته ريلخضرريت.

حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
بأيزيأزيأن يلناظأأ - 555)6 يلناظأأ 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد عبد يلأيحد بن يعلي : 555 
حصة بقامة 55.555 دأهم للحصة.

 555  : يلساد عبد يلعزيز يلبأأقي 
حصة بقامة 55.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يعلي  بن  يلأيحد  عبد  يلساد 
 16 بلأك  سككأأمسعأد  عنأينه)ي) 
 6(555 يلناظأأ  سلأين  بأعرك 

يلناظأأ يملغرب.
يلبأأقي  يلعزيز  عبد  يلساد 
 (5 بلأك  سككأأمسعأد  عنأينه)ي) 
يلناظأأ   6(555 يلناظأأ  بأعرك 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يعلي  بن  يلأيحد  عبد  يلساد 
 16 بلأك  سككأأمسعأد  عنأينه)ي) 
 6(555 يلناظأأ  سلأين  بأعرك 

يلناظأأ يملغرب
يلبأأقي  يلعزيز  عبد  يلساد 
 (5 بلأك  سككأأمسعأد  عنأينه)ي) 
يلناظأأ   6(555 يلناظأأ  بأعرك 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 13 شتنبر 

))5) تحت أقم 4355.
341I

nabiq mohammed

 TAZARGOUNT TRAVAUX
ET IMMOBILIER

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

قفل يلكصفاة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
 TAZARGOUNT TRAVAUX ET
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IMMOBILIER شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : يلحي 
يلعصري شاأع بأتريع أقم 7 - 

3555) بني مال  يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.1851

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  31 غشت  يملؤأخ في 
 TAZARGOUNT TRAVAUX ET
شرتة ذيت مسؤلاة   IMMOBILIER
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
مقرها يإلجكماعي يلحي يلعصري شاأع 
مال   بني   (3555  -  7 أقم  بأتريع 
غرض  تحقاق  لعدم  نتاجة  يملغرب 

يلشرتة.
ر عين:

ر  يلناصر  عبد  صابير  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) حي بنكيرين تجزئة يلزيكأن 
مال   بني   (3555  73 أقم   3 بلأك 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
يلحي  رفي   (5(( غشت   31 بكاأيخ 
 -  7 أقم  بأتريع  شاأع  يلعصري 

3555) بني مال  يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم )89.
34(I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

LODIF TRAVAUX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
LODIF TRAVAUX شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي مريب 

بكجزئة يمناة يلفضالة )1 - 3555) 
بني مال  يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
13167

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 LODIF : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.TRAVAUX
منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي.
مريب   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 (3555  - 1( بكجزئة يمناة يلفضالة 

بني مال  يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : لأضافة  أشاد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد سمان محمد : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  لأضافة  يلساد أشاد 
تجزئة يلعسري )5 يلرقم 3555) بني 

مال  يملغرب.
يلساد سمان محمد عنأينه)ي) حي 
يلنصر تجزئة يملنزه يلرقم 15 3355) 

قصبة تادلة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  لأضافة  يلساد أشاد 
3555) بني  )5يلرقم  تجزئة يلعسري 

مال  يملغرب
يلساد سمان محمد عنأينه)ي) حي 
يلنصر تجزئة يملنتزه يلرقم 15 3355) 

قصبة تادلة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 16 شتنبر 

))5) تحت أقم 888.
343I

MINELCO-CONF

MINELCO-CONF
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

MINELCO-CONF
145 شاأع محمد يلخامس يلطابق 
 Tanger ،95555 ، (8 يلريب  شقة

Maroc
MINELCO-CONF شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
1 يلقطعة 4)ب يلطابق ) يلفئة ي 

بلأك ي ر ب يملنطقة يلحرة للكصدير 
بطنجة - 95555 طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135547
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   19
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MINELCO-CONF
تصنا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملالبس.
 1 تجزئة   : عنأين يملقر يالجكماعي 
يلقطعة 4)ب يلطابق ) يلفئة ي بلأك 
ي ر ب يملنطقة يلحرة للكصدير بطنجة 

- 95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : سفاان  منديل  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  سفاان  منديل  يلساد 
يمسترديم 1514 يمسترديم هألندي.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يدأيس يلجما  عنأينه)ي) 
شاأع محمد بن عبد هللا مجم  زيد 
 95555 طنجة   38 أقم   5 يلطابق 

طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57475).
344I

بن علي لألستشاأة ش م م

trio palms
عقد تساير حر بصل تجاأي )يبشخاص 

يملعنأيأن)
عقد تساير حر بصل تجاأي

 trio palms
 5( بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ قي 
 TRIO PALMS وعطى   (5(( يأناأ 
 1(1(49 يملسجل بالسجل يلكجاأي 
حق  بمريتش  يلكجاأية  باملحكمة 
يلتساير يلحر لألصل يلكجاأي يلكائن 
يلطابق يلسفلي عماأة   183 ب دكان 
مريتش  مريتش  يبأيب  يقامة   16
لفائدة  يملغرب  مريتش   45555  -
عانابي علي ملدة 3 سنة تبكدئ من 51 
يأناأ ))5) ر تنكهي في 31 ماي 5)5) 
 15.555 قامكه  شهري  مبلغ  مقابل 

دأهم.
345I

second negre

MEHDI CARREAUX
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

second negre
حي يملسيرة 1 تماأة ، 11555، تماأة 

يملغرب
MEHDI CARREAUX شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 53 
دريأ يرالد عكبة عين عكاق تماأة - 

555)1 تماأة يملغرب
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تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

137(41

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   17

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MEHDI CARREAUX

غرض يلشرتة بإيجاز : با  يلزلاج.

 53 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 

 - تماأة  يرالد عكبة عين عكاق  دريأ 

555)1 تماأة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلساد يملهدي يلشرنأبي 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يملهدي يلشرنأبي عنأينه)ي) 

شاأع   198 دريأ يلسأق يلجديد أقم 

14 تماأة 555)1 تماأة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يملهدي يلشرنأبي عنأينه)ي) 

شاأع   198 دريأ يلسأق يلجديد أقم 

14 تماأة 555)1 تماأة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   19 بكاأيخ  بكماأة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 8899.

346I

second negre

FINESSE DU MAITRE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

second negre

حي يملسيرة 1 تماأة ، 11555، تماأة 

يملغرب

FINESSE DU MAITRE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 شاأع 

يلحرية يلطابق 53 أقم 55 يلديأ 

يلباضاء - 15555 يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.551983

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تقرأ حل   (5(( 9) ماأس  يملؤأخ في 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

 FINESSE DU يلأحاد  يلشريك 

 155.555 أوسمالها  مبلغ   MAITRE

 15 يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 
شاأع يلحرية يلطابق 53 أقم 55 يلديأ 

يلباضاء  يلديأ   15555  - يلباضاء 

يملغرب نتاجة   : حل يلشرتة.

ر حدد مقر يلكصفاة ب 15 شاأع 
يلديأ   55 أقم   53 يلطابق  يلحرية 

يلباضاء  يلديأ   15555  - يلباضاء 

يملغرب. 

ر عين:

ر  يلفلاجي  لحسن  يلساد)ة) 

 9( أقم  يلنهضة  تجزئة  عنأينه)ي) 

تماأة يملغرب تمصفي   1(555 تماأة 

)ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 56 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 836679.

347I

N2M CONSEIL-SARL

FRUTAX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FRUTAX شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 
بأيزيأزيأن يلناظأأ 555)6 يلناظأأ 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(4597

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   51

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.FRUTAX

يالسكيريد   : غرض يلشرتة بإيجاز 

ر يلكصدير.

حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلناظأأ   6(555 بأيزيأزيأن يلناظأأ 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد صادقي أشاد : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد يلقادأي ييأب : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  أشاد  صادقي  يلساد 

سلأين  بأعرك  بأغنجاين  دريأ 

يلناظأأ 555)6 يلناظأأ يملغرب.

عنأينه)ي)  ييأب  يلقادأي  يلساد 
 113 أقم  يلخامس  محمد  شاأع 
يلناظأأ   6(555 يلناظأأ  يزغنغان 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  أشاد  صادقي  يلساد 
سلأين  بأعرك  بأغنجاين  دريأ 

يلناظأأ 555)6 يلناظأأ يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 56 شتنبر 

))5) تحت أقم 4317.
348I

CENABETON

)CENABETON(سينابتون
إعالن مكعدد يلقريأيت

CENABETON
RABAT سككأأ15 إقامة جأد شقة 

) حي يلرياض يلر اط، 15155، 
يلر اط يملغرب

سينابكأن)CENABETON) »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: سككأأ15 

إقامة جأد شقة ) حي يلرياض 
يلر اط سككأأ15 إقامة جأد شقة 

) حي يلرياض يلر اط 15155 يلر اط 
يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.151513
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
يتخاذ  تم   (5(1 ماي   (5 في  يملؤأخ 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 555 بنبريهام  جأيد  يلساد  تفأيت 
 1.555 وصل  من  يجكماعاة  حصة 
حصة لفائدة يلساد محسن فاتحي 

بكاأيخ 5) ماي 1)5) 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
بعد  للشرتة:  يلقانأني  تغايريلشكل 
با  يبسهم ، يصبح يلشكل يلقانأني 
ذيت  شرتة  هأ  يملذكأأة  للشرتة 
هأ  من   

ً
بدال يملحدردة  يملسؤرلاة 

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد
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قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
بعد با  يبسهم يلساد جأيد بنبريهام 
ر يلساد محسن فاتحي يكم تعاانهم 

مسيرين مشاأتين
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

تغاير يلكأقاعات
قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 
يلقانأن  تحديث  لذلك،  تنتاجة 

يبسا�سي للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
ينص  يلذي  ر13:   6,7 أقم  بند 
لذلك،  تنتاجة    :على مايلي
يلقانأن  من  ر13   6,7 تغاير يلفصل 

يبسا�سي للشرتة. 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4)73.
349I

يبسكاذ خلال بأقفاري - مأثق

COPRAVE
إعالن مكعدد يلقريأيت

يبسكاذ خلال بأقفاري - مأثق
)5 زنقة محمد يسماحة يلطابق 

1 شقة 1 يلديأ يلباضاء ، 5595)، 
يلديأ يلباضاء يملغرب

COPRAVE »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: بقعة 115 
يلحي يلصناعي للجديدة - - يلجديدة 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.(515

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( ماأس   17 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
مايلي: يالشهاد على رفاة يملرحأم عبد 
حصصه  ينكقا   ر  يلجمالي،  يلكريم 

يالجكماعاة لأأثكه
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
مايلي: يملصادقة على تفأيت حصص 
محمد  يلساد  لفائدة  يجكماعاة 
ينفيست«،  »جام  شرتة  ر  يلجمالي 

يلكأزي   يثبات  ر  جدد  شركاء  قبأ  
يلجديد لروسما  يلشرتة 

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يلجمالي  محمد  يلساد  تعاين  تأتاد 
ياسين  يلساد  تعاين  ر  تمسير، 
يلجمالي تمسير جديد ملدة غير محددة 
م  يلكأقا  يملنفصل ر يملصادقة على 

يلقانأن يآلسا�سي يملحين.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالجديدة بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم )859).
355I

يبسكاذ خلال بأقفاري - مأثق

COPRAVE
إعالن مكعدد يلقريأيت

يبسكاذ خلال بأقفاري - مأثق
)5 زنقة محمد يسماحة يلطابق 

1 شقة 1 يلديأ يلباضاء ، 5595)، 
يلديأ يلباضاء يملغرب

COPRAVE »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: بقعة 115 
يلحي يلصناعي للجديدة - - يلجديدة 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.(515

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( ماأس   17 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
تفأيت  على  يملصادقة  مايلي: 
»جام  لشرتة  يجكماعاة  حصص 
يلكأزي   يثبات  ر  ينفيست«ش.م.م، 

يلجديد لروسما  يلشرتة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يلجمالي  محمد  يلساد  تعاين  تأتاد 
ياسين  يلساد  تعاين  ر  تمسير، 
يلجمالي تمسير جديد ملدة غير محددة 
ر يملصادقة على  م  تأقا  منفصل، 

يلقانأن يآلسا�سي يملحين.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالجديدة بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم 9593).
351I

STE TIB COMPT SARL AU

FOOT POUR TOUS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE TIB COMPT SARL AU
ملكقى شاأع يملريبطين رزنقة 

يلبخاأي إقامة بغديدي مككب أقم 
55 ، 65555، رجدة يملغرب

FOOT POUR TOUS شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي باب 

سادي عبد يلأهاب ) أقم 318 - 
65555 رجدة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
39949

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 FOOT : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.POUR TOUS
يسكغال    : غرض يلشرتة بإيجاز 

ملعب أيا�سي.
باب   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 -  318 أقم   ( يلأهاب  عبد  سادي 

65555 رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يأسف  يلرشاد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 1.555  : يأسف  يلرشاد  يلساد 
بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يلرشاد يأسف عنأينه)ي) 
 71 حي يالندلس شاأع يملشكات أقم 

65555 رجدة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلرشاد يأسف عنأينه)ي) 
 71 حي يالندلس شاأع يملشكات أقم 

65555 رجدة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 757).
35(I

FIDUCIAIRE DIDI

 STE TARIFIWIN CONSULT
SARL/AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
رجدة يملغرب

 STE TARIFIWIN CONSULT
SARL/AU شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يلدأفأفي عماأة أقم 113 يلطابق 
يلريب  يلرقم 3) - 65555 رجدة 

يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.39(59

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 6) يألاأز ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
 113 أقم  عماأة  يلدأفأفي  »شاأع 
 65555  -  (3 يلرقم  يلريب   يلطابق 
يلحجاز  »شاأع  إلى  يملغرب«  رجدة 
عماأة يالحباس يلطابق أقم 51 بلأك 
رجدة   65555  -  51 أقم  يلشقة  و 

يملغرب«.
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 745).

353I

ديأين يالسكاذ إحسان بنسأدة

S.G.E.A.D
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير تسماة يلشرتة

ديأين يالسكاذ إحسان بنسأدة
)) شاأع عمر يلخاام بأسجأأ ، 

55)5)، يلديأيلباضاء يملغرب
S.G.E.A.D شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يالجكماعي 144 

زنقة محمد سماحة يقامة جأهرة 
محمد سماحة يلطابق 6 - 55)5) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
تغاير تسماة يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
365969

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تغاير   (5(( يألاأز   55 يملؤأخ في 
 »S.G.E.A.D« من  يلشرتة  تسماة 
 SOCIETE DE GESTION DES« إلى 

.»ECOLES AAMAR DRISS
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 45)837.

354I

BOUDI CONSEIL

BOUDI CONSEIL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

BOUDI CONSEIL
 شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 75 شاأع 
ونفا زيرية كلأ در بررفانس يلطابق 
9 شقة أقم ب 158 يلديأ يلباضاء - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

554571

 54 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يألاأز 

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BOUDI CONSEIL
غرض يلشرتة بإيجاز : - إستشاأي
- ر صأأة وعم ، جما  يلعملاات 

يبرأيق  ور  يلصناعاة  ور  يلكجاأية 

يملالاة ور يلعقاأيت ريلعملاات يملالاة 

يملرتبطة بشكل مباشر ور غير مباشر 

بغرض يلشرتة ريلتي من يملرجح ون 

تعزز تحقاقها رتطأيرها.

75 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 

يلطابق  بررفانس  در  كلأ  زيرية  ونفا 

 - يلديأ يلباضاء   158 9 شقة أقم ب 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1555  : يلساد عبديملجاد شاري 

بقامة 155.555 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
شاري  عبديملجاد  يلساد 
يأسف  مأالي  شاأع   75 عنأينه)ي) 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
شاري  عبديملجاد  يلساد 
يأسف  مأالي  شاأع   75 عنأينه)ي) 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 35 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم -.

355I

VALUE-SERVICES

إيكوبريزا
إعالن مكعدد يلقريأيت
VALUE-SERVICES

 AVENUE ASSALAM, IMM CBC
 30, 6éme ETAGE N° 30 ، 90000،

TANGER MAROC
إيكأ ريزي »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع وبأ 
بكر يلريزي إقامة إبريهام أقم )1 - 

95555 طنجة يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.159659

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   15 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تغاير يملقر يالجكماعي للشرتة لاصبح: 
قرية بني ريسين يلسفلى يلبحريريين ) 

قطعة 6355 طنجة
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
للشرتة  يلرئي�سي  يلنشاط  تغاير 
رتصنا   يملأيد  تدرير  إعادة  لاصبح: 

يبشااء
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
): يلذي ينص على  بند أقم يلبند 
يلنشاط يلرئي�سي للشرتة هأ:  مايلي: 

إعادة تدرير يملأيد
4: يلذي ينص على  بند أقم يلبند 
هأ  للشرتة  يالجكماعي  يملقر  مايلي: 
قرية بني ريسين يلسفلى يلبحريريين ) 

قطعة 6355 طنجة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )5737).
356I

فدتريد كأنساي

 FOURNITURES
 ET ACCESSOIRES

INDUSTRIELLES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

فدتريد كأنساي
81 زنقة يأسف بن تاشفين برشاد ، 

6155)، برشاد يملغرب
 FOURNITURES ET

 ACCESSOIRES INDUSTRIELLES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 53/51 
يملرتب يلكجاأي ز ادة - 6155) 

برشاد يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

15799
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (516 دجنبر   5(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
بمخكصر  يإلقكضاء  عند 
 FOURNITURES ET  : تسماتها 

.ACCESSOIRES INDUSTRIELLES
غرض يلشرتة بإيجاز : يملسكلزمات 

يلصناعاة ريبتسسأيأيت.
 51/53  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 (6155  - ز ادة  يلكجاأي  يملرتب 

برشاد يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : يلسادة يسماعالي عائشة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : منصف  يلصادقي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عائشة  يسماعالي  يلسادة 
يبن  شاأع  يلسالم  يقامة  عنأينه)ي) 
 (4 شقة   (515 ج  عماأة  تاشقين 

5)53) يلديأ يلباضاء يملغرب.
يلساد يلصادقي منصف عنأينه)ي) 
 SEBTA, BRDA FINCA GUILEN

ALTA 7 51551 سبكة يسباناا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
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عائشة  يسماعالي  يلسادة 
يبن  شاأع  يلسالم  يقامة  عنأينه)ي) 
 (4 شقة   (515 ج  عماأة  تاشقين 

5)53) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
دجنبر   16 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

516) تحت أقم 686).
357I

STE ANGLE DE GESTION SARL

ICON BUSINESS&EXPORT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شاأع وحمد يلحريزي تجزئة 

يلكمسماني أقم 6 يقامة باأيس- و 
تطأين ، 93555، تطأين يملغرب
 ICON BUSINESS&EXPORT

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي طابق 
يالأ�سي حي يملرجة شاأع مأ�سى 

يبن نصير أقم 88 فنادق - )9315 
تطأين مغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
3(193

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
شكل يلشرتة : شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 ICON : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها 

.BUSINESS&EXPORT
 IMPORT : غرض يلشرتة بإيجاز
 EXPORT TOUS TYPES DE

.TEXTILES ET ACCESSOIRES
طابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يالأ�سي حي يملرجة شاأع مأ�سى يبن 
نصير أقم 88 فنادق - )9315 تطأين 

مغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

99 حصة   : يلساد يناس يلرهأني 
بقامة 155 دأهم للحصة.

بقامة   99  : يلساد يناس يلرهأني 
155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلرهأني  يناس  يلساد 
يقامة ييدن عماأة رير شقة 11 سعاد 

حجي سال 11555 سال مغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلرهأني  يناس  يلساد 
يقامة ييدن عماأة رير شقة 11 سعاد 

حجي سال 11555 سال مغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 6)19.

358I

hmm compta

سطون بيبر
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

hmm compta
 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA MAROC
سطأن بابر شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 16 شاأع 
يلجيش يمللكي زنقة جااللي عريبي 

يلطابق 8 أقم 18 يلباضاء - 5555) 
يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
534913

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( فبريير   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : سطأن 

بابر.

صناعة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ريعادة تدرير يلأأق.

16 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 

عريبي  جااللي  زنقة  يمللكي  يلجيش 

 (5555 18 يلباضاء -  8 أقم  يلطابق 

يلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد يلعمري محمد لحلأ : 655 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

حصة   (55  : يلساد تريم رالدي 

بقامة 155 دأهم للحصة.

حصة   (55  : نهاد رشن  يلسادة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

لحلأ  محمد  يلعمري  يلساد 

تجزئة يالما  يلسأي�سي   1 عنأينه)ي) 

5565) يلر اط يملغرب.

عنأينه)ي)  رالدي  تريم  يلساد 

 7 عماأة   1 قصبة  يالندلس  أياض 

يلر اط   (5565 حي يلرياض   8 شقة 

يملغرب.

عنأينه)ي)  رشن  نهاد  يلسادة 

يقامة جنان يلسأي�سي عماأة ج شقة 

9 سأي�سي 5565) يلر اط يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  رالدي  تريم  يلساد 

 7 عماأة   1 قصبة  يالندلس  أياض 

شقة 8 حي 5565) يلر اط يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 54 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

ماأس ))5) تحت أقم 815544.

359I

hmm compta

بيبر سطون
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

hmm compta
 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA MAROC
بابر سطأن شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 16 شاأع 
يلجيش يمللكي زنقة جااللي عريبي 

يلطابق 8 أقم 8 يلباضاء - 5555) 
يلباضاء يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.834913
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( ماأس   5( في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   4.955.555«
 5.555.555« إلى  دأهم«   155.555«
تقديم حصص   : عن طريق  دأهم« 

نقدية ور عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

ماأس ))5) تحت أقم 817155.
365I

hmm compta

بيبر سطون
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

hmm compta
 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA MAROC
بابر سطأن شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 16 شاأع 
يلجيش يمللكي زنقة جااللي عريبي 

يلطابق 8 أقم 8 يلباضاء - 5565) 
يلباضاء يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.534917
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بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( ماأس   5( في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   4.955.555«
 5.555.555« إلى  دأهم«   155.555«
تقديم حصص   : عن طريق  دأهم« 

نقدية ور عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

ماأس ))5) تحت أقم 817155.

361I

NA CONSEIL

SO CHIC IMMO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
SO CHIC IMMO شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يمللك 

يملسمى) شاغلي 6) يلشقة يملزدرجة 
في يلطابق يلسفلي أقم)1ـ)1 ب 

أقم58 شاأع يلحسن يلكاني ) جليز 
مريتش - 45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8957
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (1
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 SO  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CHIC IMMO
يلكطأير   : بإيجاز  غرض يلشرتة 

يلعقاأي.

يمللك   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلشقة يملزدرجة   (6 شاغلي  يملسمى) 
ب  أقم)1ـ)1  يلسفلي  يلطابق  في 
جليز   ( شاأع يلحسن يلكاني  أقم58 

مريتش - 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : فؤيد  دجااللي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 1555  : فؤيد  دجااللي  يلساد 

بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  فؤيد  دجااللي  يلساد 
151 شاأع شال 77365 فريس سأأ 

ماأن فرنسا 75555 باأيس فرنسا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  فؤيد  دجااللي  يلساد 
151 شاأع شال 77365 فريس سأأ 

ماأن فرنسا 75555 باأيس فرنسا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139395.
36(I

NOBLACTION

ATLAS HEALTHCARE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

NOBLACTION
نهج يعقأب يملنصأأ إقامة يبميرة 
3 يلطابق يبر  أقم 15، 45555، 

مريتش يملغرب
ATLAS HEALTHCARE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي محل 
بالطابق يالأ�سي عماأة 7 تجزئة 

مغناة شاأع يلحسن يلثاني يبن جرير 
- 45555 يبن جرير يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
3415

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (1

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 ATLAS : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.HEALTHCARE

مرتز   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يبشعة.

محل   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

تجزئة   7 عماأة  يالأ�سي  بالطابق 

مغناة شاأع يلحسن يلثاني يبن جرير 

- 45555 يبن جرير يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 355.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 995  : بألأحة  مررين  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 : يلعالمي  محمد  ياسر  يلساد 

دأهم   155 بقامة  حصة   1.5(5

للحصة.

 995  : بألأحة  دلالة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  بألأحة  مررين  يلساد 

يقامة بريستاجاا مدخل عنبر عماأة 

 45555 ساتي  كألف   ( يلشقة   74

مريتش يملغرب.

يلعالمي  محمد  ياسر  يلساد 

 41 أقم  تاشفين  يبن  حي  عنأينه)ي) 

45555 مريتش يملغرب.

بألأحة عنأينه)ي)  دلالة  يلسادة 
 111 أقم   3 يملرسطان  يمرشيش 

45555 مريتش يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  بألأحة  مررين  يلساد 

يقامة بريستاجاا مدخل عنبر عماأة 

 45555 ساتي  كألف   ( يلشقة   74

مريتش يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بابن جرير بكاأيخ 35 غشت 

))5) تحت أقم 98).
363I

CGID

FINAZIZ
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

CGID
 RUE AZIZ BELLAL 2 67
 EME ETG N° 3 MAARIF

 CASABLANCA 67 RUE AZIZ
 BELLAL 2 EME ETG N° 3

 MAARIF CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

FINAZIZ شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 67 زنقة 
عزيز بال  يلطابق ) أقم 3 معاأيف 

يلديأ يلباضاء - 5155) يلديأ 
يلباضاء يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي -.

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 56 يألاأز ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
»67 زنقة عزيز بال  يلطابق ) أقم 3 
معاأيف يلديأ يلباضاء - 5155) يلديأ 
يلباضاء يملغرب« إلى »يلطابق يلسفلي 
يملجمأعة يلسكناة ومالك يلبرنأ�سي 
أقم 6 يلبناية 53 يملحمدية - 55)5) 

يملحمدية يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 17 بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

غشت ))5) تحت أقم ))16.
364I

FLASH ECONOMIE

EMX Corp Morocco 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

EMX Corp Morocco
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
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مقرها يإلجكماعي: 49 زنقة يحمد 

بركات أقم 3 يملعاأيف - يلديأ 

يلباضاء
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5543(9

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (7

مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يلأحاد

EMX Corp Morocco:تسماة 

يلشرتة

غرض يلشرتة بإيجاز : -يسكغال  

مناجم  رتسأيق  رمعالجة  ر حأث 

يملعادن ؛

-جما  عملاات يلترتيز ريملعالجة 

رتحأيل  ريلكاماائاة  يملعدناة 

رتسأيق هذه يملناجم رمشكقاتها ؛

بشكل   ، بأي رسالة   ، يملشاأتة   -

مباشر ور غير مباشر ، في وي عملاات 

قد تكأن مرتبطة بالغرض منها عن 

ور   ، جديدة  شركات  إنشاء  طريق 

شريء  ور  يالتككاب  ور   ، يملساهمة 

 ، يبرأيق يملالاة ور حقأق يلشركات 

ور  يإلنشاء   ، ور يالندماج ور غير ذلك 

يالسكحأيذ ور يلكأجير ، إديأة يإليجاأ 

بي وعما  ور مؤسسات ؛
زنقة   49  : عنأين يملقر يالجكماعي 

- يلديأ  3 يملعاأيف  يحمد بركات أقم 

يلباضاء

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة

دأهم،  يلشرتة:1  أوسما   مبلغ 

مقسم كالكالي

 EMX ROYALTY  1

CORPORATIONيلشرتة 

حصة تمثلها يلسادة

Rocio Del Carmen Echegaray

ريلعائلاة  يلشخصاة  :يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة

Mesut Soylu يلساد

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 5( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 836451
365I

FLASH ECONOMIE

SILVER LINE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

يسكمريأ نشاط يلشرتة

SILVER LINE
مقرها يالجكماعي: يملنطقة يلصناعاة 

مأالي أشاد زنقة 3 تجزئة 137 
سادي عثمان 5455) يلديأيلباضاء 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
86433

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
يملؤأخ في 35 يأناأ ))5)

 SILVER شرتة  شركاء  فإن   
بعد فحص حسابات يلسنة   ،  LINE
 ،  (5(1 دجنبر   31 يملالاة يملنتهاة في 
 35 ريلتي ريفق عليها يلجم  يلعام في 
بحكام  رفًقا  رحكمه  يأناأ))5) 
 13 من يلقانأن يلصادأ في   86 يملادة 
فبريير 1997 ،قرأ ونه ال تأجد حاجة 
لحل يلشرتة مبكًري ، على يلرغم من 
أب   عن  تقل  يملساهمين  حقأق  ون 

أوس يملا  يالجكماعي.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838543
366I

FLASH ECONOMIE

EVER COSGREEN 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 EVER COSGREEN شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 
بريما مككب أقم 155 شقة 16 

يلطابق 3 زيرية 11 يناير رمصطفى 
يملعاني - 5555) يلديأيلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5156(5
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(1 يأناأ   1(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 EVER  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.COSGREEN
وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
مكنأعة ، خدمات ، تجاأة ، يسكيريد 

تصدير.
إقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 16 شقة   155 أقم  مككب  بريما 
يناير رمصطفى   11 زيرية   3 يلطابق 
يلديأيلباضاء   (5555  - يملعاني 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
حاج  بنت  وميرة  ستي  يلسادة 
 155 بقامة  حصة   1.555  : يأسف 

دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
حاج  بنت  وميرة  ستي  يلسادة 
 1(156451(3St عنأينه)ي)  يأسف 
 NW EDMONTON T5N 1P2

.ALBERTA CANADA
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
حاج  بنت  وميرة  ستي  يلسادة 
 1(156451(3St عنأينه)ي)  يأسف 
 NW EDMONTON 81 490

ALBERTA CANADA

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم 9)7866.

367I

FLASH ECONOMIE

AGENCE C C MARKETING 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AGENCE C C MARKETING 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

مأالي يلحسن يلطابق يبر  عماأة 
سيبام بلأك 14 وره يلطابق أقم 15 

- 45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8887
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AGENCE C C MARKETING
يبنشطة   : غرض يلشرتة بإيجاز 
يالتصاالت  مجا   في  يالستشاأية 

ريلتسأيق.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
عماأة  يبر   يلطابق  يلحسن  مأالي 
 15 وره يلطابق أقم   14 سيبام بلأك 

- 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
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 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلسادة شيريز شمس يلدين : 155 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلدين  شمس  شيريز  يلسادة 
 29rue Imbert Colomes عنأينه)ي) 

.69001 Lyon France
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلدين  شمس  شيريز  يلسادة 
 29rue Imbert Colomes عنأينه)ي) 

69001 Lyon France
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139385.
368I

BUREAU ESSOUFYANI

AQUA AMI
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

AQUA AMI شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

يلأحدة زنقة خنافرة أقم 79 مكرأ 
AP1 - 70000 يلعاأن يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

43539
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   19
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 AQUA : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.AMI
إنشاء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يملائاة.  رتشغال رتأجير مزيأع يبحااء 
يبحأيض  في  يملائاة  يبحااء  تر اة 
تر اة  يالصطناعاة.  ور  يلطباعاة 
يبعشاب  زأيعة  يملحاأ.  رإنكاج 
ريلجمبري.  يبسماك  تر اة  يلبحرية. 

تجاأة.
منكجات  رتصدير  يسكيريد 
يبحااء  تر اة  ر.  يلصاد  رمعديت 
يملنكجات  رتسأيق  تطأير  يملائاة. 
يلزأيعاة. إنشاء رصاانة مزيأع يلزينة 
رإنكاج  زأيعة  ريملشاتل.  ريلبستنة 
يملنكجات  رجما   يلنباتات  جما  

يملشكقة من يلزأيعة.
تطأير  يلزأيعة ريلترباة يملرتبطة. 
تشجير  رإعادة  يلخضريء  يملساحات 
يملباني  رصاانة  تنظاف  يلحديئق. 

يلعامة ريلخاصة.
يبغذية  قطاع  في  يبنشطة 
يلزأيعاة. تنظام يلندريت ريملؤتمريت 
ريلفعالاات  ريملعاأض  ريالجكماعات 

يملماثلة.....
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مكرأ   79 يلأحدة زنقة خنافرة أقم 

AP1 - 70000 يلعاأن يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
سبأيه  هللا  عبد  محمد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
 : سبأيه  عبد هللا  محمد  يلساد 

1555 بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
سبأيه  هللا  عبد  محمد  يلساد 
عنأينه)ي) مرتب يملالاة ساحة يملشأأ 

أقم 51 75555 يلعاأن يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
سبأيه  هللا  عبد  محمد  يلساد 
عنأينه)ي) مرتب يملالاة ساحة يملشأأ 

أقم 51 75555 يلعاأن يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 789).

369I

J&A TOURS

J&A TOURS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

J&A TOURS
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC

J&A TOURS شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يلحسن يلكاني عماأة يلككباة ) 
يلطابق يلكاني أقم 11 مريتش - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

9755
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 J&A  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TOURS
يلنقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلسااحي.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 ( يلككباة  عماأة  يلكاني  يلحسن 
 - مريتش   11 أقم  يلكاني  يلطابق 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555 يلساد عبد يلخالق بنعلاال : 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد جأيد يلغنامي : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

بنعلاال  يلخالق  عبد  يلساد 
تاأأيأ  بألسان  حفرة  عنأينه)ي) 
 45555 مريتش  يالرديية  يتفاي 

مريتش يملغرب.
عنأينه)ي)  يلغنامي  جأيد  يلساد 
يلحي  يدأيس  شاأع مأالي   (86 أقم 
يلريشادية   5((55 يأفأد  يلجديد 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
بنعلاال  يلخالق  عبد  يلساد 
تاأأيأ  بألسان  حفرة  عنأينه)ي) 
 45555 مريتش  يالرديية  يتفاي 

مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139475.

375I

ماستر سكأأ

ماستر ستور
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

ماستر سكأأ
14 شاأع باسكأأ إقامة ميريدرأ 

طابق ) أقم 15 ، 95555، طنجة 
يملغرب

ماستر سكأأ شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
فلأأنساا شاأع يلشهاد أحا  بن 
بأعزة بنديبان، طنجة. - 95555 

طنجة يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.98713

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يألاأز   (5 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
تفأيت يلساد )ة) صالح يعمررشا 
555 حصة يجكماعاة من وصل 555 
يحسان  )ة)  يلساد  لفائدة  حصة 

يملعكشاري بكاأيخ 5) يألاأز ))5).
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   1( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 64)57).
371I

LZ EXPERTS

OPTIMUM TRUST
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
OPTIMUM TRUST شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 46 شاأع 
يلزأقطأني، يلطابق يلثاني، شقة 
أقم 6، يلديأ يلباضاء. - 5155) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555849
 55 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.OPTIMUM TRUST
تهائة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يبأي�سي ر تجزئتها.
46 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
شقة  يلثاني،  يلطابق  يلزأقطأني، 
أقم 6، يلديأ يلباضاء. - 5155) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 LATIF INVEST« : 500« يلشرتة
حصة بقامة 55.555 دأهم للحصة.

 ERAFII CAPITAL« يلشرتة 
بقامة  حصة   INVEST« : 500

55.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

 »LATIF INVEST« يلشرتة 
يلحمرة  تجزئة   3 زنقة   ( عنأينه)ي) 
يلديأ يلباضاء   (5475 عين يلشق   (

يملغرب.
 ERAFII 100.000« يلشرتة 
يلثان  زنقة   6 عنأينه)ي)   »INVEST
يلطابق  يملسكاني  أحا   شاأع 
يلديأ   (5155  18 أقم  يلخامس 

يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يزريتاني  يملهدي  محمد  يلساد 
طريق   14 تم  عزرز  رالد  عنأينه)ي) 
يلجديدة، يلنأيصر. 3)53) يلنأيصر 

يملغرب
عنأينه)ي)  يلرفاعي  أشاد  يلساد 
عماأة   15 زنقة  يإلسماعالاة  تجزئة 
كالافأأناا   4 يلشقة   1 يلطابق   15

5155) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838188.
37(I

TY CONSULTING

IMMO ESPACIA
إعالن مكعدد يلقريأيت

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
IMMO ESPACIA »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: يملرتز 
يلكجاأي ونفا پالص، شاأع 

يلكأأنيش أقم 15،يلديأ يلباضاء - 
5165) يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.188431
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  51 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 DIAZ يملساعدة  يملسيرة  يسكقالة 

PEREIRA MARIA ROCIO
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
 RODRIGUEZ GARCIA تعاين 
 HERNANDEZر  ALBERTO
 POVEDA BERNARDINO JOSE

تمسيرين مساعدين جدد للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1( أقم  بند 

مايلي: تعاين يملسيرين
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837951.
373I

TY CONSULTING

AVANTE ELECTA MAROC
إعالن مكعدد يلقريأيت

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC

 AVANTE ELECTA MAROC
»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: يملرتز 

يلكجاأي ونفا پالص، شاأع 
يلكأأنيش أقم 15،يلديأ يلباضاء - 

5165) يلديأ يلباضاء يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.18(5(5

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  51 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 RODRIGUEZ GARCIA تعاين 
 HERNANDEZ ر   ALBERTO
 POVEDA BERNARDINO JOSE

تمسيرين مساعدين جدد للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1( أقم  بند 

مايلي: تعاين يملسيرين

على  ينص  يلذي   :13 أقم  بند 
مايلي: سلطة يملسيرين

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )83795.

374I

محمد يالخضر

اف ك كارد
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

محمد يالخضر
تماأة ، 555)1، تماأة يملغرب

يف ك كاأد شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 4 
يلطابق يالر  يقامة قادأ مرس يلخير 

- 555)1 تماأة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

137(63
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
: يف ك  يإلقكضاء بمخكصر تسماتها 

كاأد.
ر  يمن   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

حريسة يملباني يلعامة ر يلخاصة.
 4 أقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق يالر  يقامة قادأ مرس يلخير 

- 555)1 تماأة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يالخضر  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يالخضر  محمد  يلساد 
حي ريدي يلدهب تزئة يلعبادي عماأة 
تماأة   1(555 تماأة   3 يلشقة   1(3

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يالخضر  محمد  يلساد 
حي ريدي يلدهب تزئة يلعبادي عماأة 
تماأة   1(555 تماأة   3 يلشقة   1(3

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بكماأة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 1839.
375I

SAFIGEC

STE PALM D›OR TOURS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC
STE PALM D›OR TOURS شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : )5 

سريماطأ 5 ليريك - 55555 مكناس 
يملغر اة.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.(3851
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  31 غشت  يملؤأخ في 
شرتة   STE PALM D’OR TOURS
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
 355.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 
 5( يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 
55555 مكناس   - 5 ليريك  سريماطأ 
يملغر اة نتاجة لشرتة في خسائر من 
تمة  ر   (5(( سنة  يال   (516 سنة 
علي  تصفاة علي قريأ يملحكمة ر ناء 
نائب  عن  يلصادأ   9(5 عدد  يالمر 

أئيس يملحكمة يلكجاأية بمكناس.

ر عين:
ر  يلكنفاري  يسماء  يلساد)ة) 
مالك  يالمام  زنقة   3( عنأينه)ي) 
يملغرب  فاس   35555  1 يلطابق 

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
 5( رفي   (5(( غشت   35 بكاأيخ 
55555 مكناس   - 5 ليريك  سريماطأ 

يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1414/2022.
376I

AL HISBA FISC 

EASY KITCHEN
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

EASY KITCHEN شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي بقعة أقم 

5) مكجر أقم 1 يلطابق يالأ�سي 
تجزئة بأسكأأة بأسكأأة يملدينة 
يلخضريء - )718) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555959
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 EASY  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.KITCHEN

مطعم   -  : غرض يلشرتة بإيجاز 
بجما  وشكاله ر بأثمنة محددة،

- سناك،
- يالسكيريد ر يلكصدير،

بتزيريا،  مثلجات،  شاي،  قاعة   -
مشرر ات. 

عمأما كل يلعملاات يلكجاأية،   -
يملنقألة  غير  ير  يملنقألة  يملالاة 
مباشرة  غير  ور  مباشرة  يملرتبطة 
بالهدف يملذكأأ وعاله ر يلتي تساهم 

في تنماة يلشرتة.
بقعة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
1 يلطابق يالأ�سي  5) مكجر أقم  أقم 
يملدينة  بأسكأأة  بأسكأأة  تجزئة 
يلباضاء  يلديأ   (718(  - يلخضريء 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة ثريا بنأنة لأأيدي : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
لأأيدي  بنأنة  ثريا  يلسادة 
 79 أقم  ديهيرمنت  شاأع  عنأينه)ي) 

بألأ 5)54) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
لأأيدي  بنأنة  ثريا  يلسادة 
 79 أقم  ديهيرمنت  شاأع  عنأينه)ي) 

بألأ 5)54) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 5)8383.
377I

GREEN CONSULT

GREEN CONSULT
إعالن مكعدد يلقريأيت

GREEN CONSULT
 7Rue Sebta Résidence Rami 2

 Eme Etage Bureau N°8 ، 20100،
Casablanca MAROC

GREEN CONSULT »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 7 شاأع 
سبكة إقامة أيمي يلطابق يلثاني أقم 
8 : - 5155) يلديأيلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(76671
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  5) غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
حكامة  مسكطا   يلسادة  تعاين 

مسيرة للشرتة.
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يعكماد تأقا  مسيرة يلشرتة يلسادة 

مسكطا  حكامة.
على  ينص  يلذي   :3 أقم  قريأ 
كامل  يلشرتة  مسيرة  منح  مايلي: 

يلصالحاات.
على  ينص  يلذي   :4 أقم  قريأ 
يعكماد يلنص يلجديد للنظام  مايلي: 

يبسا�سي للشرتة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 16: يلذي ينص على مايلي: 
حكامة  مسكطا   يلسادة  تعاين 
يلكأقا   يعكماد  م   للشرتة  مسيرة 
ملسيرة يلشرتة يملذكأأة يإلسم وعاله

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 9784).
378I

FIDORO MULTI-SERVICES

DOUNIADAK PEINTURE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
DOUNIADAK PEINTURE شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 754 
مكرأ، حي يلسالم، يلديخلة. - 

73555 يلديخلة يملغرب
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تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
((499

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DOUNIADAK PEINTURE
وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
تجاأة  مخكلفة،  وشغا   يلصباغة، 

عامة، يسكيريد رتثصدير..
 754  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مكرأ، حي يلسالم، يلديخلة. - 73555 

يلديخلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد معطى هللا أشاد 
حصة بقامة 15.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد معطى هللا أشاد عنأينه)ي) 
يلديخلة 73555 يلديخلة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد معطى هللا أشاد عنأينه)ي) 
يلديخلة 73555 يلديخلة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1551.
379I

ORIENT CENTER CONSULTING SARL

 ORIENT CENTER
CONSULTING SARL OCC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 ORIENT CENTER CONSULTING
SARL

شاأع يلدأفأفي عماأة يالتحاد 
يلسكناة أقم 153 يلطابق يلثاني 

شقة أقم 3) رجدة شاأع يلدأفأفي 
عماأة يالتحاد يلسكناة أقم 153 

يلطابق يلثاني شقة أقم 3) رجدة، 
65555، رجدة يملغرب

 ORIENT CENTER CONSULTING
SARL OCC شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يلدأفأفي عماأة يالتحاد يلسكناة 
أقم 153 يلطابق يلثاني شقة أقم 3) 

- 65555 رجدة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(8867
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (515 يأناأ   (9
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 ORIENT CENTER CONSULTING

.SARL OCC
غرض يلشرتة بإيجاز : يلككأين

يالستشاأة
تنظام يملؤتمريت.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلسكناة  يالتحاد  عماأة  يلدأفأفي 
أقم 153 يلطابق يلثاني شقة أقم 3) 

- 65555 رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 90.000,00 

دأهم، مقسم كالكالي:
 455  : زينب  شعباني  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلسادة شعباني رفاء : 455 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلسادة عميري نجاة : 155 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  زينب  يلسادة شعباني 
يالتحاد  عماأة  يلدأفأفي  شاأع 
يلثاني  يلطابق   153 أقم  يلسكناة 

شقة أقم 3) 65555 رجدة يملغرب.
عنأينه)ي)  رفاء  شعباني  يلسادة 
يالتحاد  عماأة  يلدأفأفي  شاأع 
يلثاني  يلطابق   153 أقم  يلسكناة 

شقة أقم 3) 65555 رجدة يملغرب.
عنأينه)ي)  نجاة  عميري  يلسادة 
يالتحاد  عماأة  يلدأفأفي  شاأع 
يلثاني  يلطابق   153 أقم  يلسكناة 

شقة أقم 3) 65555 رجدة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  رفاء  شعباني  يلسادة 
يالتحاد  عماأة  يلدأفأفي  شاأع 
يلثاني  يلطابق   153 أقم  يلسكناة 

شقة أقم 3) 65555 رجدة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يأناأ   (9 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

515) تحت أقم 65)).
385I

K&C PRODUCTS

K&C RECYCLING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

K&C RECYCLING
مسكأدع وخشاب و دريأ آيت مالأد 
وخشاب باأغري شكأكا آيت باها ، 

5385)، يلديأيلباضاء يملغرب
K&C RECYCLING شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مسكأدع 
وخشاب و دريأ آيت مالأد وخشاب 
باأغري شكأكا آيت باها - 55)87 

ينزڭين يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(6895
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   31
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 
باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 K&C  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.RECYCLING
غرض يلشرتة بإيجاز : • يإلنكاج؛ 
ر ا  ريسكيريد رتصدير  تجاأة رشريء 

جما  يملنكجات.
• تقديم يلخدمات

: مسكأدع  عنأين يملقر يالجكماعي 
وخشاب  مالأد  آيت  دريأ  و  وخشاب 
 87(55  - باها  آيت  شكأكا  باأغري 

ينزڭين يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : تر أط  جما   يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  تر أط  جما   يلساد 
يخلف  بني   14 أقم  يلأفاق  تجزئة 

8815) يملحمدية يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  تر أط  جما   يلساد 
يخلف  بني   14 أقم  يلأفاق  تجزئة 

8815) يملحمدية يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 1855.
381I

TY CONSULTING

ANFA PLACE HOTEL
إعالن مكعدد يلقريأيت

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC

ANFA PLACE HOTEL »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«



18407 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

رعنأين مقرها يالجكماعي: فندق فأأ 
سيزرن، أقم 9 شاأع يلكأأنيش، 

عين يلذئاب يلديأ يلباضاء - 5185) 
يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.315769
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  51 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 RODRIGUEZ GARCIA تعاين 
 HERNANDEZ ر   ALBERTO
 POVEDA BERNARDINO JOSE

تمسيرين مساعدين جدد للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :14 أقم  بند 

مايلي: يإلديأة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838555.
38(I

TY CONSULTING

 ANFA PLACE
MANAGEMENT
إعالن مكعدد يلقريأيت

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
 ANFA PLACE MANAGEMENT
»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 
بأأكأن، زنقة جعفر يبن حبيب، 
إقامة يللشريكII، يلطابق يبر ، 

أقم 3، يلديأ يلباضاء - 5553) يلديأ 
يلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(61415
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  51 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 DIAZ يملساعدة  يملسيرة  يسكقالة 

PEREIRA MARIA ROCIO
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
 RODRIGUEZ GARCIA تعاين 
 HERNANDEZ ر   ALBERTO
 POVEDA BERNARDINO JOSE

تمسيرين مساعدين جدد للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1( أقم  بند 

مايلي: تعاين يملسيرين
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837495.
383I

CENABETON

)CENABETON( سينابتون
إعالن مكعدد يلقريأيت

CENABETON
RABAT سككأأ15 إقامة جأد شقة 

) حي يلرياض يلر اط، 15155، 
يلر اط يملغرب

سينابكأن )CENABETON) »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: سككأأ15 
إقامة جأد شقة ) حي يلرياض 

يلر اط سككأأ15 إقامة جأد شقة 
) حي يلرياض يلر اط 15155 يلر اط 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.151513

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  19 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
أف  أوسما  يلشرتة من 100.000,00 
دأهم   1.500.000،00 إلى  دأهم 
حصة جديدة من   14.555 بإصديأ 
دأهم للأيحدة مككتبة   100,00 فئة 
من  باالقكطاع  بأتملها.  محرأة  ر 

يلحساب يلجاأي للشركاء.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :  6,7 أقم  بند 
تحديث  لذلك،  تنتاجة   : مايلي 

يلقانأن يبسا�سي للشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4)73.
384I

ماستر سكأأ

ماستر ستور
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة
ماستر سكأأ

14 شاأع باسكأأ إقامة ميريدرأ 
طابق ) أقم 15 ، 95555، طنجة 

يملغرب
ماستر سكأأ شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

فلأأرنساا شاأع يلشهاد أحا  بن 
بأعزة، بنديبان، 95595، طنجة. - 

95555 طنجة يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.98713

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  58 شتنبر  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

ملعكشاري يحسان تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57449).
385I

يمغاأ عبد يلغافأأ

NIBAOUI CLEANING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة
يمغاأ عبد يلغافأأ

شاأع يلجيش يمللكي يقامة يلنأأ أقم 
1 يلطابق يالر  تطأين ، 93555، 

تطأين يملغرب
NIBAOUI CLEANING شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حجاأ 
عررسة مشررع يمانة بلأك ج يقامة 

) تطأين - 93555 تطأين يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(7947

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( شتنبر   1( في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
 15.555« وي من  دأهم«   155.555«
عن  دأهم«   115.555« إلى  دأهم« 
ور  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1955.

386I

ديأين يالسكاذ إحسان بنسأدة

ORIENT.COM
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

ديأين يالسكاذ إحسان بنسأدة
)) شاأع عمر يلخاام بأسجأأ ، 

55)5)، يلديأيلباضاء يملغرب
ORIENT.COM شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 119 شاأع 
يلجيش يمللكي، يلطابق 15 - 55)5) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.76733

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يألاأز   (7 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
فاصل يلعريقي  )ة)  تفأيت يلساد 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   9.555
منى  )ة)  9.555 حصة لفائدة يلساد 

حجالي بكاأيخ 18 يألاأز ))5).
)ة) صأفاا يلعريقي  تفأيت يلساد 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   333
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555
يألاأز   18 بكاأيخ  يلعريقي  فاصل 

.(5((
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ياسمين  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   333 يلعريقي 
يلساد  لفائدة  حصة   1.555 وصل 
يألاأز   18 فاصل يلعريقي بكاأيخ  )ة) 

.(5((
تفأيت يلساد )ة) نال يلعريقي 334 
 1.555 وصل  من  يجكماعاة  حصة 
فاصل  )ة)  يلساد  لفائدة  حصة 

يلعريقي بكاأيخ 18 يألاأز ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837118.

387I

trust economic life

ماووسيد
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

trust economic life
يملساأ أقم 47 يلطابق يال  شقة ) 
مريتش ، 45155، مريتش يملغرب
ماررساد شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 
جأهرة شاأع عال  يلفا�سي يلطابق ) 
شقة 18 مريتش - )5)5) مريتش 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

94(63
 1( في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (519 فبريير 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

ماررساد.
غرض يلشرتة بإيجاز : يعما  بناء 

- با  شريء ر تريء مسكلزمات يلبناء.

يقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق  يلفا�سي  جأهرة شاأع عال  
) شقة 18 مريتش - )5)5) مريتش 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   1.555  : يلساد أ اح منير 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
شاأع  يلساد أ اح منير عنأينه)ي) 
يلديأيلباضاء  رلفة   73 أقم   1(3

)5)5) يلديأيلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
شاأع  يلساد أ اح منير عنأينه)ي) 
يلديأيلباضاء  رلفة   73 أقم   1(3

)5)5) يلديأيلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
فبريير   14 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

519) تحت أقم 755)15.
388I

مككب معيشة للحسابات ر يبستشاأيت يلجبائاة

TURKISH FURNITURE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

مككب معيشة للحسابات 
ريبستشاأيت يلجبائاة

حي يلسالم بلأك E أقم )) -- سادي 
سلامان ، 55)14، سادي سلامان 

يملغرب
TURKISH FURNITURE شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : شاأع 

يلحسن يلثاني أقم 15 يملحل أقم 51 
- 55)14 سادي سلامان يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.(753
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  55 شتنبر  يملؤأخ في 
TURKISH FURNITURE شرتة ذيت 
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 

مقرها  رعنأين  دأهم   155.555

يإلجكماعي شاأع يلحسن يلثاني أقم 

سادي   14(55  -  51 يملحل أقم   15

في  لكدهأأ  نتاجة  يملغرب  سلامان 

يلقطاع.

ر عين:

ر  بأدحان  يأسف  يلساد)ة) 

 (16 أقم  يتدي   حي  عنأينه)ي) 

يملغرب  سلامان  سادي   14(55

تمصفي )ة) للشرتة.

يلساد)ة) محمد يملاللي ر عنأينه)ي) 

سادي   14(55  43 أقم  يتدي   حي 

سلامان يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

شاأع  رفي   (5(( شتنبر   55 بكاأيخ 

يلحسن يلثاني أقم 15 يملحل أقم 51 

- 55)14 سادي سلامان يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بسادي سلامان بكاأيخ 5) 

شتنبر ))5) تحت أقم 180/2022.

389I

STE TIB COMPT SARL AU

 ETOILE D›ORIENTAL POUR 
 BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS
إعالن مكعدد يلقريأيت

STE TIB COMPT SARL AU

ملكقى شاأع يملريبطين رزنقة 

يلبخاأي إقامة بغديدي مككب أقم 

55 ، 65555، رجدة يملغرب

 ETOILE D›ORIENTAL POUR 

 BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: طريق 

يحفسر أياض يسلي 3 أقم 88 - 

65555 رجدة يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.31(17

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم يتخاذ   (5(( 58 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يلشرتة  أيسما   من   3/4 تحرير 

يسكثنائي  يلعام  يلجم   خال   من 

))5) قرأ شركاء  8 شتنبر  يملؤأخ في 

 ETOILE D’ORIENTAL شرتة 

 POUR BATIMENT ET TRAVAUX

من   3/4 تحرير  ش.م.م   DIVERS
منذ  يملحرأة  يلغير  يلشرتة  أيسما  

ر  دأهم   375.555 بمبلغ  تاسيسها 
يلجاأي  يلحساب  في  بدفعها  ذلك 

للشرتة يملسماة 

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 

تحرير أيس يملا  كلاا 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (5 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 755).

395I

fiduciaire douiri

ITALIAN VAPESHOP
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

fiduciaire douiri

 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

ITALIAN VAPESHOP شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

يلعلأين زنقة دمشق أقم 15 تماأة - 

555)1 تماأة يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

137((7

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   5(

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
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عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ITALIAN VAPESHOP

يلتساير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلكجاأي

با  يبدريت ياللكتررناة.

حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

15 تماأة -  يلعلأين زنقة دمشق أقم 

555)1 تماأة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد محسن بكاأي : 545 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

حصة   (35  : أشد  ينس  يلساد 

بقامة 155 دأهم للحصة.

 (35  : يالدأي�سي  عدنان  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  بكاأي  محسن  يلساد 

في  حي يلرجاء   14 بلأك ت ك يلرقم 

يلر اط   151(5 يلر اط  م  هللا ح ي 

يملغرب.

يلساد ينس أشد عنأينه)ي) يقامة 

 ( نأنبر عماأة   6 15 شاأع  يلطأيهري 

11554 سال  تابريكت سال   1 يلشقة 

يملغرب.

يلساد عدنان يالدأي�سي عنأينه)ي) 

أقم 16 بلأك ت س حي يلرجاء في هللا 

ح ي م يلر اط 5)151 يلر اط يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  بكاأي  محسن  يلساد 

يلرجاء  حي   14 يلرقم  ك  ت  بلأك 

يلر اط   151(5 يلر اط  م  في هللا ي 

يملغرب 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بكماأة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 8888.

391I

SOYACOM شرتة ياسين للحسابات

كاموطراف
إعالن مكعدد يلقريأيت

شرتة ياسين للحسابات 
SOYACOM

أقم 76 يلطابق يلثاني شاأع يلحسن 
يلثاني فاس ، 35515، فاس يملغرب
كامأطريف »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 

مأالي يسماعال - 35555 ميسأأ 
يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.135
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 58 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تأسا  يلنشاط يلكجاأي 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
تعاين يلسادين تررم يدأيس رتررم 
مصطفسى مسيرين لشرتة كامأطريف 

ملدة غير محدردة 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

تحديد نشاط يلشرتة
على  ينص  يلذي   :13 أقم  بند 
تعاين مسير يلشرتة رتفأيض  مايلي: 

يالمضاء
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  ببأملان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 491/2022.
39(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FOODN‘PAN
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FOODN‘PAN شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 15 
شاأع يلخميسات حي يملحمدي أقم 
)97) وكادير - 85555 حي يملحمدي 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5(617
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (7
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.FOODN‘PAN
غرض يلشرتة بإيجاز : مطعم.

 15 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
أقم  يملحمدي  يلخميسات حي  شاأع 
85555 حي يملحمدي   - وكادير   (97(

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد هشام يملأنير : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
555 حصة   : يلساد أضا بكرتيت 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يملأنير  هشام  يلساد 
يقامة يالنبعات 1 عماأة 4 شقة 119 
يمل ) بنسركار وكادير 85555 يكادير 

يملغرب.
عنأينه)ي)  بكرتيت  أضا  يلساد 
يملحايطة  يلأزيس  تجزئة   (8 أقم 

تاأردينت 83555 تاأردينت يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يملأنير  هشام  يلساد 
يقامة يالنبعات 1 عماأة 4 شقة 119 
يمل ) بنسركار وكادير 85555 يكادير 

يملغرب

عنأينه)ي)  بكرتيت  أضا  يلساد 

يملحايطة  يلأزيس  تجزئة   (8 أقم 

تاأردينت 83555 تاأردينت يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   (6 بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 118147.

393I

EUREXMA

ARGA ZONE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

ARGA ZONE شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 

أتريتة إقامة الكأأنيش عماأة أقم 

) يلطابق يبسفل بأأكأن - 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.5445(9

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

يملؤأخ في 18 غشت ))5) تم تحأيل 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

»زنقة أتريتة إقامة الكأأنيش عماأة 

 - بأأكأن  يبسفل  يلطابق   ( أقم 

إلى  يملغرب«  يلباضاء  يلديأ   (5555

 - زنقة يحمد يملجاطي معاأيف   65«

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837598.

394I
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شرتة جهاد يملحاسب

شركة بامبرا دزينج ش.م.م - ش 
 Sté BAMBARA DESIGNG « و

S.A.R.L AU ». شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

شرتة جهاد يملحاسب
يلرقم )5 عماأة نااس شاأع يحمد 

يلطاب بنهامة يملدينة يلجديدة 
وسفي ، 46555، وسفي يملغرب

شرتة بامبري دزينج ش.م.م - ش 
 Sté BAMBARA DESIGNG « ر

S.A.R.L AU ». شرتة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي بالرقم 7) 
زنقة يبن زيدرن حي يملدينة يلجديدة 

وسفي يملغرب - 46555 وسفي 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
13199

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
شرتة   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 
 Sté  « ر  ش   - ش.م.م  دزينج  بامبري 
 BAMBARA DESIGNG S.A.R.L
AU ». شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد.
غرض يلشرتة بإيجاز : • 

صناعة منكجات يلسيريماك ر يلخزف 
• يلكجاأة
• يلكمثال

• يسكيريد ر تصدير
• يعما  يلزخرفة

عنأين يملقر يالجكماعي : بالرقم 7) 
زنقة يبن زيدرن حي يملدينة يلجديدة 
وسفي يملغرب - 46555 وسفي يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : ومحمأد  مها  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  ومحمأد  مها  يلسادة 
زنقة يبن زيدرن حي يملدينة   (7 أقم 
وسفي   46555 وسفي  يلجديدة 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة مها ومحمأد عنأينه)ي) 7) 
زنقة يبن زيدرن حي يملدينة يلجديدة 

وسفي 46555 وسفي يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم -.
395I

CAFIGEC

 SOCIETE D›EXPLOITATION
 DE CARRIERE SABRI
»FRERES »S.N.E.C.A

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أف  أوسما  يلشرتة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 SOCIETE D›EXPLOITATION
 DE CARRIERE SABRI FRERES

S.N.E.C.A«« شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 13 
كلم 47655 سادي علي دريأ بن 
يحمد - 5155) سطات يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 45.

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم   (5(( شتنبر   13 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

من  وي  دأهم«   3.555.555«

»555.555.) دأهم« إلى »5.555.555 

مقاصة  إجريء   : طريق  عن  دأهم« 

م  ديأن يلشرتة يملحددة يملقديأ ر 

يملسكحقة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة ببن يحمد بكاأيخ 14 شتنبر 

))5) تحت أقم )) 8).

396I

BUREAU NAJAH

 MOURAD HAMZA

SERVICES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

BUREAU NAJAH

شاأع يبمير مأالي عبد هللا أقم 17 

يلعاأن ، 75555، يلعاأن يملغرب

 MOURAD HAMZA SERVICES

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلأحدة بلأك د أقم 4)3 يلعاأن - 

75555 يلعاأن يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.45549

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

يملؤأخ في 59 شتنبر ))5) تم تحأيل 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

 3(4 أقم  د  بلأك  يلأحدة  »تجزئة 

يملغرب«  يلعاأن   75555  - يلعاأن 

 58 »شاأع يلسماأة بلأك د أقم  إلى 

يلعاأن - 75555 يلعاأن يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 757).

397I

ST CONSULTING س.ت. كأنسألكين

 FREJ فرج ايموبايي
IMMOBILIER

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

 ST س.ت. كأنسألكين
CONSULTING

3) يلزنقة 6) حي يإلديعة ) عبن 
يلشق - يلديأ يلباضاء ، 5495)، 

يلديأ يلباضاء يملغرب
 FREJ IMMOBILIER فرج ييمأ ايي
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مجمأعة 
يلكقدم ج ه )-17 يلطابق ) سادي 
يلبرنأ�سي - 55)5) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555393
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   18
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
فرج   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.FREJ IMMOBILIER ييمأ ايي
منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي.
عنأين يملقر يالجكماعي : مجمأعة 
) سادي  يلطابق   2-17 يلكقدم ج ه 
يلباضاء  يلديأ   (5(55  - يلبرنأ�سي 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   155  : مريد  فرج  يلساد 

بقامة 155 دأهم للحصة.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد فرج مريد عنأينه)ي) تجزئة 
يلشق  عين   (3 يلرقم   1 يملناأيلزنقة 

5495) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد فرج مريد عنأينه)ي) تجزئة 
يلشق  عين   (3 يلرقم   1 يملناأيلزنقة 

5495) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837511.
398I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

NEWSYNERGIE INVEST
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
NEWSYNERGIE INVEST شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 59، شاأع 
يلزأقطأني، يلطابق يلثامن أقم 4) - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555899
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.NEWSYNERGIE INVEST
تحقاق   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
تحت  يلعقاأي  يإلنعاش  عملاات 
عملاات  فيها  بما  وشكاله  جما  

ور  لها  يلبناء  رعملاات  يلكجزئة 
عقاأ  وي  تريء  ور  يلبا   وجل  من 
يلكجاأية  لألعما   ور  للسكن  مجهز 
شريء  عملاات  رتذلك  ريلصناعاة 

ر ا  يبأي�سي.
عنأين يملقر يالجكماعي : 59، شاأع 
يلزأقطأني، يلطابق يلثامن أقم 4) - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
755 حصة   : يلساد عاللي فاصل 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلشرتة مي�سي : 55) حصة بقامة 

155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  فاصل  عاللي  يلساد 
 35 أقم   54 زنقة  يلرشاد  تجزئة 
يلباضاء  يلديأ   (5555 كالافأأني 

يملغرب.
 ،59 عنأينه)ي)  مي�سي  يلشرتة 
شاأع يلزأقطأني، يلطابق يلثامن أقم 

4) 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  فاصل  عاللي  يلساد 
 35 أقم   54 زنقة  يلرشاد  تجزئة 
يلباضاء  يلديأ   (5555 كالافأأني 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838315.
399I

ESPACE ALGEBRE

SNS CONSTRUCTIONS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

SNS CONSTRUCTIONS شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 زنقة 
يلحرية يلطابق يلثالث أقم 5 5)51) 
يلديأ يلباضاء 5)51) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.16((1

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( يناير   56 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
تفأيت يلساد )ة) عبديلغني غطي 
555 حصة يجكماعاة من وصل 555 
حصة لفائدة يلساد )ة) منير شجري 

بكاأيخ 56 يناير ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 11 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

ماي ))5) تحت أقم 3758)8.
455I

(htj consulting

PRESTIGE MO TRANS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

(htj consulting
يقامة مخكاأة زنقة قناطرة ساحة 
) شتنبرمككب أقم 4) طابق أقم 6 
حمرية ، 55555، مكناس يملغرب
PRESTIGE MO TRANS شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يملحل 

يلكجاأي أقم 51 جهة يمين مدخل 
يملنز  يلكائن برقم 4) تجزئة نخلة 

يملرجة ريد فاس فاس - 5)355 فاس 
يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.71151
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تحأيل   (5(( ماي   35 يملؤأخ في 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
جهة يمين   51 يلكجاأي أقم  »يملحل 
تجزئة   (4 مدخل يملنز  يلكائن برقم 
نخلة يملرجة ريد فاس فاس - 5)355 
يلكجاأي  »يمحل  إلى  يملغرب«  فاس 

75 شاأع محمد يلسادس يقامة  أقم 
فاس   355(55  - فاس  يلريشادية 

يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية بفاس بكاأيخ )) يأناأ ))5) 

تحت أقم 513674))453111.

451I

CONSEILS EVERNAGE

KECH RENT CAR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

KECH RENT CAR شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يلفضل يقامة ب 1 محل أقم 3 

يالزدهاأ مريتش - 45555 مريتش 
يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.9((55
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   (9 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يمين  محمد  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   555 تالمي 
وصل 1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) 
مهدي لزأيق بكاأيخ 9) غشت ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139651.

45(I

EURODEFI MANAGEWELL

ZINAI FOOD
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18412

ZINAI FOOD شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي مشررع 
رن هال  يقامة LES TULIPES E بناء 
أقم 5 يملدينة يلخضريء بأسكأأة 

يلديأ يلباضاء - 5555) يلديأ 
يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
555955

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( ماأس   31
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 ZINAI : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.FOOD
• تشغال   : غرض يلشرتة بإيجاز 

مطعم باتزي ررجبة خفافة.
• يسكيريد ر تصدير ؛
• تقديم يلخدمات ؛

ور  يملساعدة  يبنشطة  جما    •
للشركات  بالخدمات  يلصلة  ذيت 
بابنشطة  يلصلة  ذيت  ريبفريد 

يملذكأأة وعاله.
مشررع   : عنأين يملقر يالجكماعي 
رن هال  يقامة LES TULIPES E بناء 
بأسكأأة  يلخضريء  يملدينة   5 أقم 
يلديأ يلباضاء - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : بلحسن  نعامة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : بلحسن  زينب  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة نعامة بلحسن عنأينه)ي) 
51 زنقة سعررشن حي يلسفريء  أقم 

يلسأي�سي 155555 يلر اط يملغرب.

عنأينه)ي)  بلحسن  زينب  يلسادة 
يلر اط  يلسأي�سي  خلأية  شاأع   6

15555 يلر اط يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة نعامة بلحسن عنأينه)ي) 
51 زنقة سعررشن حي يلسفريء  أقم 

يلسأي�سي 155555 يلر اط يملغرب
عنأينه)ي)  بلحسن  زينب  يلسادة 
يلر اط  يلسأي�سي  خلأية  شاأع   6

155555 يلر اط يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838318.

453I

Cabinet Comptable Marzofid

LOOXO OPTIC SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
LOOXO OPTIC SARL AU شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي وناس 6) 

يلطابق يبأ�سي عماأة A يلجزء أقم4 
،5 يملجمأعة يلسكناة 3 ملحاماد - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8895
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   57
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.LOOXO OPTIC SARL AU
غرض يلشرتة بإيجاز : *يخصائي 

نظاأيت
*يخصائي بصريات يلنظاأيت

يلعدسات  رتجما   *با  
ور  )يلضأئاة  يلكصحاحاة 

يلشمساة)..
عنأين يملقر يالجكماعي : وناس 6) 
يلطابق يبأ�سي عماأة A يلجزء أقم4 
 - ملحاماد   3 يملجمأعة يلسكناة   5،

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 155  : ويت علي  يلسادة حسناء 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة حسناء ويت علي عنأينه)ي) 
ملحاماد يلجنأبي عملاة بدأ) عماأة 

6 أقم)) 45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة حسناء ويت علي عنأينه)ي) 
ملحاماد يلجنأبي عملاة بدأ) عماأة 

6 أقم)) 45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139384.
454I

Société WDprod SARL AU

FARFIRA FILMS
إعالن مكعدد يلقريأيت

FARFIRA FILMS SARL AU
)) شاأع عال  يلفا�سي ، 555)3، 

يلحسامة يملغرب
FARFIRA FILMS »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 16 زنقة 
بدأ - 555)3 يلحسامة يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.1587

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

))5) تم يتخاذ  18 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 

يالجكماعاة:  يلحصص  با   مايلي: 

باعت يلسادة حبيبة يلقدرأي جما  

حصة)   (5( يالجكماعي  حصصها 

يالدأي�سي  طاأق  للساد  يلشرتة  في 

لجما   يلأحاد  يملالك  يصبح  يلذي 

يلحصص يالجكماعاة للشرتة

على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 

من  يلشرتة:  أوسما   أف   مايلي: 

دأهم وي   355555 15555دأهم يلى 

يضافة  طريق  عن   (95555 بقامة 

 155 بقامة  جديدة  حصة   (955

دأهم للحصة يلأيحدة

قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة من 

شرتة محدردة يملسؤرلاة يلى شرتة 

محدردة يملسؤرلاة بشريك رحاد

قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

تنقاح يلقانأن يالسا�سي للشرتة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

بشريك رحاد

على  ينص  يلذي   :6 أقم  بند 

يمكلك يلساد طاأق يالدأي�سي  مايلي: 

مساهمات  من  دأهم   355555

يلشرتة

بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 

دأهم   355555 أوسما  يلشرتة هأ 

حاث يمكلك يلساد طاأق يالدأي�سي 

دأهم   155 بقامة  حصة   3555

للحصة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  بالحسامة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 45).

455I
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FIDUCIAIRE AMER FISC

STE FADILI RIF CARS SARL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

 STE FADILI RIF CARS SARL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يلحرية أقم )5 يلعرري - 555)6 
يلناظأأ يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.17539
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم تعاين   (5(( يأناأ   17 يملؤأخ في 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) يزعأم 

رأدة تمسير رحاد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 1) شتنبر 

))5) تحت أقم )7)1.

456I

tob travaux divers

VIA LAATAM
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

tob travaux divers
حي رلي يلعهد زنقة يللامأن أقم 

يلديأ 11 يلعاأن يلعاأن، 75555، 
يلعاأن يملغرب

VIA LAATAM شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

 A3 رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم
يلطابق يبر  عماأة أقم 15 زنقة 
يلنابغة يلجعدي ساحة يملقارمة 
يلعاأن - 75555 يلعاأن يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
43537

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 VIA  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.LAATAM
تأجير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
جما  ونأيع يملقطأأيت ريلشاحنات. 
 ، يملقطأأيت  ونأيع  جما   بناء 
 ، يلقالبات   ، يلخزينات   ، يملقطأأيت 
رنقل  ريإلضاءة  ،يملاكاناكا  يلكجديد 
ثالثة  وطريف  عن  ناابة  يلبضائ  

رطناة ردرلاة ،
يالسكيريد ريلكصدير ريلعبأأ ، نقل 
يلبضائ  للغير., نقل يملعديت ريملأيد. 

ريسكيريد رتصدير.
 A3 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
زنقة   15 أقم  عماأة  يبر   يلطابق 
يملقارمة  ساحة  يلجعدي  يلنابغة 

يلعاأن - 75555 يلعاأن يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : لعكام  حسن  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  لعكام  حسن  يلساد 
يقامة حديئق بلفدير عماأة و يلشقة 
347 زنقة يلسرجان محمد مساري ع 

ب 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  لعكام  حسن  يلساد 
يقامة حديئق بلفدير عماأة و يلشقة 
347 زنقة يلسرجان محمد مساري ع 

ب 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ - تحت أقم 

457I

Valoris Partners

MERSOTEK
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
MERSOTEK شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : يلطابق 
3 عماأة 35 إقامة يلضمان م.س 6 
شقة 16 عين يلشق، يلديأيلباضاء - 

5153) يلديأيلباضاء يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.488(17

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  15 غشت  يملؤأخ في 
MERSOTEK شرتة ذيت يملسؤرلاة 
 (5.555 أوسمالها  مبلغ  يملحدردة 
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
إقامة يلضمان   35 عماأة   3 يلطابق 
يلشق،  عين   16 شقة   6 م.س 
5153) يلديأيلباضاء  يلديأيلباضاء - 
يملغرب نتاجة الملصادقة على تقرير 

يملصفي ؛
 تأزي  أصاد يلكصفاة ؛

 يإلغالق يلنهائي للكصفاة ؛.
ر عين:

ر  ريتريم  يملصطفى  يلساد)ة) 
يلطابق  ماجأأيل  إقامة  عنأينه)ي) 
يلشق  عين  عماأة،   59 شقة   4
يلديأيلباضاء   (5153 يلديأيلباضاء 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
رفي يلطابق   (5(( غشت   15 بكاأيخ 
 6 إقامة يلضمان م.س   35 عماأة   3
 - 16 عين يلشق، يلديأيلباضاء  شقة 

5153) يلديأيلباضاء يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838538.
458I

CCP

 CABINET COMPTABLE
PROFESIONNELS

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

CCP
 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA RES FATIM
 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9
CASABLANCA يلديأ يلباضاء، 

CASABLANCA MAROC ،(53(5
 CABINET COMPTABLE

PROFESIONNELS شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع يبن 
تاشفين زنقة محمد بن دجلأ  ر 

بيرتناد يقامة فاطمة يلزهريء يلطابق 
يلثالث يملككب أقم 9يلديأ يلباضاء - 

maroc .5)53) يلديأ يلباضاء
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

316697
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (514 دجنبر   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 CABINET COMPTABLE  :

.PROFESIONNELS
غرض يلشرتة بإيجاز : يملحاسبة.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يبن تاشفين زنقة محمد بن دجلأ  ر 
يلطابق  بيرتناد يقامة فاطمة يلزهريء 
 - 9يلديأ يلباضاء  يلثالث يملككب أقم 

.maroc .5)53) يلديأ يلباضاء
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
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 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

555 حصة   : يلسادة برقلأ كأثر 

بقامة 155 دأهم للحصة.

حصة   555  : بأ كر  يلساد أجاء 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  كأثر  برقلأ  يلسادة 

5355) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 

.maroc

عنأينه)ي)  بأ كر  أجاء  يلساد 

5355) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 

.maroc

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  كأثر  برقلأ  يلسادة 

5355) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 

maroc

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية بالديأ يلباضاء بكاأيخ - تحت 
أقم -.

459I

INFOPLUME

 IMMOBILIARIA FEZ
TANGETANIA

إعالن مكعدد يلقريأيت

INFOPLUME

149 شاأع محمد يلخامس يقامة 

مامأزي 1 أقم 17 ، 95555، طنجة 

يملغرب

 IMMOBILIARIA FEZ

TANGETANIA »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: ملكقى 
زنقة فاس ر محمد عبدر أقم 9) 

طنجة 95555 طنجة يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(531

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم يتخاذ   (5(( يأناأ   (7 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

) يسكقالة يملسيرين   -  1 قريأ أقم 
يلذي  يلحالين رتعاين مسيرين جدد: 
تعاين يلساد عبد  ينص على مايلي: 
للبطاقة  يلحامل  بريهام  ييت  هللا 
يلأطناة D455951 ريلساد لغزريني 
يلأطناة  للبطاقة  يلحامل  حاتم 

K538206
 : قريأ سلطة يلكأقا    3 قريأ أقم 
قرأ يلشركاء  يلذي ينص على مايلي: 
يعطاء سلطة يلكأقا  يملقترن لكل من 
يلساد عبد هللا ييت بريهام ريلساد 

لغزريني 
يلنقدي  يلأض    4 أقم  قريأ 
مايلي:  على  ينص  يلذي  للشرتة: 
يلأضعاة يلحساباة للشرتة بالنسبة 

للديأن 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
عشر:  يلخامس  يلبند  أقم  بند 
يلذي ينص على مايلي: قريأ فصل كل 
من يلساد لغزريني مصطفى ر يلساد 
لغزريني فصال يلساد لغزريني ينس 
بريهام  ييت  عبد هللا  يلساد  رتعين 
 D455951 يلحامل للبطاقة يلأطناة
يلحامل  حاتم  لغزريني  ريلساد 

K538206 للبطاقة يلأطناة
عشر:  يلخامس  يلبند  أقم  بند 
يلذي ينص على مايلي: يعطاء سلطة 
يلكأقا  يملقترن لكل من يلساد عبد 
للبطاقة  يلحامل  بريهام  ييت  هللا 
يلأطناة D455951 ريلساد لغزريني 
يلأطناة  للبطاقة  يلحامل  حاتم 

K538206
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 257499-10128.
415I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

EAGER GROUPS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

EAGER GROUPS شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلشقة 
أقم 6 عماأة بادي شاأع يلحسن 
يلثاني وزأر - 53155 يزأر يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1851
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 EAGER : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.GROUPS
مرتز   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلنديء -يلككأين ر يالأشاد.
يلشقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلحسن  شاأع  بادي  عماأة   6 أقم 

يلثاني وزأر - 53155 يزأر يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
وسماء  يلعلأي  يملحمدي  يلسادة 
دأهم   155 بقامة  حصة   555  :

للحصة.
555 حصة   : يلساد وحمد بأجة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
وسماء  يلعلأي  يملحمدي  يلسادة 
يلحي  يلحنصالي  زنقة  عنأينه)ي) 

يالديأي وزأر 53155 يزأر يملغرب.
عنأينه)ي)  بأجة  وحمد  يلساد 
شقة 53 عماأة 55 تجزئة اللة عائشة 
 46555 يسفي  عاالن  يجنان  حي 

يسفي يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
وسماء  يلعلأي  يملحمدي  يلسادة 
يلحي  يلحنصالي  زنقة  عنأينه)ي) 

يالديأي وزأر 53155 يزأر يملغرب 

عنأينه)ي)  بأجة  وحمد  يلساد 
شقة 53 عماأة 55 تجزئة اللة عائشة 
 46555 يسفي  عاالن  يجنان  حي 

يسفي يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بازأر  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 198.
411I

Valoris Partners

PLATI MAROC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
PLATI MAROC شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

151، يملنطقة يلصناعاة يلجنأب 
شرقاة - 8815) يملحمدية يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.16679
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تحأيل   (5(( ماي   (5 يملؤأخ في 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
يلصناعاة  يملنطقة   ،151 »تجزئة 
يملحمدية   (8815  - يلجنأب شرقاة 
يملغرب« إلى »71)، شاأع 17، حسناة 
1، شاأع يملقارمة - 8835) يملحمدية 

يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم )181.
41(I

رأثة يلسادة فاطمة يزأتين

رأثة وزأتين فاطمة يمثلهم 
تاهكاه تما  أقم بطاقكه يلأطناة 

H154979
عقد تساير حر بصل تجاأي )يبشخاص 

يلطباعاأن)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
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رأثة وزأتين فاطمة يمثلهم 

تاهكاه تما  أقم بطاقكه يلأطناة 

H154979

في مؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

يلساد)ة)  وعطى   (5(( شتنبر   (5  

يمثلهم  فاطمة  وزأتين  رأثة 

يلأطناة  بطاقكه  أقم  تما   تاهكاه 

للبطاقة  )ة)  يلحامل   H154979

يملسجل   H154979 أقم  يلأطناة 

باملحكمة   45794 يلكجاأي  بالسجل 

يالبكديئاة بآسفي حق يلتساير يلحر 
زنقة   (3 يلكائن ب  لألصل يلكجاأي 

 - يسفي  يلسعادة  حي  يلدهب  ريد 

للساد)ة)  يملغرب  يسفي   46515
للبطاقة  )ة)  يلحامل  ماعاني  أشاد 

يلأطناة أقم H302752 ملدة ) سنة 

تبكدئ من 51 دجنبر ))5) ر تنكهي في 
مقابل مبلغ شهري   (5(4 دجنبر   51

1.755 دأهم.

413I

WINIUM Expertريناأم إتسبير

YEPA KECH
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

WINIUM Expertريناأم إتسبير
أقم 15 مبنى تاشفين نهج يعقأب 

يملريني جاليز، 5)455، مريتش 

يملغرب

YEPA KECH شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة ديأ 

يلسعادة عماأة 119 يلطابق يلريب  
أقم 3 - 45555 مريتش يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.7114

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (5(( فبريير   58 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

ضريف  بدأ  )ة)  يلساد  تفأيت 

 155 حصة يجكماعاة من وصل   85
حصة لفائدة يلساد )ة) أيشاأ خأأي 

بكاأيخ 58 فبريير ))5).

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يأناأ   (8 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 87)137.
414I

CCP

 CABINET COMPTABLE
PROFESIONNELS

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تعاين مسير جديد للشرتة

CCP
 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA RES FATIM
 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9
CASABLANCA يلديأ يلباضاء، 

CASABLANCA MAROC ،(53(5
 CABINET COMPTABLE

PROFESIONNELS شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع يبن 
تاشفين زنقة محمد بن دجلأ  ر 

بيرتناد يقامة فاطمة يلزهريء يلطابق 
يلثالث يملككب أقم 9يلديأ يلباضاء. - 

5)53) يلديأ يلباضاء يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.316697

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تعاين   (5(( يأناأ   56 يملؤأخ في 
أجاء  مسير جديد للشرتة يلساد)ة) 

بأ كر تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 17 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يأناأ ))5) تحت أقم 8149)8.
415I

فاد بيست كأنسالكين

SAHARA REALISATIONS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

فاد بيست كأنسالكين
حي يلسعادة شاأع مأالي يسماعال 
زنقة بركان أقم 51 يلطابق يالر  ، 

75555، يلعاأن يملغرب
SAHARA REALISATIONS شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة حي 
يلأفاق بلأك ر أقم 6)9 يلعاأن - 

75555 يلعاأن يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4(985
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (9
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SAHARA REALISATIONS
يلبحث   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ريسكغال  يملناجم ريملحاجر.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلعاأن   9(6 حي يلأفاق بلأك ر أقم 

- 75555 يلعاأن يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : تكأس  يأسف  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : تكأس  حافاض  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يأسف تكأس عنأينه)ي) 
يكادير  تاكأين   3(65 تلالة أقم  حي 

85555 يكادير يملغرب.
يلساد حافاض تكأس عنأينه)ي) 
تاتديرت   (6 أقم  يلفا�سي  ييت  حي 
دأيأتة يكادير 85555 يكادير يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يأسف تكأس عنأينه)ي) 
يكادير  تاكأين   3(65 تلالة أقم  حي 

85555 يكادير يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2749/2022.
416I

EURODEFI MANAGEWELL

GENIESTRUC
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

GENIESTRUC شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 119 شاأع 
عبد يملأمن يلطابق ) أقم 15 يلديأ 
يلباضاء يلديأ يلباضاء 5365) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555387
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   (1
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.GENIESTRUC
تصدير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
خدمات هندساة تدأيب ريستشاأيت 

، يسكيريد رتصدير.
 119  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 15 أقم   ( شاأع عبد يملأمن يلطابق 
 (5365 يلديأ يلباضاء يلديأ يلباضاء 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة نجام نفيسة : 155 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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عنأينه)ي)  نفيسة  نجام  يلسادة 
فرنسا 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  نفيسة  نجام  يلسادة 
فرنسا 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837558.

417I

زالغ هألدينج

ZALAGH EXTENSION
إعالن مكعدد يلقريأيت

زالغ هألدينج
فاس حي يلنخال طريق عين يلسمن 
عماأة 55 يلشقة 5 فاس، 35555، 

فاس يملغرب
ZALAGH EXTENSION »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم 5) 
زنقة 854 يلحي يلصناعي سادي 
بريهام فاس أقم 5) زنقة 854 

يلحي يلصناعي سادي بريهام فاس 
35515 فاس يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.3(531
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (515 يناير   35 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يملصادقة على يملساهمة في حصص 

يلشرتة 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

إضافة شريك جديد
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

تعديل يلقانأن يبسا�سي 
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

صالحاات 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يملصادقة على يملساهمة في حصص 

يلشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
وبريل   56 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

515) تحت أقم 859\15.

418I

INFOPLUME

VAYEL C.I
إعالن مكعدد يلقريأيت

INFOPLUME
149 شاأع محمد يلخامس يقامة 

مامأزي 1 أقم 17 ، 95555، طنجة 
يملغرب

VAYEL C.I »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: زنفة 
ينكاكي لرقم 9 طنجة 95555 طنجة 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.(4943

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   (7 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
) يسكقالة يملسيرين   -  1 قريأ أقم 
يلذي  يلحالين رتعاين مسيرين جدد: 
تعاين يلساد عبد  ينص على مايلي: 
للبطاقة  يلحامل  بريهام  ييت  هللا 
يلأطناة D455951 ريلساد لغزريني 
يلأطناة  للبطاقة  يلحامل  حاتم 

K538206
 : قريأ سلطة يلكأقا    3 قريأ أقم 
قرأ يلشركاء  يلذي ينص على مايلي: 
يعطاء سلطة يلكأقا  يملقترن لكل من 
يلساد عبد هللا ييت بريهام ريلساد 

لغزريني حاتم
يلنقدي  يلأض    4 أقم  قريأ 
مايلي:  على  ينص  يلذي  للشرتة: 
يلأضعاة يلحساباة للشرتة بالنسبة 

للديأن 
يلقانأن  تحاين   5 أقم  قريأ 
على  ينص  يلذي  للشرتة:  يالسا�سي 
يالسا�سي  يلقانأن  تحاين  مايلي: 

للشرتة 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

عشر:  يلخامس  يلبند  أقم  بند 
يلذي ينص على مايلي: قريأ فصل كل 
من يلساد لغزريني مصطفى ر يلساد 
لغزريني فصال يلساد لغزريني ينس 
بريهام  ييت  هللا  عبد  ساد  رتعين 
 D455951 يلحامل للبطاقة يلأطناة
يلحامل  حاتم  لغزريني  ريلساد 

K538206 للبطاقة يلأطناة
عشر:  يلخامس  يلبند  أقم  بند 
يلذي ينص على مايلي: يعطاء سلطة 
يلكأقا  يملقترن لكل من يلساد عبد 
للبطاقة  يلحامل  بريهام  ييت  هللا 
يلأطناة D455951 ريلساد لغزريني 
يلأطناة  للبطاقة  يلحامل  حاتم 

K538206
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 257498-10126.
419I

STE GCC SARL

 STE YOU TRANS NEGOCE
SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE YOU TRANS NEGOCE SARL

AU شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 
ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ يمان 
ناقاديأ ريكلام تنغير - 45855 تنغير 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1577
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(1 فبريير   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
.YOU TRANS NEGOCE SARL AU
-1يلنقل   : بإيجاز  غرض يلشرتة 

لحساب يلغير
-2يلبناء ر يبشغا  يملخكلفة

-3يلكفارض.
عنأين يملقر يالجكماعي : دريأ يمان 
45855 تنغير  ناقاديأ ريكلام تنغير - 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يأسف  حمأنأ  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يأسف  حمأنأ  يلساد 
تنغير  ريكلام  ناقاديأ  يمان  دريأ 

45855 تنغير يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يأسف  حمأنأ  يلساد 
تنغير  ريكلام  ناقاديأ  يمان  دريأ 

45855 تنغير يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
فبريير   17 بكاأيخ  بتنغير  يالبكديئاة 

1)5) تحت أقم 55.

4(5I

global compta et conseils

SODIL IMMOBILIER SARL
إعالن مكعدد يلقريأيت

global compta et conseils
15,شاأع يبن تأمرت يلطابق يلثاني ، 

95555، طنجة يملغرب
 SODIL IMMOBILIER SARL

»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 84 
يلدتكأأ فرج - 95555 طنجة 

يملغرب.
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»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.65545
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
514) تم يتخاذ  51 دجنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
 : قريأ أقم أف  أيس ما  يلشرتة 
 155555 يلذي ينص على مايلي: من 

دأهم يلى 8555555 دأهم
قريأ أقم تغاير مقر يلشرتة: يلذي 
ساحة مأزيأ زنقة  ينص على مايلي: 
يلبنيز باهاة 7 يلطابق 3 أقم 7 طنجة
جديد  مسير  تعاين  أقم  قريأ 
بال   يلذي ينص على مايلي:  لشرتة: 

يلحريق يلغريفي
قريأ أقم تحاين يلقانأن يالسا�سي 
لشرتة : يلذي ينص على مايلي: تغاير 
ر7)   (6 بنأد يلقانأن يالسا�سي أقم 

ر 8)
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :(6 أقم  بند 

مايلي: تعاين مسير جديد لشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
دجنبر   35 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

514) تحت أقم 5754.
4(1I

chrono services

 KRC ETUDES ET
CONSULTING

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

chrono services
45 زنقة عقبة بن ناف  برشاد، 

6155)، برشاد يملغرب
 KRC ETUDES ET CONSULTING

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلرقم 

13 يلطابق 3 شاأع محمد يلخامس 
تجزئة يليسر - 6155) برشاد 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

175(5

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   17

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 KRC  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ETUDES ET CONSULTING

دأيسة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملشاأي .

يلرقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

شاأع محمد يلخامس   3 يلطابق   13

برشاد   (6155  - يليسر  تجزئة 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد سعاد خمري : 335 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

حصة   345  : أيقي  حسن  يلساد 

بقامة 155 دأهم للحصة.

 335  : يلحسين  حمدين  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  خمري  سعاد  يلساد 
يلطابق  يلعبادي  يملنصأأ  زنقة   63

يلديأ   (5375 يملعاأيف   (( شقة   3

يلباضاء يملغرب.

يلساد حسن أيقي عنأينه)ي) يلرقم 

بلحسن  محمد  حي   67 يلزنقة   1

يلديأ   (5455 مساك  يبن  يلأزيني 

يلباضاء يملغرب.

يلساد حمدين يلحسين عنأينه)ي) 

 (5555 يلنخلة  تجزئة   3 يلرقم 

خريبكة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد حسن أيقي عنأينه)ي) يلرقم 

بلحسن  محمد  حي   67 يلزنقة   1

يلديأ   (5455 مساك  يبن  يلأزيني 

يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 896.

4((I

EURO ADVISORY

ELIMRANI CO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,8(
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc
ELIMRANI CO شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : حي 

شعالة حي شعالة 555)6 يلناظأأ 
يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.16637
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( يألاأز   13 في  يملؤأخ 
ذيت  شرتة   ELIMRANI CO حل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 
يلأحاد مبلغ أوسمالها 98.555 دأهم 
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي شعالة 
يملغرب  يلناظأأ   6(555 شعالة  حي 

نتاجة لكحلال مبكرناتج عن قريأ
يلشريك يلأحاد.

ر عين:
ر  يلعمريني  محمد  يلساد)ة) 
يالطر  أياض   (5 قطاع  عنأينه)ي) 
يلرياض  حي   3 يلشقة  ب  عماأة 
يملغر اة  يململكة  يلر اط   15155

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
حي  رفي   (5(( غشت   35 بكاأيخ 
يلناظأأ   6(555 شعالة  حي  شعالة 

يململكة يملغر اة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 5) شتنبر 

))5) تحت أقم 4455.

4(3I

EURODEFI MANAGEWELL

PATRILUXE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

PATRILUXE شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 119 شاأع 
عبد يملأمن يلطابق ) أقم 15 يلديأ 
يلباضاء يلديأ يلباضاء 5365) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555389
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (8
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PATRILUXE
يلكطأير   : بإيجاز  غرض يلشرتة 
يلعقاأيت  رإديأة  رحاازة  يلعقاأي 

رشريء يلعقاأيت ر اعها.
 119  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 15 أقم   ( شاأع عبد يملأمن يلطابق 
 (5365 يلديأ يلباضاء يلديأ يلباضاء 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة نجام نفيسة : 155 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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عنأينه)ي)  نفيسة  نجام  يلسادة 
فرنسا 5555) يلدألباضاء يملغؤب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  نفيسة  نجام  يلسادة 
فرنسا 5555) يلديأ يلباضاء يملغؤب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837559.
4(4I

ETABLISSEMENT GHAITI

CHEIKH AHL BABA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ETABLISSEMENT GHAITI
شاأع يلعركأب أقم 51 ، 73555، 

يلديخلة يملغرب
CHEIKH AHL BABA شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
مدينة يلأحدة ، بقعة أقم 18 - 

73555 يلديخلة يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

((519
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CHEIKH AHL BABA
يلتساير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ر ا  جما   ريالسكغال  رتريء رشريء 

ونأيع يلعقاأيت.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 -  18 أقم  بقعة   ، يلأحدة  مدينة 

73555 يلديخلة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : بابا  يهل  يلشاخ  يلساد 
دأهم   155.555 بقامة  حصة 

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يلشاخ يهل بابا عنأينه)ي) 
بئرتندرز   74554 يلحدردي  يملرتز 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلشاخ يهل بابا عنأينه)ي) 
بئرتندرز   74554 يلحدردي  يملرتز 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
شتنبر ))5) تحت أقم 1511/2022.

4(5I

ETABLISSEMENT GHAITI

SAHARA BOOKING II
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ETABLISSEMENT GHAITI
شاأع يلعركأب أقم 51 ، 73555، 

يلديخلة يملغرب
SAHARA BOOKING II شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
مدينة يلأحدة ، بقعة أقم 18 - 

73555 يلديخلة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

((517
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SAHARA BOOKING II
وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبناء يلعامة.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 -  18 أقم  بقعة   ، يلأحدة  مدينة 

73555 يلديخلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : بابا  يهل  يلشاخ  يلساد 
دأهم   155.555 بقامة  حصة 

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يلشاخ يهل بابا عنأينه)ي) 
بئرتندرز   74554 يلحدردي  يملرتز 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلشاخ يهل بابا عنأينه)ي) 
بئرتندرز   74554 يلحدردي  يملرتز 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
شتنبر ))5) تحت أقم 1512/2022.
4(6I

STE TIB COMPT SARL AU

OUJDA GOLD
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

STE TIB COMPT SARL AU
ملكقى شاأع يملريبطين رزنقة 

يلبخاأي إقامة بغديدي مككب أقم 
55 ، 65555، رجدة يملغرب

OUJDA GOLD شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي طريق 
عأينة يلسريق تجزئة مأهأب أقم 

37 - 65555 رجدة يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.31451

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (5(( شتنبر   1( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
عزيري  زتاة  )ة)  يلساد  تفأيت 

وصل  من  يجكماعاة  حصة   555

555 حصة لفائدة يلساد )ة) حسام 

يزهاأي بكاأيخ 56 شتنبر ))5).

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

شتنبر   (5 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 768).

4(7I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

S&E INTERNATIONAL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (5

 ABDELLAH 4 EME ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc

S&E INTERNATIONAL شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : أقم 

5 زنقة بئر ينزأين طريق يلحاجب 

مكناس - 55555 مكناس يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.48717

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

يملؤأخ في 6) يألاأز ))5) تقرأ حل 

شرتة   S&E INTERNATIONAL

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

 155.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 

دأهم رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 
يلحاجب  طريق  ينزأين  بئر  زنقة   5

يملغرب  مكناس   55555  - مكناس 

نتاجة لعدم بدء يبنشطة.
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ر عين:
ر  يللمطي  سفاان  يلساد)ة) 
سادي يلحري�سي   3 يلرقم  عنأينه)ي) 
مكناس   55555 مكناس  يلزأقاء 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
5 شاأع  رفي   (5(( يألاأز   (6 بكاأيخ 
 55555  - بئر ينزأين طريق يلحاجب 

مكناس مغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   (4 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 753.
4(8I

FLASH ECONOMIE

CAFTAN AL AKHAWAYN
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة
CAFTAN AL AKHAWAYN
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

مقرها يالجكماعي : أقم )) محل أقم 
)) شاأع يأسف يبن تاشفين ريد 

فاس- فاس
أوسمالها: 155555 دأهم

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
7(953

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
يملؤأخ في 57 شتنبر))5) قرأ

- حل يلشرتة
يملقدم  جما   يلساد  تعاين   -
تمصفاين  مريد  محمد  يلساد  ر 

للشرتة
 (( أقم  في  يلكصفاة  مقر  -حدد 
يبن  يأسف  شاأع   (( أقم  محل 

تاشفين ريد فاس فاس
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4863
4(9I

GALAXYCOMPT

MARTIL FOOD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed Ben El Hasan Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan ، 93000، تطأين يملغرب

MARTIL FOOD شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 
يالغريس يقامة يالصال بلأك ب أقم 

7 - 93555 تطأين يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(8517

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( شتنبر   58 في  يملؤأخ 
محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة  حل 
 MARTIL يلأحاد  يلشريك  ذيت 
 155.555 أوسمالها  مبلغ   FOOD
يإلجكماعي حي  دأهم رعنأين مقرها 
يالغريس يقامة يالصال بلأك ب أقم 
7 - 93555 تطأين يملغرب نتاجة   : 

وزمة قطاع.
حي  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يالغريس يقامة يالصال بلأك ب أقم 

7 - 93155 مرتال يملغرب. 
ر عين:

ر  يلغزيز  بأجمعة  يلساد)ة) 
58 تجزئة يلعنبرة  41 زنقة  عنأينه)ي) 
فاس   35555 زريغة  ب  يلشطر   (

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   1( يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1866.
435I

GALAXYCOMPT

TIRHEDOUINE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed Ben El Hasan Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan ، 93000، تطأين يملغرب

TIRHEDOUINE شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي ديزي 
شاأع غررين زنقة 15 - 93155 

مرتال يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(55(1

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  58 شتنبر  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 TIRHEDOUINE يلأحاد  يلشريك 
دأهم   155.555 أوسمالها  مبلغ 
ديزي  حي  يإلجكماعي  مقرها  رعنأين 
 93155  -  15 زنقة  غررين  شاأع 

مرتال يملغرب نتاجة   : وزمة قطاع.
ر حدد مقر يلكصفاة ب حي ديزي 
 93155  -  15 زنقة  غررين  شاأع 

مرتال يملغرب. 
ر عين:

يلساد)ة) حماد غادأ ر عنأينه)ي) 
مرتب يلكريمة 4 ر عماأة ر) شقة 6 
)ة)  تمصفي  يملغرب  مرتال   93155

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1959.
431I

K&C PRODUCTS

K&C PRODUCTS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

K&C PRODUCTS
مسكأدع وخشاب و دريأ آيت مالأد 
وخشاب باأغري شكأكا آيت باها ، 

5385)، يلديأيلباضاء يملغرب
K&C PRODUCTS شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مسكأدع 
وخشاب و دريأ آيت مالأد وخشاب 
باأغري شكأكا آيت باها - 55)87 

إنزكان يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(6897

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   31

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 K&C  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.PRODUCTS

تصنا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملأيد يلبالستاكاة.

: مسكأدع  عنأين يملقر يالجكماعي 

وخشاب  مالأد  آيت  دريأ  و  وخشاب 

 87(55  - باها  آيت  شكأكا  باأغري 

إنزكان يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : شرنأبي  هشام  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  شرنأبي  هشام  يلساد 

يملحمدية   (5655 مأمن  تجزئة   79

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  شرنأبي  هشام  يلساد 

يملحمدية   (5655 مأمن  تجزئة   79

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 بكاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 1851.

43(I
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بن علي لألستشاأة ش م م

ريدين كواد املغرب
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

بن علي لألستشاأة ش م م
)95 تجزئة يملساأ طريق وسفي 

مريتش ، 45555، مريتش يملغرب
أيدين كأيد يملغرب شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ يمزرغ 
قاادة يرزتاكة جماعة لال تكركأست 

يمزميز يلحأز مريتش - )5))4 
مريتش يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1(95(9

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
أيدين   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

كأيد يملغرب.
تريء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ياللاات.
دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
لال  جماعة  يرزتاكة  قاادة  يمزرغ 
 - مريتش  يلحأز  يمزميز  تكركأست 

)5))4 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : هشام  ريحمان  ييت  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

هشام  ريحمان  ييت  يلساد 
دريأ يمزرغ قاادة يرزتاكة  عنأينه)ي) 
جماعة لال تكركأست يمزميز يلحأز 

مريتش )5))4 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
هشام  ريحمان  ييت  يلساد 
دريأ يمزرغ قاادة يرزتاكة  عنأينه)ي) 
جماعة لال تكركأست يمزميز يلحأز 

مريتش )5))4 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139831.

433I

EURODEFI MANAGEWELL

AE كبطال
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

AE تبطا  شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 119 شاأع 
عبد يملأمن يلطابق ) أقم 15 يلديأ 
يلباضاء يلديأ يلباضاء 5365) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555(93
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 AE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

تبطا .

تطأير   :  : بإيجاز  غرض يلشرتة 
رتكامل تكنألأجاا يملعلأمات ، شريء 
يلرقماة  ريلخدمات  يملنكجات  ر ا  
 ، ريلفعالاات   ، وشكالها  بجما  
ريلكدأيب ، ريالستشاأة ، ريلكأظاف 

للغير.
 119  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 15 أقم   ( شاأع عبد يملأمن يلطابق 
 (5365 يلديأ يلباضاء يلديأ يلباضاء 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلرصافي  عطاء  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلرصافي عنأينه)ي)  يلسادة عطاء 
عماأة   ( تجزئة أياض لحسن م س 
يلديأ   (5555 ياللفة   8 يلشقة   6

يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلرصافي عنأينه)ي)  يلسادة عطاء 
عماأة   ( تجزئة أياض لحسن م س 
يلديأ   (5555 ياللفة   8 يلشقة   6

يلباضاء ملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837554.
434I

global compta et conseils

SODIL IMMOBILIER SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

global compta et conseils
15,شاأع يبن تأمرت يلطابق يلثاني ، 

95555، طنجة يملغرب
SODIL IMMOBILIER SARL شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي ساحة 

مأزيأ زنقة يلبنيز باهاة 7 يلطابق 3 
أقم - 95555 طنجة يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 19 

شتنبر ))5).

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تعاين  13 يألاأز  يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يلحريق يلغريفي عاد  تمسير رحاد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 15591.

435I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MK LOISIRS

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

أف  أوسما  يلشرتة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

MK LOISIRS شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي بلدية 

مناأة طريق رطناة ومزميز - 45555 

مريتش يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.11(853

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تم   (5(( شتنبر   51 في  يملؤأخ 

قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

 155.555« وي من  دأهم«   (4.555«

عن  دأهم«   (.555.555« إلى  دأهم« 

أف  يلقامة يإلسماة لألسهم   : طريق 

يملأجأدة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   14 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139411.

436I
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INFOPLUME

LAZIZ MAINTENANCE
إعالن مكعدد يلقريأيت

INFOPLUME

149 شاأع محمد يلخامس يقامة 

مامأزي 1 أقم 17 ، 95555، طنجة 

يملغرب

LAZIZ MAINTENANCE »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 

زأقطأني يقامة )3 طابق 1 أقم 9) 

طنجة 95555 طنجة يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.156551

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم يتخاذ   (5(( 58 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

مسير  يسكقالة  قريأ  أقم  قريأ 

يلذي  تعاين مسير جديد:  ر  يلسابق 

يملسير  يسكقالة  مايلي:  على  ينص 

يإلديأة  من  يلاحاري  سعاد  يلسابق 

ملدة  للشرتة  مسيرة جديدة  رتعاين 

يلبزيز  سماة  يلسادة  سنأيت  ثالث 

KA19196 يلحامل للبطاقة يلأطناة

يلكأقا   سلطة  قريأ  أقم  قريأ 

يلكأقا   مايلي:  على  ينص  يلذي   :

يلأحاد للسادة يلبزيز سماة 

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

عشر:  يلخامس  يلبند  أقم  بند 

تعين مسيرة  يلذي ينص على مايلي: 

سماة  يلسادة  للشرتة  جديدة 

يلأطناة  للبطاقة  يلحامل  يلبزيز 

KA191969

 : عشر  يلسادس  يلبند  أقم  بند 

سلطة  قريأ  مايلي:  على  ينص  يلذي 

يلكأقا  للسادة سماة يلبزيز يلحامل 

KA191969 للبطاقة يلأطناة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 257446-10038.

437I

jilovta sarl

MOUNT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
MOUNT شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

يالسمنت أقم 8)1 يلنعامة رجدة - 
65555 رجدة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
39937

 53 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( غشت 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MOUNT
تصنا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملنكجات يإللكتررناة
يسكيريد ر تصدير

حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - يلنعامة رجدة   1(8 يالسمنت أقم 

65555 رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد يمين قديأي : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد يمين قديأي : 1555 بقامة 

155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يمين قديأي عنأينه)ي) حي 

رجدة  يلنعامة   1(8 أقم  يالسمنت 

65555 رجدة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يمين قديأي عنأينه)ي) حي 

رجدة  يلنعامة   1(8 أقم  يالسمنت 

65555 رجدة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   16 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1411.

438I

سأس للمحاسبة

FSP
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

سأس للمحاسبة

أقم 56 زنقة محمد يلقأأي مككب 

أقم ) ، KENITRA ،145(5 يملغرب

FSP شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 38 

زيرية زنقة عبد يلعزيز بأطالب 

ر مصر مككب أقم 5 - 5)145 

يلقناطرة يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.484(5

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم تحأيل   (519 يناير   (5 يملؤأخ في 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
يلعزيز  عبد  زنقة  زيرية   38 »أقم 

 -  5 أقم  مككب  مصر  ر  بأطالب 

5)145 يلقناطرة يملغرب« إلى »مككب 
أقم 1زيرية زنقة سعد زغلأ  ر مأالي 

 145(5  - أيان3  ,يقامة  سلامان 

يلقناطرة يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالقناطرة بكاأيخ 1) فبريير 

519) تحت أقم 63587.

439I

Sté ATM - art tendance management-sarl

COMPTA ART
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شاأع قسأ مديح،عماأة 
بنعصمان،شقة ) تازة تازة 

يلجديدة، 35555، تازة يملغرب
COMPTA ART شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي عماأة 

بناني يخأين أقم ) زيرية شاأع فاس 
رجدة تازة - 35555 تازة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

6665
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.COMPTA ART
مرتز   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

لالعما  
تهائة يملشاأي 
يلكجاأة يلحرة.

عماأة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
) زيرية شاأع فاس  بناني يخأين أقم 

رجدة تازة - 35555 تازة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : يلكأزيني  يمين  محمد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلكأزيني  يمين  محمد  يلساد 
79 مجمأعة ي يلحي  عنأينه)ي) عماأة 

يلحسني تازة 35555 تازة يملغرب.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلكأزيني  يمين  محمد  يلساد 
79 مجمأعة ي يلحي  عنأينه)ي) عماأة 

يلحسني تازة 35555 تازة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   5( بكاأيخ  بكازة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 418.
445I

HIGH EDGE CONSULTING

TRIBAK SOLUTION
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 يملغرب

TRIBAK SOLUTION شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

بنحساين أقم 19 - 93555 تطأين 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
3(183

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TRIBAK SOLUTION
تسير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملأيأد يلبشرية للشركات يبجنباة
يلكأظاف ريلكدأيب ردعم يملأيأد 

يلبشرية للشركات يبجنباة.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تطأين   93555  -  19 بنحساين أقم 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلطريبق  أيغب  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلطريبق  أيغب  يلساد 
شاأع يلتهامي يلأزيني أقم 18 زنقة ب 

93555 تطأين يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلطريبق  أيغب  يلساد 
شاأع يلتهامي يلأزيني أقم 18 زنقة ب 

93555 تطأين يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1916.
441I

G.C.M Consulting group

STE MIDELT MOELLE 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

G.C.M Consulting group
 rue tata almou midelt ، 5(

54355، مادلت يملغرب
 STE MIDELT MOELLE شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
 N 94 RUE رعنأين مقرها يإلجكماعي
 EL KHANSAA IKHRAMJIOUNE,

 MIDELT - 54350 MIDELT
MAROC

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
3(87

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (9
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MIDELT MOELLE
يعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مخكلفة / تجاأة.
 N 94 RUE : عنأين يملقر يالجكماعي
 EL KHANSAA IKHRAMJIOUNE,
 MIDELT - 54350 MIDELT

.MAROC
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
باديس  يملجاد  عبد  يلساد 
يلخنساء  زنقة   433 عنأينه)ي) 
مادلت   54355 مادلت  يخرمجاأن 

يملغرب.
يلساد عبد هللا حمدي عنأينه)ي) 
يلرشادية  يلخنك  سرغين  قصر 

555)5 يلرشادية يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
باديس  يملجاد  عبد  يلساد 
يلخنساء  زنقة   433 عنأينه)ي) 
مادلت   54355 مادلت  يخرمجاأن 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 يالبكديئاة بمادلت بكاأيخ 

))5) تحت أقم ))).
44(I

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

KHRJ
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 ETUDE MAITRE KAMAL
OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE ALI BEN HRAZEM ، 53
20160، CASABLANCA MAROC
KHRJ شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 

يلديأيلباضاء 15 زنقة يلحرية 
يلطابق يلكالت شقة أقم 5 - 5455) 

يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555153

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   54

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

.KHRJ : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

يالنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي بشتى يشكاله.

 : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

يلحرية  زنقة   15 يلديأيلباضاء 

يلطابق يلكالت شقة أقم 5 - 5455) 

يلديأيلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 155  : يلبأأخي�سي  يدير  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يدير يلبأأخي�سي عنأينه)ي) 

59) تجزئة يلسالم يلجديدة 4535) 

يلديأيلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يدير يلبأأخي�سي عنأينه)ي) 

59) تجزئة يلسالم يلجديدة 4535) 

يلديأيلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 9)8373.

443I
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cabinet comptable aziz

SALE INVEST
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

cabinet comptable aziz
) زنقة 4 يلعهد يلجديد يبن يمساك 

، 5455)، يلديأيلباضاء يملغرب
SALE INVEST شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 4 زنقة 

فانأيلأيزيس - 5))5) يلديأيلباضاء 
يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.481561
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( غشت   (9 في  يملؤأخ 
بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
دأهم«   1(.(55.555« قدأه 
إلى  دأهم«   9.155.555« من  وي 
طريق  عن  دأهم«   (1.355.555«
يلشرتة  ديأن  م   مقاصة  إجريء   :

يملحددة يملقديأ ر يملسكحقة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 35739.
444I

cabinet comptable aziz

WIDEINK TECHNOLOGIE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

cabinet comptable aziz
) زنقة 4 يلعهد يلجديد يبن يمساك 

، 5455)، يلديأيلباضاء يملغرب
WIDEINK TECHNOLOGIE شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 مكرأ 
زنقة يلدفلة حي يلريحة حي حسني - 

54)5) يلديأيلباضاء يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.437319

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   (3 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
عبديلهادي  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   175 ترشار 
يلساد  لفائدة  حصة   1.555 وصل 
3) غشت  محمد بأجلال بكاأيخ  )ة) 

.(5((
عبديلهادي  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   165 ترشار 
وصل 1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) 
غشت   (3 بكاأيخ  نأأيلدين بأجلال 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 35745.

445I

cabinet comptable aziz

 ANFA SOCCER YOUTH
ACCEDMY

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

cabinet comptable aziz
) زنقة 4 يلعهد يلجديد يبن يمساك 

، 5455)، يلديأيلباضاء يملغرب
 ANFA SOCCER YOUTH

ACCEDMY شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي ) يلعهد 
يلجديد بن يمساك - 5455) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.197855

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( غشت   15 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
تفأيت يلساد )ة) صاأة حمام�سي 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   1.555
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555
مهدي بأترن بكاأيخ 15 غشت ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 35738.

446I

INFOPLUME

TAMOUDA CENTER
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

INFOPLUME
149 شاأع محمد يلخامس يقامة 
طنجة   ،95555  ،  17 أقم   1 مامأزي 

يملغرب
شرتة   TAMOUDA CENTER
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
شاأع  يإلجكماعي  مقرها  رعنأين 
تطأين   (5 أقم  يملنضري  سادي 

93555 تطأين يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.15599

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تعاين  55 شتنبر  يملؤأخ في 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) يلقأب  

إيناس تمسير رحاد
تبعا لأفاة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1912-2567.
447I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE OTTMAN AYOUB
 DES TRAVAUX PUBLICS

»OATP«SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

SOCIETE BEMAFI
أقم )3 يلطابق يلثالت شاأع يلحسن 
يلثاني وحديف وزأر ، 53155، وزأر 

يملغرب
 SOCIETE OTTMAN AYOUB

 DES TRAVAUX PUBLICS
OATP«SARL« شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : يلطابق 

يبأ�سي أقم 35 زنقة يلنصر - 54356 
مادلت يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.(533

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( يألاأز   14 في  يملؤأخ 
 SOCIETE OTTMAN AYOUB حل 
 DES TRAVAUX PUBLICS
OATP«SARL« شرتة ذيت يملسؤرلاة 
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يملحدردة 
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
زنقة يلنصر   35 يلطابق يبأ�سي أقم 
- 54356 مادلت يملغرب نتاجة لعدم 

تأفر فرص للعمل.
ر عين:

ر  يحماد  ييت  عثمان  يلساد)ة) 
 5( يلنصر  زنقة   35 أقم  عنأينه)ي) 
يملغرب  مادلت   54356 يخرمجاأن 

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
رفي يلطابق   (5(( يألاأز   14 بكاأيخ 
يبأ�سي أقم 35 زنقة يلنصر - 54356 

مادلت يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 يالبكديئاة بمادلت بكاأيخ 

))5) تحت أقم 5)).
448I

3C-AUDIT

A2 CONCEPT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
A2 CONCEPT شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 65) شاأع 

يلزأقطأني يلطابق 9 يلرقم )9 - 
55)5) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.438445
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   17 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
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تفأيت يلساد )ة) منى خدرد 555 
 1.555 وصل  من  يجكماعاة  حصة 
ونس بأهأ  )ة)  حصة لفائدة يلساد 

بكاأيخ 17 غشت ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837968.
449I

3C-AUDIT

 ESPACE TOURISME
BUREAU DE CHANGE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تعاين مسير جديد للشرتة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
 ESPACE TOURISME BUREAU

DE CHANGE شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 1,زنقة 
335 شاأع صفرر عين يلشق - 
5485) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.35(4(9
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  54 غشت  يملؤأخ في 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) حدني 

فاطمة يلزهريء تمسير رحاد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837869.
455I

LOGIFIN

 INTERNATIONAL
 SUPERIORITY ACADEMY

PRIVE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES (5

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 INTERNATIONAL SUPERIORITY

ACADEMY PRIVE شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 1) إقامة 
يلشارية شاأع يأسف يبن تاشفين 
زنقة أشاد أ�سى طنجة 95555 

طنجة ييملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135653
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 INTERNATIONAL SUPERIORITY

.ACADEMY PRIVE
دأرس   -  : غرض يلشرتة بإيجاز 

خصأصاة
-2 درأيت دعم يلجامعة

-3 يللغات ريلكأيصل
-4 يلحأسبة ريلأسائط يملكعددة

بشهادة  يملسكمر  يلكعلام   5-
)لألفريد ريلشركات)

-6 يملريفقة ريلكأجاه
ريلكدأيب  يملؤقت  يلكخزين   7-

يملدأ�سي
-8 ربشكل وعم ، جما  يملعامالت 
يلكجاأية ريلصناعاة ريملالاة ريبرأيق 
تكأن  قد  يلتي   ، ريلعقاأية  يملالاة 
مرتبطة بشكل مباشر ور غير مباشر 
بغرض يلشرتة روي وغريض مماثلة 
ور  تأساعها  تعزز  قد  صلة  ذيت  ور 

تطأيرها..

عنأين يملقر يالجكماعي : 1) إقامة 
تاشفين  يبن  يأسف  شاأع  يلشارية 
 95555 طنجة  أ�سى  أشاد  زنقة 

طنجة ييملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 155  : يللأيح  شاماء  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يللأيح  يلسادة شاماء 
طابق  ص5)  لأتينأأعماأة  مجم  
طنجة   95555  57 أقم  يلسفلي 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يللأيح  يلسادة شاماء 
طابق  ص5)  لأتينأأعماأة  مجم  
طنجة   95555  57 أقم  يلسفلي 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 15174.
451I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE CAFE LOCA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE CAFE LOCA شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلنصر 
)5 طريق مرجان أقم 58 رجدة - 

65555 رجدة يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.38169

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  31 غشت  يملؤأخ في 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 STE CAFE LOCA يلشريك يلأحاد 
دأهم   155.555 أوسمالها  مبلغ 
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلنصر 
 - رجدة   58 أقم  مرجان  طريق   5(
65555 رجدة يملغرب نتاجة   : عدم 

تحقاق يلهدف يالجكماعي للشرتة.
ر حدد مقر يلكصفاة ب حي يلنصر 
 - رجدة   58 أقم  مرجان  طريق   5(

65555 رجدة يملغرب. 
ر عين:

ر  يلبعريأ  محمد  يلساد)ة) 
يلخندق  زنقة  يلنصر  حي  عنأينه)ي) 
65555 رجدة يملغرب  )1 رجدة  أقم 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 767).
45(I

ilyass boujaada

OLIVE ICE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

ilyass boujaada
دريأ يزمأأن يلحسامة ، 555)3، 

يلحسامة يملغرب
OLIVE ICE شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

برغم يمزرأن يلحسامة - 555)3 
يلحسامة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
3819

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   54
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.



18425 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 OLIVE : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.ICE
ينكاج   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلثلج بمحرك ماكاناكي
عنأين يملقر يالجكماعي : حي برغم 
يمزرأن يلحسامة - 555)3 يلحسامة 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : يلعزيز  عبد  يفقير  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : يلدين  عز  يفقير  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يفقير عبد يلعزيز عنأينه)ي) 
 51 يلطابق   38 عماأة   5( يلبرتة 
طنجة   95555 طنجة   56 يلشقة 

يملغرب.
يلساد يفقير عز يلدين عنأينه)ي) 
 14 أقم  ترغة  ريد  زنقة  يلشباأ  حي 

يلفنادق )9315 يلفنادق يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يفقير عبد يلعزيز عنأينه)ي) 
 51 يلطابق   38 عماأة   5( يلبرتة 
طنجة   95555 طنجة   56 يلشقة 

يملغرب
يلساد يفقير عز يلدين عنأينه)ي) 
 14 أقم  ترغة  ريد  زنقة  يلشباأ  حي 

يلفنادق )9315 يلفنادق يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 58 بكاأيخ  بالحسامة  يالبكديئاة 

غشت ))5) تحت أقم 617.
453I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 AL MAHASSIL POUR
 LE DEVELOPPEMENT

AGRICOLE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER
59شاأع يلزأقطأني يلطابق3 ، 

أقم8 يلديأ يلباضاء ، 5365)، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

 AL MAHASSIL POUR LE
 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 

يلجميز أقم 15 بلأك ب قطاع )1 
حي أياض - 15155 يلر اط يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.155855
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  16 غشت  يملؤأخ في 
عبد  مسير جديد للشرتة يلساد)ة) 
يلعطاه  بن سلامان  علي  بن  يلعزيز 

تمسير رحاد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم ))89)1.

454I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 DAAR AL MAALY POUR LE
DEVELOPPEMENT

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تعاين مسير جديد للشرتة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شاأع يلزأقطأني يلطابق3 ، 
أقم8 يلديأ يلباضاء ، 5365)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
 DAAR AL MAALY POUR LE

DEVELOPPEMENT شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

نأ الاا تجزئة 4 قطاع 17 بلأك أقم 
1 حي أياض - 15155 يلر اط يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.1(5853

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تعاين  16 غشت  يملؤأخ في 
عبد  مسير جديد للشرتة يلساد)ة) 
يلعطاه  بن سلامان  علي  بن  يلعزيز 

تمسير رحاد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1)89)1.

455I

سأس للمحاسبة

STRAIGHT WAY TRANS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

سأس للمحاسبة
أقم 56 زنقة محمد يلقأأي مككب 
أقم ) ، KENITRA ،145(5 يملغرب
STRAIGHT WAY TRANS شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 3) شاأع 
ونأي  ,يقامة فا  فلأأي 11,مككب 
أقم 4 مامأزي - 5)145 يلقناطرة 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

66597
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (8
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.STRAIGHT WAY TRANS
غرض يلشرتة بإيجاز : * مقار  في 

نقل يلسل .
رلأيزم  يلغااأ  قط   بائ    *

يلسااأيت..

3) شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 

11,مككب  فلأأي  فا   ,يقامة  ونأي  
يلقناطرة   145(5  - مامأزي   4 أقم 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : صفاء  يلزأريلي  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلسادة يلزأريلي صفاء 
 14(55 أقم51   1 يملحمدية  تجزئة 

سادي سلامان يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يلسادة يلزأريلي صفاء 
 14(55 أقم51   1 يملحمدية  تجزئة 

سادي سلامان يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 657)9.

456I

يلجعفري ياسين

 TRANS CHAIRI ZOGARI
SARLAU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

يلجعفري ياسين
زيرية شاأع عبدهللا تنأن ر زنقة يبي 

جرير يلطبري،« تسنام پالزي«، عماأة 

و، طابق 6، مككب 118 ، 95555، 

طنجة يملغرب

 TRANS CHAIRI ZOGARI

SARLAU شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

مأالي يسماعال، يقامة مأالي 

يسماعال، أقم ))، طابق 5، أقم 

19 - 95555 طنجة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة
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محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135483

 (( في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 

يلقانأن  إعديد  تم   (5(( غشت 

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 TRANS : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.CHAIRI ZOGARI SARLAU

نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلأطني  يلصعاد  على  يلبضائ  

ريلدرلي.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

مأالي  يقامة  يسماعال،  مأالي 

يسماعال، أقم ))، طابق 5، أقم 19 

- 95555 طنجة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلشعيري  حماد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد حماد يلشعيري عنأينه)ي) 

ينجرة  تغريمت  يملر�سى  ريد  دريأ 

))941 يلفحص ينجرة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد حماد يلشعيري عنأينه)ي) 

ينجرة  تغريمت  يملر�سى  ريد  دريأ 

))941 يلفحص ينجرة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57398).

457I

ديأين يلخدمات

STE AEHD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ديأين يلخدمات

شاأع محمد يلخامس أقم 94 سادي 

قاسم ، 16555، سادي قاسم 

يملغرب

STE AEHD شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 

79 أقم 86 حي صحريرة - 16555 

سادي قاسم يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(9(35

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (5

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AEHD

غرض يلشرتة بإيجاز : تاجر خردة 

قديمة-نقل  حديدية  يشااء  يبا  

يلبضائ -نقل يالمكعة يلغير مصحأ ة.
 79 زنقة   : عنأين يملقر يالجكماعي 
أقم 86 حي صحريرة - 16555 سادي 

قاسم يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلصحريري  يلرحام  عبد  يلساد 

دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلصحريري  يلرحام  عبد  يلساد 
لابأأن   33555 فرنسا  عنأينه)ي) 

فرنسا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلصحريري  يلرحام  عبد  يلساد 
لابأأن   33555 فرنسا  عنأينه)ي) 

فرنسا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 54 يالبكديئاة بسادي قاسم بكاأيخ 

غشت ))5) تحت أقم 375.

458I

INNOVATION SERVICE & CONSEIL

سمايل سو�سي
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 INNOVATION SERVICE &
CONSEIL

شاأع مأالي عبد يلعزيز أقم 5)1 
يقامة يلزهرة يلطابق يبر  أقم 5) ، 

95555، طنجة يملغرب
سمايل سأ�سي شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 

يبأ�سي فاال 3 يلشطر ) مرتب ميري 
باي نأنأيش.يلبحرريين فحص 

ونجرة - ))945 فحص ونجرة. طنجة 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

 رقم التقييد في السجل التجاري :
130495
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   56
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : سمايل 

سأ�سي.
شرتة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ر  يلحفالت  ر  يملناسبات  تنظام 

يملؤتمريت ر يلكجمعات يلكبرى.

يلكعاقد ر يلأساطة.

يلطابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

مرتب   ( يلشطر   3 فاال  يبأ�سي 

نأنأيش.يلبحرريين فحص  باي  ميري 

ونجرة - ))945 فحص ونجرة. طنجة 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 (5.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

 155  : بألعيش  حرية  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 : ونس  يلكباص  يلدهدره  يلساد 

55 حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد يلدهدره يلكباص فكح هللا 

: 55 حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة حرية بألعيش عنأينه)ي) 

 3 أقم   ( يلشطر  باي  ميري  مرتب 

طنجة   945(( طنجة  يلنأينأيش 

يملغرب.

محمد  يلكباص  يلدهدره  يلساد 

باي  ميري  مرتب  عنأينه)ي)  ونس 

يلنأينأيش طنجة   3 أقم   ( يلشطر 

))945 طنجة يملغرب.

يلساد يلدهدره يلكباص فكح هللا 

يلشطر  باي  ميري  مرتب  عنأينه)ي) 

 945(( يلنأينأيش طنجة   3 أقم   (

طنجة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلسادة حرية بألعيش عنأينه)ي) 

 3 أقم   ( يلشطر  باي  ميري  مرتب 

طنجة   945(( طنجة  يلنأينأيش 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9969.

459I
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MKONSULTING

PRODUITS ANTI NUISIBLE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

MKONSULTING

73 شاأع ونفا زيرية 1 ممر«كلأ 

در بررفأنس« شقة )5) يلديأ 

يلباضاء، 55)5)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

 PRODUITS ANTI NUISIBLE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 16، شاأع 

يلحاج جااللي يبرفير - معاأف - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(57159

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (514 يناير   58

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PRODUITS ANTI NUISIBLE

تصنا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

رتسأيق منكجات مكافحة يآلفات.

عنأين يملقر يالجكماعي : 16، شاأع 

 - معاأف   - يبرفير  جااللي  يلحاج 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

 155  : مانكأناا  سلفادرأ  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

مانكأناا  سلفادرأ  يلساد 

عنأينه)ي) ماأينأ 89 15155 طأأينأ 

ييطالاا.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

مانكأناا  سلفادرأ  يلساد 

عنأينه)ي) ماأينأ 89 15155 طأأينأ 

ييطالاا

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (4 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

فبريير 514) تحت أقم -.

465I

MKONSULTING

PRODUITS ANTI NUISIBLE
إعالن مكعدد يلقريأيت

MKONSULTING

73 شاأع ونفا زيرية 1 ممر«كلأ 

در بررفأنس« شقة )5) يلديأ 

يلباضاء، 55)5)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

 PRODUITS ANTI NUISIBLE

»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 6, شاأع 

قبرص, عين يلسب  - , يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(97159

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

518) تم يتخاذ  54 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تحأيل يملقر يالجكماعي يلحالي للشرتة 

من »16، شاأع يلحاج جااللي يبرفير 

يملغرب إلى  يلديأ يلباضاء   - معاأف   -

يلديأ  يلسب   عين  شاأع قبرص,   ,6«

يلباضاء يملغرب«.

قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

يلكريم  عبد  يلغرفي  يلساد  تعاين 

تمسير للشرتة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :-5 أقم  بند 

مايلي: -تحأيل يملقر يالجكماعي يلحالي 

للشرتة من »16، شاأع يلحاج جااللي 

يلباضاء  يلديأ   - معاأف   - يبرفير 

عين  قبرص,  شاأع   ,6« إلى  يملغرب 

يلسب  يلديأ يلباضاء يملغرب«.

على  ينص  يلذي   :15 أقم  بند 

عبد  يلغرفي  يلساد  تعاين  مايلي: 

يلكريم تمسير للشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 16 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت 518) تحت أقم 674918.

461I

MKONSULTING

PRODUITS ANTI NUISIBLE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

MKONSULTING

73 شاأع ونفا زيرية 1 ممر«كلأ 

در بررفأنس« شقة )5) يلديأ 

يلباضاء، 55)5)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

 PRODUITS ANTI NUISIBLE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 6, شاأع 

قبرص, عين يلسب  - 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(97159

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تم   (519 وتكأ ر   18 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

 15.555« وي من  دأهم«   495.555«

عن  دأهم«   555.555« إلى  دأهم« 

إدماج يحكااطي ور وأ اح ور   : طريق 

عالريت إصديأ في أوس يملا .

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

نأنبر 519) تحت أقم )545)7.

46(I

FINCOSA MARRAKECH

FINCOSA MARRAKECH
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسا  نشاط يلشرتة 

FINCOSA MARRAKECH
شاأع عبد يلكريم يلخطابي يقامة 
أقاة عماأة 185 بلأك B يلطابق 

يالر  يلشقة 7 ، 45555، مريتش 
يملغرب

FINCOSA MARRAKECH شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يالجكماعي شاأع عبد 
يلكريم يلخطابي يقامة أقاة عماأة 

185 بلأك B يلطابق يالر  يلشقة 7 
مريتش 45555 مريتش يملغرب.

تأسا  نشاط يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.455(5
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   5( في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :
يلككأين يملسكمر.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139564.
463I

FINCOSA MARRAKECH

FINCOSA MARRAKECH
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

FINCOSA MARRAKECH
شاأع عبد يلكريم يلخطابي يقامة 
أقاة عماأة 185 بلأك B يلطابق 

يالر  يلشقة 7 ، 45555، مريتش 
يملغرب

FINCOSA MARRAKECH شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع عبد 
يلكريم يلخطابي يقامة أقاة عماأة 
185 بلأك B يلطابق يالر  يلشقة 

7 - 45555 مريتش يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.455(5
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بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( غشت   5( في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
 15.555« وي من  دأهم«   495.555«
عن  دأهم«   555.555« إلى  دأهم« 
إدماج يحكااطي ور وأ اح ور   : طريق 

عالريت إصديأ في أوس يملا .
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139564.

464I

FINCOSA MARRAKECH

FINCOSA MARRAKECH
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شاأع عبد يلكريم يلخطابي يقامة 
أقاة عماأة 185 بلأك B يلطابق 

يالر  يلشقة 7 ، 45555، مريتش 
يملغرب

FINCOSA MARRAKECH شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع عبد 
يلكريم يلخطابي يقامة أقاة عماأة 
185 بلأك B يلطابق يالر  يلشقة 

7 - 45555 مريتش يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.455(5

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   5( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يمناة بألعأين  )ة)  تفأيت يلساد 
 15 وصل  من  يجكماعاة  حصة   (
ييمن  )ة)  يلساد  لفائدة  حصة 

بألعأين بكاأيخ )5 غشت ))5).
تفأيت يلساد )ة) شهد بألعأين ) 
حصة يجكماعاة من وصل 15 حصة 
بألعأين  ييمن  )ة)  يلساد  لفائدة 

بكاأيخ )5 غشت ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   15 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139465.

465I

AA CONSULTING S.A.R.L

MEDEXT MAROC
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

حل شرتة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ، شاأع باأيس يلطابق يلثاني أقم 

)) ، 5555)، يلديأ يلباضاء يملغرب

MEDEXT MAROC شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 55، زنقة 

يلبحتري يلطابق 1 كأتيي - 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(45193

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تقرأ حل   (5(( يأناأ   (5 يملؤأخ في 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

 MEDEXT MAROC يلشريك يلأحاد

مبلغ أوسمالها 15.555 دأهم رعنأين 
زنقة يلبحتري   ،55 مقرها يإلجكماعي 

يلديأ   (5555  - كأتيي   1 يلطابق 

يلحل   : نتاجة    يملغرب  يلباضاء 

يملبكر للشرتة رتصفاتها يلأدية.

ر حدد مقر يلكصفاة ب 14، شاأع 

 (5555  -  (( ) يلرقم  باأيس يلطابق 

يلديأ يلباضاء يملغرب. 

ر عين:

يلساد)ة) جما  شجاأ ر عنأينه)ي) 

 95155 بيري  غابريال  شاأع   ،85

)ة)  تمصفي  فرنسا  وأجنكأيل 

للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (8 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم 5)6)83.

466I

FIDUCIAIRE

شركة بتيغ إيك
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

FIDUCIAIRE

 BUREAU 9 IMM. 13 RUE DU

 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC

شرتة بتاغ إيك شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 151 

بلأك 15 يلخأيدأية جديد - 5555) 

خريبكة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.4459

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تقرأ حل  57 شتنبر  يملؤأخ في 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

إيك  بتاغ  شرتة  يلأحاد  يلشريك 

مبلغ أوسمالها 5.555) دأهم رعنأين 

 15 بلأك   151 يإلجكماعي  مقرها 

خريبكة   (5555  - جديد  يلخأيدأية 

يملغرب نتاجة   : عدم رجأد وشغا .
ر حدد مقر يلكصفاة ب 43) زنقة 

خريبكة   (5555  - يلبسنة حى يلكرم 

يملغرب. 

ر عين:

ر  ميساري  نعامة  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) 43) زنقة يلبسنة حى يلكرم 

5555) خريبكة يملغرب تمصفي )ة) 

للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

 (43  : بالكصفاة  يملكعلقة  يلأثائق 
زنقة يلبسنة حى يلكرم

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

1) شتنبر  يالبكديئاة بخريبكة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 434.

467I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

MEDRAD IMMOBILIER
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

MEDRAD IMMOBILIER شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

نايت أقم 85 يلطابق يلثاني يلدأرة 
برشاد برشاد 55)6) برشاد يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
17541

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MEDRAD IMMOBILIER
 MEDRAD : غرض يلشرتة بإيجاز

.IMMOBILIER
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق يلثاني يلدأرة   85 نايت أقم 
برشاد برشاد 55)6) برشاد يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد محمد مريد : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  مريد  محمد  يلساد 
دريأ بكاأة قصبة بن مشيش يلدأرة 

5555) يلدأرة يملغرب.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  مريد  محمد  يلساد 
دريأ بكاأة قصبة بن مشيش يلدأرة 

5555) يلدأرة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببرشاد بكاأيخ - تحت أقم 

19 شتنبر ))5).
468I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

OUNJIF PIECES AUTOS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
OUNJIF PIECES AUTOS شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي محل 
تجاأي أقم )5 أقم 35 تجزئة 

مخلأف 55 يلدأرة برشاد 55)6) 
برشاد يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.1(433
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( غشت   35 في  يملؤأخ 
بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   855.555« قدأه 
»1.555.555 دأهم« إلى »355.555.) 
مقاصة  إجريء   : طريق  عن  دأهم« 
م  ديأن يلشرتة يملحددة يملقديأ ر 

يملسكحقة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 955.
469I

مأثق

 DOUHI ELECTRICAL
SOLUTION

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

مأثق

رجدة زيرية شاأع يلدأفأفي ر طريق 

محمد عبدر عماأة يلسعادة يلطابق 

يلثاني أقم 1، 65555، رجدة يملغرب

 DOUHI ELECTRICAL

SOLUTION شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي رجدة؛ 

35 شاأع يلفكأيكي - 65555 رجدة 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

39947

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 DOUHI : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.ELECTRICAL SOLUTION

يلشريء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

للكجهيزيت  بالكقساط  ريلبا  

يلفالحاة ريلطاقة يملكجددة؛

يلكصدير ر يالستريد بجما  ونأيعه.

رجدة؛   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

رجدة   65555  - يلفكأيكي  شاأع   35

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  درحي  محمد  يلساد 

زنقة  يلصحريري  تجزئة  رجدة 

 65555 يملسيرة  حي   ( أقم  يلسماأة 

رجدة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  درحي  محمد  يلساد 
زنقة  يلصحريري  تجزئة  رجدة 
 65555 يملسيرة  حي   ( أقم  يلسماأة 

رجدة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1435.
475I

AA CONSULTING S.A.R.L

 4MI METHODES ET
 MOYENS MODERNES

 POUR LE MANAGEMENT
ET L›INGENIERIE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

حل شرتة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، شاأع باأيس يلطابق يلثاني أقم 
)) ، 5555)، يلديأ يلباضاء يملغرب

 4MI METHODES ET
 MOYENS MODERNES

 POUR LE MANAGEMENT ET
L›INGENIERIE شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 19، ساحة 
شاأ  ناكأ  يلشقة أقم ) يلطابق 7 

- 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(68517

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   51 يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 4MI METHODES يلشريك يلأحاد
 ET MOYENS MODERNES
 POUR LE MANAGEMENT ET
أوسمالها  مبلغ   L’INGENIERIE
مقرها  رعنأين  دأهم   15.555
ناكأ   ساحة شاأ    ،19 يإلجكماعي 
 (5555  -  7 يلطابق   ( أقم  يلشقة 
يلديأ يلباضاء يملغرب نتاجة   : يلحل 

يملبكر للشرتة رتصفاتها يلأدية.
ر حدد مقر يلكصفاة ب 14، شاأع 
 (5555  -  (( ) يلرقم  باأيس يلطابق 

يلديأ يلباضاء يملغرب. 

ر عين:

 Jean-Paul René يلساد)ة) 
 D’ISLY ر عنأينه)ي) 19، زنقة VEDEL

)ة)  كأنااك فرنسا تمصفي   16155

للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (9 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم 779)83.

471I

فالانغ ديي

فيلينغ داي
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

فالانغ ديي

ومفأس )/) إقامة تندي عماأة ف 

شقة ) آسفي ومفأس )/) إقامة 

تندي عماأة ف شقة ) آسفي، 

46555، آسفي يملغرب

فالانغ ديي شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 4)9 سفلي 

حي يرج يلناظأأ سادي بأزيد آسفي 

- 46555 آسفي يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

13119

 (3 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( غشت 

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

فالانغ   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

ديي.
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غرض يلشرتة بإيجاز : يملطعمة.
 9(4  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
سفلي حي يرج يلناظأأ سادي بأزيد 

آسفي - 46555 آسفي يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلكرح  يلحبيب  يلساد 
إقامة   ( عماأة ف شقة   ( ومفأس 

تندي آسفي 46555 آسفي يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلكرح  يلحبيب  يلساد 
إقامة   ( عماأة ف شقة   ( ومفأس 

تندي آسفي 46555 آسفي يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   (6 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 36)1.

47(I

AIT RAZOUK MOULOUD 

STE AMEKLA TRANS SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE AMEKLA TRANS SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 14 شاأع 
يأسف بن تاشفين صفرر - 31555 

صفرر يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3467
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(1 يأناأ   58
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AMEKLA TRANS SARL
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ريلدرلي.يشغا   يلأطني  يلبضائ  

مخكلفة ير يلبناء..
14 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
 31555  - يأسف بن تاشفين صفرر 

صفرر يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : أزرق  ييت  مألأد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
حصة   555  : يلساد أشاد بأ ا  

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد مألأد ييت أزرق عنأينه)ي) 
ستي  تاشفين  بن  يأسف  شاأع   14
صفرر   31555 صفرر  مسعأدة 

يملغرب.
يلساد أشاد بأ ا  عنأينه)ي) أقم 
468 يلأك 3 يلرفايف صفرر 31555 

صفرر يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد مألأد ييت أزرق عنأينه)ي) 
ستي  تاشفين  بن  يأسف  شاأع   14
صفرر   31555 صفرر  مسعأدة 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
وتكأ ر   57 يالبكديئاة بصفرر بكاأيخ 

1)5) تحت أقم 420/21.
473I

FO CONSULTUNG SARL AU

FIZATEC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC
FIZATEC شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 41 شاأع 

محمد بلخضر يلطابق يلثاني أقم ) - 
65555 رجدة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
36741

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(1 ماأس   53
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.FIZATEC
يملريقبة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ريلحماية من يلسرقة.
41 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
محمد بلخضر يلطابق يلثاني أقم ) - 

65555 رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 855  : فزيزي  مصطفى  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد محمد فزيزي : 55) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد مصطفى فزيزي عنأينه)ي) 
يحيى  سادي  بام   (( أقم   8 زنقة 

65555 رجدة يملغرب.
عنأينه)ي)  فزيزي  محمد  يلساد 
يحيى  سادي  بام   (( أقم   8 زنقة 

65555 رجدة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد مصطفى فزيزي عنأينه)ي) 
يحيى  سادي  بام   (( أقم   8 زنقة 

65555 رجدة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
ماأس   53 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

1)5) تحت أقم 769.
474I

م س س ج

دار التاويل
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

م س س ج
)9 شاأع يلزأقطأني كليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب
ديأ يلكاريل شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يملسيرة 
3 يقامة نسام أقم 1)1 - 45555 

مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1((787
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يناير   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
ديأ   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

يلكاريل.
تنضام   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلحفالت.
يملسيرة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 45555  -  1(1 أقم  نسام  يقامة   3

مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة فأزية ييت بأعزة : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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بأعزة  ييت  فأزية  يلسادة 

عنأينه)ي) يملسيرة 3 يقامة نسام أقم 

1)1 45555 مريتش يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

بأعزة  ييت  فأزية  يلسادة 

عنأينه)ي) يملسيرة 3 يقامة نسام أقم 

1)1 45555 مريتش يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

فبريير   15 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )13895.

475I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

STONE MACHINE MAROC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 STONE MACHINE MAROC

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي قنطرة 

وعريب ريد وملال غااثة يلغر اة - 

35555 تازة يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.143(

يلعام  يلجم   بمقك�سى 

دجنبر   31 في  يملؤأخ  يإلسكثنائي 

يلشرتة  أوسما   أف   تم   (5(1

دأهم«   (1.555.555« قدأه  بمبلغ 

إلى  دأهم«   5.555.555« من  وي 

طريق  عن  دأهم«   (6.555.555«

يلشرتة  ديأن  م   مقاصة  إجريء   :

يملحددة يملقديأ ر يملسكحقة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بكازة بكاأيخ 17 ماي ))5) 

تحت أقم 57).

476I

HELP ENTREPRISE

TEKERO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

TEKERO شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 3) زنقة 

بأأيد يلطابق يلثاني شقة أقم 

4 يلصخأأ يلسأديء - 95)5) 

يلديأيلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.47((91

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تقرأ حل   (5(( ماي   19 في  يملؤأخ 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

 155.555 أوسمالها  مبلغ   TEKERO

يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
يلثاني شقة  زنقة بأأيد يلطابق   (3
 (5(95  - يلسأديء  يلصخأأ   4 أقم 

يلديأيلباضاء يملغرب نتاجة   : عدم 

تحقاق يملريم.

 (3 ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
شقة  يلثاني  يلطابق  بأأيد  زنقة 

 (5(95  - يلسأديء  يلصخأأ   4 أقم 

يلديأيلباضاء يملغرب. 

ر عين:

ر  فريحي  يلحق  عبد  يلساد)ة) 

فاال  يلخضريء  يملدينة  عنأينه)ي) 

55)5) يلديأيلباضاء  156 بأسكأأة 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (6 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم 399)83.

477I

fiduciairelaperformance

STE ANGEL RECRUTEMENT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

إنشاء فرع تاب  للشرتة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
 STE ANGEL RECRUTEMENT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 45 
شقة 5 شاأع يملسيرة يلخضريء حي 
يلسعادة ريسالن - 55555 مكناس 

يملغرب.
إنشاء فرع تاب  للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.37777

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 54 وبريل ))5) تقرأ إنشاء 
 STE فرع تاب  للشرتة تحت يلتسماة
ر يلكائن   ANGEL RECRUTEMENT
عماأة  يلعربي  يملغرب  حي  بالعنأين 
تماأة   1(555  - تماأة   3 يلطابق   14(
يملغرب ر يملسير من طرف يلساد)ة) 

يبن يلفضال ييمان.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   54 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 869).
478I

GLOBAL AUDITAX

AFYOU TRANS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تناعأأت أقم 6 حي يلحرش 
ييت ملأ  ينزكان يملغرب، 86155، 

ويت ملأ  يملغرب
AFYOU TRANS شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : حي 
يلجهاد بنعنفر يلقلاعة ييت ملأ  - 

86356 ييت ملأ  يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.(1347
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( غشت   58 في  يملؤأخ 
ذيت  شرتة   AFYOU TRANS حل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 
يإلجكماعي حي  دأهم رعنأين مقرها 
ملأ   ييت  يلقلاعة  بنعنفر  يلجهاد 
نتاجة  يملغرب  ملأ   ييت   86356  -

النعديم يي نشاط ر يملنافسة.
ر عين:

ر  يفأزيأ  يأسف  يلساد)ة) 
مشررع يلدشيرة يلجديدة  عنأينه)ي) 
عماأة 5) يلشقة 55 يلدشيرة ينزكان 
)ة)  يملغرب تمصفي  ينزكان   86365

للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
حي  رفي   (5(( غشت   58 بكاأيخ 
 - ييت ملأ   يلقلاعة  بنعنفر  يلجهاد 

86356 ييت ملأ  يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   19 بكاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 1654.

479I

AZ CONSULTANTS

AZ CONSULTANTS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

AZ CONSULTANTS
141 شاأع حسن يبر ، يلطابق 
يلريب  ، 5555)، يلديأيلباضاء 

يملغرب
AZ CONSULTANTS شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 141 

شاأع يلحسن يبر  يلطابق يلريب  - 
5555) يلديأيلباضاء يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.3(55(7
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يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(1 شتنبر   (5 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
 15.555« وي من  دأهم«   195.555«
عن  دأهم«   (55.555« إلى  دأهم« 
ديأن  م   مقاصة  إجريء   : طريق 
يلشرتة يملحددة يملقديأ ر يملسكحقة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 54 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 833483.
485I

FIDASSURCO

EDKO NAIL SYSTEMS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
EDKO NAIL SYSTEMS شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : مسيرة 
1 س سكن عكاأي إقامة 95 شقة 
17 يلطابق يبر  مريتش - 45555 

مريتش يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.114385

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   (( يملؤأخ في 
EDKO NAIL SYSTEMS شرتة ذيت 
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
1 س سكن عكاأي  يإلجكماعي مسيرة 
يبر   يلطابق   17 شقة   95 إقامة 
يملغرب  مريتش   45555  - مريتش 

نتاجة لنقص يلنشاط يلكجاأي.
ر عين:

يفأن  هنري  فردأيك  يلساد)ة) 
 83355 فرنسا  عنأينه)ي)  ر  يدينغ 
دأغجنن فرنسا تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
مسيرة  رفي   (5(( يأناأ   (( بكاأيخ 
شقة   95 س سكن عكاأي إقامة   1
 45555  - يلطابق يبر  مريتش   17

مريتش يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   17 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 138661.
481I

FIDASSURCO

LBD GROUP
إعالن مكعدد يلقريأيت

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC

LBD GROUP »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم 
3.5 يلطابق 3 مناأة مأ  مريتش - 

45555 مريتش يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.68859

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  19 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
شرتة  يملأيفقة على تحأيل يبسهم: 
ور  سر   ينفست  بسنيس  جلأ ل 
باعت ست مئة ر سبعأن حصة قامة 
يلحصة يلأيحدة مئة دأهم للسادة 
 باع يلساد جزي 

ً
فاطنة يلحاأة ر ويضا

يأنس تالت مئة حصة قامة يلحصة 
فاطنة  للسادة  دأهم  مئة  يلأيحدة 

يلحاأة 
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
يلسادة  يملا :  أوس  تأزي   مايلي: 
فاطنة يلحاأة وصبحت يملالكة لجما  
 1555 رمجمأعها  يلشرتة  حصص 
مئة  يلأيحدة  يلحصة  قامة  حصة 

دأهم
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
يلجم  يلعام يقبل   : يسكقالة يملسير 

إسكقالة يملسير يلساد جزي يأنس
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
يعين يلجم  يلعام يآلن تمسير رحاد 
غير  لفترة  يلحاأة  فاطنة  يلسادة 
محدردة م  ورس  يلصالحاات لتساير 

يلشرتة

قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 

تغاير  سيكم   ، يبسهم  لبا   نتاجة 

يلقانأني للشرتة من شرتة  يلشكل 

شرتة  إلى  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

شرتة  يملأيفقة على تحأيل يبسهم: 

ور  سر   ينفست  بسنيس  جلأ ل 

باعت ست مئة ر سبعأن حصة قامة 

يلحصة يلأيحدة مئة دأهم للسادة 

 باع يلساد جزي 
ً
فاطنة يلحاأة ر ويضا

يأنس تالت مئة حصة قامة يلحصة 

فاطنة  للسادة  دأهم  مئة  يلأيحدة 

يلحاأة 

بند أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

فاطنة  يلسادة  يملا :  أوس  تأزي  

لجما   يملالكة  وصبحت  يلحاأة 

 1555 رمجمأعها  يلشرتة  حصص 

مئة  يلأيحدة  يلحصة  قامة  حصة 

دأهم

بند أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

يلجم  يلعام يقبل   : يسكقالة يملسير 

إسكقالة يملسير يلساد جزي يأنس

بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

يعين يلجم  يلعام يآلن تمسير رحاد 

غير  لفترة  يلحاأة  فاطنة  يلسادة 

محدردة م  ورس  يلصالحاات لتساير 

يلشرتة

بند أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 

تغاير  سيكم   ، يبسهم  لبا   نتاجة 

يلقانأني للشرتة من شرتة  يلشكل 

شرتة  إلى  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   17 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 138665.

48(I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 ECOLE PRIVE DE LA
FONDATION MARIA JOSE

إعالن مكعدد يلقريأيت

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

 ECOLE PRIVE DE LA

 FONDATION MARIA JOSE

»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: كلمتر 3.5 

طريق سادي بأزيد - 46555 يسفي 

يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(675

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم يتخاذ   (5(( وبريل   11 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يلترتاباة  يلقأيئم  على  يملصادقة 

لسنة 2020/2021

على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 

مايلي: يملأيفقة على يسكقالة يلسادة 

 CLAUDE MARIE CHARLOTTE

CORNU من مهامها تمسيرة للشرتة

قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

 FRANZ يلساد  يلشرتة  مسيري 

يلدين  نأأ  بلامني  ريلساد   HOTZ

يملعين حديكا 

على  ينص  يلذي   :4 أقم  قريأ 

يملأيفقة على تجديد تفأيض  مايلي: 

 FRANZ يلصالحاة من طرف يلساد

HOTZ لفائدة يلساد عدنان بن عبد 

هللا

قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 

بكأقاعات  ملتزمة  تبقى  يلشرتة 

يلساد  ر  يلدين  نأأ  بلامني  يلساد 
FRANZ HOTZ ير يلساد بلامني نأأ 

يلدين ر يلساد عدنان بن عبد هللا

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :16 أقم  بند 

مايلي:.
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

ماي   16 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 398.

483I

FIDASSURCO

TRESORE RENT CAR
إعالن مكعدد يلقريأيت

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

40000، MARRAKECH MAROC

TRESORE RENT CAR »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم 5) 

إقامة بن فاتح 7 شاأع لبنان جليز 

مريتش - 45555 مريتش يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.155567

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

))5) تم يتخاذ  55 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يلساد  يملأيفقة على تحأيل يبسهم: 

يالف  خمسة  باع  يلطالبي  سفاان 

مئة  يلأيحدة  يلحصة  قامة  حصة 

دأهم للسادة نأأة يلطالبي 

على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 

يلسادة  يملا :  أوس  تأزي   مايلي: 

نأأة يلطالبي وصبحت يملالكة لجما  

 5555 رمجمأعها  يلشرتة  حصص 

مئة  يلأيحدة  يلحصة  قامة  حصة 

دأهم

على  ينص  يلذي   :3 أقم  قريأ 

يملشاأتين:  يملسيرين  تعاين  مايلي: 

سيكم تساير يلشرتة رإديأتها من قبل 

يلسادة  يملشاأتين:  يملسيرين  هذين 

نأأة يلطالبي بصفتها مسيرة مشاأتة 

يلطالبي  سفاان  يلساد  ر  مساهمة 

مساهم  غير  مشاأك  مسير  بصفكه 

بالنسبة  محددة  غير  ملدة  ذلك  ر 

للطرفين

قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

تلتزم يلشرتة قانأًناا بجما  يبعما  

يملكعلقة بها من خال  تأقا  يملسير 

ر  يلطالبي  سفاان  يلساد:  يملشاأك 

ذلك ملدة غير محددة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يلساد  يملأيفقة على تحأيل يبسهم: 

يالف  خمسة  باع  يلطالبي  سفاان 

مئة  يلأيحدة  يلحصة  قامة  حصة 

دأهم للسادة نأأة يلطالبي 

على  ينص  يلذي   :( أقم  بند 

يلسادة  يملا :  أوس  تأزي   مايلي: 

نأأة يلطالبي وصبحت يملالكة لجما  

 5555 رمجمأعها  يلشرتة  حصص 

مئة  يلأيحدة  يلحصة  قامة  حصة 

دأهم

بند أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

سيكم  يملشاأتين:  يملسيرين  تعاين 

قبل  من  رإديأتها  يلشرتة  تساير 

يلسادة  يملشاأتين:  يملسيرين  هذين 

نأأة يلطالبي بصفتها مسيرة مشاأتة 

يلطالبي  سفاان  يلساد  ر  مساهمة 

مساهم  غير  مشاأك  مسير  بصفكه 

بالنسبة  محددة  غير  ملدة  ذلك  ر 

للطرفين

بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

سيكم  يملشاأتين:  يملسيرين  تعاين 

قبل  من  رإديأتها  يلشرتة  تساير 

يلسادة  يملشاأتين:  يملسيرين  هذين 

نأأة يلطالبي بصفتها مسيرة مشاأتة 

يلطالبي  سفاان  يلساد  ر  مساهمة 

مساهم  غير  مشاأك  مسير  بصفكه 

بالنسبة  محددة  غير  ملدة  ذلك  ر 

للطرفين

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )13881.

484I

STE GESTAC SUD SARL

 TOUNZER DE TRAVAUX
DIVERS

شرتة يلكضامن
قفل يلكصفاة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
 TOUNZER DE TRAVAUX

DIVERS شرتة يلكضامن
رعنأين مقرها يإلجكماعي : أقم 

774 سأكأتما ب سأدأي - 45555 
مريتش يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.13((5

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( غشت   (( في  يملؤأخ 
 TOUNZER DE TRAVAUX حل 
مبلغ  يلكضامن  شرتة   DIVERS
رعنأين  دأهم   15.555 أوسمالها 
مقرها يإلجكماعي أقم 774 سأكأتما 
45555 مريتش يملغرب   - ب سأدأي 
نتاجة للم تكمكن يلشرتة من تحقاق 

يهديفها.
ر عين:

ر  بأزيد  ييت  محمد  يلساد)ة) 
ب  سأكأتما   774 أقم  عنأينه)ي) 
يملغرب  مريتش   45555 سأدأي 

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
أقم  رفي   (5(( غشت   (( بكاأيخ 
 45555  - 774 سأكأتما ب سأدأي 

مريتش يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   35 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 138939.
485I

SOLUCIA EXPERTISE

TECHNOLOQ
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،
20330، CASABLANCA MAROC

TECHNOLOQ شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 11 
زنقة عزيز بال  طابق 5 يملعاأيف - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555769
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TECHNOLOQ
غرض يلشرتة بإيجاز : يستشاأيت 

في نظام يملعلأمات.
 11 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
 - يملعاأيف   5 زنقة عزيز بال  طابق 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد زترياء طهير : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  طهير  زترياء  يلساد 
أقم   1 عماأة مجمأعة  إقامة يلهناء 
يلديأ   (5555 مأمن  سادي   (5

يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  طهير  زترياء  يلساد 
أقم   1 عماأة مجمأعة  إقامة يلهناء 
يلديأ   (5555 مأمن  سادي   (5

يلباضاء يملغرب
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838155.

486I

ماناأة فانانس جررب

ا ش اش ج مراكش
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ماناأة فانانس جررب

)5 شاأع مأالي أشاد شقة أقم 

7 يلطابق يلريب  جليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب

ي ش يش ج مريتش شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي )5 شاأع 

مأالي أشاد شقة أقم 7 يلطابق 

يلريب  جليز - 45555 مريتش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

74759

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (516 ماي   11

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

ش  ي   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

يش ج مريتش.

غرض يلشرتة بإيجاز : شريء، با  

ور تريء يلعقاأيت.

)5 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 

يلطابق   7 أقم  شقة  أشاد  مأالي 

يلريب  جليز - 45555 مريتش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

 Yoann, Alexis, يلساد 
 MIAMPIO GANDZION : 1.000

حصة بقامة 15 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
 Yoann, Alexis, يلساد 
MIAMPIO GANDZION عنأينه)ي) 
 Rue de Musique 99312  ,87

.Tambourinée Congo
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
 Yoann, Alexis, يلساد 
MIAMPIO GANDZION عنأينه)ي) 
 Rue de Musique 99312  ,87

Tambourinée Congo
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
ماي   11 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

516) تحت أقم 85388.
487I

ماناأة فانانس جررب

صوصييتي مروكو ماليين
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ماناأة فانانس جررب
)5 شاأع مأالي أشاد شقة أقم 
7 يلطابق يلريب  جليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب
صأصياتي مرركأ مالاين شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي )5 شاأع 
مأالي أشاد شقة أقم 7 يلطابق 

يلريب  جليز - 45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

78393
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (516 دجنبر   59
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

صأصياتي مرركأ مالاين.
ديأ   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلضاافة.
)5 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
يلطابق   7 أقم  شقة  أشاد  مأالي 
يلريب  جليز - 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   1.555  : يلساد تأأ تر م 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد تأأ تر م عنأينه)ي) باماكأ 

3165 باماكأ مالي.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد تأأ تر م عنأينه)ي) باماكأ 

3165 باماكأ مالي
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
دجنبر   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

516) تحت أقم 84418.

488I

ماناأة فانانس جررب

مافيليكس ماروك
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

ماناأة فانانس جررب
)5 شاأع مأالي أشاد شقة أقم 
7 يلطابق يلريب  جليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب
مافالاكس ماأرك شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 
جنان يطلس شقة 36 يلطابق 

يلخامس - 45555 مريتش يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.58511

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 11 شتنبر 514) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
»إقامة جنان يطلس شقة 36 يلطابق 
مريتش يملغرب«   45555  - يلخامس 
 »2-136 يملكيس  »«كألف  إلى 
 45555  - مقاطعة يلنخال يملكيس 

مريتش يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
نأنبر   53 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

514) تحت أقم 4)755.
489I

CAB ADVICE

AASAD TRAB
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CAB ADVICE
شاأع محمد يلخامس عماأة أقم 
148 يلطابق يبر  شقة أقم ) ، 

16555، سادي قاسم يملغرب
AASAD TRAB شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تأطين 

عماأة أقم 148 شقة أقم ) يلطابق 
يبر  شاأع محمد يلخامس - 16555 

سادي قاسم يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(9(45
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (5
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AASAD TRAB
يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مكنأعة ر يلبناء
- با  يلزلاج

- يلكجاأة.
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تأطين   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق   ( 148 شقة أقم  عماأة أقم 
يبر  شاأع محمد يلخامس - 16555 

سادي قاسم يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلعمريني  خالاد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد خالاد يلعمريني عنأينه)ي) 
 14(55 يحسين  يرالد  يلعباات  دريأ 

سادي سلامان يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد خالاد يلعمريني عنأينه)ي) 
 14(55 يحسين  يرالد  يلعباات  دريأ 

سادي سلامان يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 55 يالبكديئاة بسادي قاسم بكاأيخ 

غشت ))5) تحت أقم -.
495I

ماناأة فانانس جررب

مافيليكس ماروك
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تغاير نشاط يلشرتة

ماناأة فانانس جررب
)5 شاأع مأالي أشاد شقة أقم 
7 يلطابق يلريب  جليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب
مافالاكس ماأرك شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يالجكماعي إقامة 
جنان يطلس شقة 36 يلطابق 

يلخامس - 45555 مريتش يملدينة.
تغاير نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.58511

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تغاير   (514 شتنبر   11 يملؤأخ في 
يلبناء«  »وشغا   نشاط يلشرتة من 

إلى »ديأ يلضاافة ».

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
نأنبر   53 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

514) تحت أقم 4)755.
491I

ماناأة فانانس جررب

إن مروكو سولوسيون
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
إضافة تسماة تجاأية ور شعاأ 

ماناأة فانانس جررب
)5 شاأع مأالي أشاد شقة أقم 
7 يلطابق يلريب  جليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب
إن مرركأ سألأساأن »شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: )5 شاأع 
مأالي أشاد، شقة ي 15، جليز - 

45555 مريتش يملغرب.
»إضافة تسماة تجاأية ور شعاأ«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.47(35
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
يملؤأخ في 58 يناير 519) تقرأ إضافة 

شعاأ تجاأي للشرتة رهأ:
CLOUDIALY

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يناير   (3 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

519) تحت أقم 531)15.
49(I

HELP ENTREPRISE

 ELKORAINI & ELMALKI
TRAVAUX

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
 ELKORAINI & ELMALKI

TRAVAUX شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 3) زنقة 
بأأيد يلطابق يلثاني يلشقة 4 

يلصخأأ يلسأديء يلديأ يلباضاء 
95)5) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
555517

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 ELKORAINI & ELMALKI  :

.TRAVAUX
: مقار  في  غرض يلشرتة بإيجاز 

يلبناء رمأيد يلكجهيز.
 (3  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلشقة  يلثاني  يلطابق  بأأيد  زنقة 
يلباضاء  يلديأ  يلسأديء  يلصخأأ   4

95)5) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : عبدأبي  يلقريني  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد يملالكي يأسف : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يلقريني عبدأبي عنأينه)ي) 
يالزدهاأ 1 بلأك 15 ىق 15 بأسكأأة 

)718) يلديأ يلباضاء يملغرب.
عنأينه)ي)  يأسف  يملالكي  يلساد 
جرير  يبن  بأشان  لحباشة  ¨دريأ 

43155 بن جرير يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلقريني عبدأبي عنأينه)ي) 
يالزدهاأ 1 بلأك 15 ىق 15 بأسكأأة 

)718) يلديأ يلباضاء يملغرب
عنأينه)ي)  يأسف  يملالكي  يلساد 
جرير  يبن  بأشان  لحباشة  ¨دريأ 

43155 بن جرير يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 3)8377.

493I

ماناأة فانانس جررب

امبيلس ترادينغ
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

ماناأة فانانس جررب
)5 شاأع مأالي أشاد شقة أقم 
7 يلطابق يلريب  جليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب
يمبالس تريدينغ شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي )5 شاأع 
مأالي أشاد شقة أقم 7 يلطابق 

يلريب  جليز - 45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

79893
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (517 فبريير   (1
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : يمبالس 

تريدينغ.
جما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
بما في  يبنشطة في مجا  يلعقاأيت، 
ركالة  ريلسمسرة،  يلأساطة  ذلك 
ريلترريج  يلبا   ريلشريء،  يلكجاأة 
ريإلديأة ريلكأجير على يملدى يلقصير 

ور يلطأيل؛
- يسكيريد ر تصدير..

)5 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
يلطابق   7 أقم  شقة  أشاد  مأالي 
يلريب  جليز - 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 35.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18436

 1.555  : يلساد ماأك ييمي لاأن 
حصة بقامة 15 دأهم للحصة.

 1.555  : سعد  و   يحمد  يلساد 
حصة بقامة 15 دأهم للحصة.

يلساد تريسكأف جأزيف يأيندي 
دأهم   15 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد ماأك ييمي لاأن عنأينه)ي) 
مريتش   45555 جليز   3 عرصة باطا 

يملغرب.
يلساد يحمد و  سعد عنأينه)ي) 
جليز   (1 يقامة يلسماللاة فاال أقم 

45555 مريتش يملغرب.
يلساد تريسكأف جأزيف يأيندي 
عنأينه)ي) يقامة لي تيريس در مريتش 
شاأع حافظ يبريهام أقم   (4 شقة 

31 45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد ماأك ييمي لاأن عنأينه)ي) 
مريتش   45555 جليز   3 عرصة باطا 

يملغرب
يلساد يحمد و  سعد عنأينه)ي) 
جليز   (1 يقامة يلسماللاة فاال أقم 

45555 مريتش يملغرب
يلساد تريسكأف جأزيف يأيندي 
عنأينه)ي) يقامة لي تيريس در مريتش 
شاأع حافظ يبريهام أقم   (4 شقة 

31 45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
فبريير   (8 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

517) تحت أقم 4)863.
494I

Bureauerrarhni

CHOPOBKA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

Bureauerrarhni
شاأع يملسعأدي أقم 75حي يلأحدة 
1 يلعاأن، 75555، يلعاأن يملغرب
CHOPOBKA شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي ملكقى 
شاأع مكة رشاأع يلسماأة عماأة أقم 

75 يلعاأن 75555 يلعاأن يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(3651

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 31 غشت ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
يلسماأة  رشاأع  مكة  شاأع  »ملكقى 
 75555 يلعاأن   75 أقم  عماأة 
بلأك   157« إلى  يملغرب«  يلعاأن 
 75555 يلعاأن  يلأفاق  مدينة   D

يلعاأن يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
31 غشت  يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 649).
495I

AUDINORD SARL

CAFE ZONE INDUSTRIELLE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

AUDINORD SARL
أقم 58، يلطابق يلسادس، إقامة 
لانا، زيرية شاأع محمد يلخامس، 

شاأع طان طان رحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،95555

 CAFE ZONE INDUSTRIELLE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي يجزناية 
يملنطقة يلصناعاة يلكجزئة 697 - 

95555 طنجة يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.157845

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( يألاأز   (5 في  يملؤأخ 
حل شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
CAFE ZONE INDUSTRIELLE مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
يملنطقة  يجزناية  يإلجكماعي  مقرها 
 95555  -  697 يلكجزئة  يلصناعاة 
تأقف   : نتاجة    يملغرب  طنجة 

يلنشاط يلكجاأي.

ر حدد مقر يلكصفاة ب يجزناية 
 -  697 يلكجزئة  يلصناعاة  يملنطقة 

95555 طنجة يملغرب. 
ر عين:

ر  تريبان  محمد  يلساد)ة) 
طريبلس   - يلكمات  شاأع  عنأينه)ي) 

لاباا تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 59)57).

496I

Société marocaine de révision des comptes

ACTIVE LINE
إعالن مكعدد يلقريأيت

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

ACTIVE LINE »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: تجزئة 
138 يملنطقة يلصناعاة مأالي أشاد 

- CASABLANCA (5555 يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.115331

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   (8 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 CABINET ADIL قرأ يلشركاء تعاين
ممثلة في يلساد   ROQAI CHAOUI
تمريقب   ADIL ROQAI CHAOUI
مجهألة  لشرتة  يلشرتة  لكحأيل 

يالسم
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تحأيل 

لشرتة مجهألة يالسم

على  ينص  يلذي   :3 أقم  قريأ 

مايلي: يملأيفقة على يلقانأن يالسا�سي 

للشرتة

قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

تريم  يملسيرين  يلسادة  يسكقالة 

يلديأأي ر نبال ماكأ

قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 

يسماؤهم  يلكالاة  يلسادة  تسماة 

 : سنأيت  تالت  ملدة  تمكصرفين 

يلساد تريم يلديأأي يملزديد بكاأيخ 

يلقاطن  بالر اط   1969 يتكأ ر   (6

 15 يلباضاء  يلديأ  يلكالي  بالعنأين 

للبطاقة  يلحامل  ر  بألأ  سالي  ممر 

يلساد   /BK48571 أقم  يلأطناة 

ر  مغر اة  جنساة  من  ماكأ  نبال 

يلكريمات  يلباضاء  بالديأ  يلقاطن 
ر يلحامل للبطاقة   16 أقم   31 زنقة 

شرتة   /BE95657 أقم  يلأطناة 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   SERICA

يلأحاد  يلشريك  ذيت  يملحدردة 
يلكائنة  ر  155.555دأهم  أيسمالها 
زنقة مصطفى   (51 يلكالي  بالعنأين 

يملعاني يلطابق يلريب  يلرقم 19 يلديأ 

أشاد  يلساد  في  رممثلة  يلباضاء 

خااط يلحامل للبطاقة يلأطناة أقم 

 INDIGOOD شرتة   /  AB151719

ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة  شرتة 

يلسادة  في  ممثلة  يلأحاد  يلشريك 

للبطاقة  يلحاملة  يلغانة  ملاكة 

.BE653518 يلأطناة أقم

على  ينص  يلذي   :6 أقم  قريأ 

 ADIL ROQAI مهام  تجديد  مايلي: 

CHAOUI CABINET ممثلة في يلساد 

تمريقب   ADIL ROQAI CHAOUI

للحسابات

على  ينص  يلذي   :7 أقم  قريأ 

يالقريأ يلنهائي لكحأيل يلشكل  مايلي: 

يلقانأني للشرتة يلى شرتة مجهألة 

يالسم ديت مجلس يالديأة

على  ينص  يلذي   :8 أقم  قريأ 

يلذمة للمسيرين  يالقريأ بابريء  مايلي: 

يملسكقالين

قريأ أقم 9: يلذي ينص على مايلي: 

يالقريأ بابريء يلذمة ملريقب يلكحأيل.
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على  ينص  يلذي   :15 أقم  قريأ 

مايلي: تبعا لقريأ مجلس يالديأة بكاأيخ 

8) يأناأ ))5) تم تعاين يلساد نبال 

ماكأ ترئيس مدير عام.

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم -: يلذي ينص على مايلي: 
يلقانأن  في  بند  يي  تغاير  يكم  لم 

يالسا�سي.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 57 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836967.

497I

KBH CONSULTING

BONA CONSERVES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

BONA CONSERVES شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : أقم 9 

شاأع مصعب بن عمير مككب أقم 

1،فاس - 35555 فاس يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.57((5

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

يملؤأخ في 8) يألاأز ))5) تقرأ حل 

ذيت  شرتة   BONA CONSERVES

أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 

مقرها  رعنأين  دأهم   100.000,00

شاأع مصعب بن   9 يإلجكماعي أقم 

 35555  - 1،فاس  أقم  مككب  عمير 

في  لخصاص  نتاجة  يملغرب  فاس 

مأيأد يلكمأين.

ر عين:

يبزأق  نجاب  محمد  يلساد)ة) 

بنيس طريق  تجزئة   3( ر عنأينه)ي) 

عين يلسمن حي يلريحة فاس 35555 

فاس يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
 9 رفي أقم   (5(( يألاأز   (8 بكاأيخ 
أقم  مككب  عمير  بن  مصعب  شاأع 

1،فاس - 35555 فاس يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   55 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3616/022.
498I

Société marocaine de révision des comptes

CROSSING
إعالن مكعدد يلقريأيت

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

CROSSING »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: تجزئة 
145 يملنطقة يلصناعاة مأالي أشاد 

- CASABLANCA (5555 يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.1545(1

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   (7 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يلريسما   من  يلرف   يلشركاء  قرأ 
دأهم   (55 يالجكماعي للشرتة بمبلغ 

لاصبح 55).9.555 دأهم 
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
يلكالاة  يلجدد  يلشركاء  قبأ   مايلي: 
يسماؤهم شرتة SERICA شرتة ذيت 
يلشريك  ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 
155.555دأهم  أيسمالها  يلأحاد 
زنقة   (51 يلكالي  بالعنأين  يلكائنة  ر 
يلريب   يلطابق  يملعاني  مصطفى 
في  رممثلة  يلباضاء  يلديأ   19 يلرقم 
يلساد أشاد خااط يلحامل للبطاقة 
شرتة   /  AB151719 أقم  يلأطناة 
يملسؤرلاة  شرتة   INDIGOOD
يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد ممثلة 
يلحاملة  يلغانة  ملاكة  يلسادة  في 

.BE653518 للبطاقة يلأطناة أقم

على  ينص  يلذي   :3 أقم  قريأ 
مايلي: تغاير يلبنأد 6 ر 7 من يلقانأن 

يالسا�سي
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم -: يلذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 55 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836651.

499I

Société marocaine de révision des comptes

CROSSING
إعالن مكعدد يلقريأيت

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

CROSSING »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: تجزئة 
145 يملنطقة يلصناعاة مأالي أشاد 

- CASABLANCA (5555 يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.1545(1

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   (8 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 CAB CONSEILS قرأ يلشركاء تعاين
 SAAD MEKOUAR ممثلة في يلساد
لشرتة  يلشرتة  لكحأيل  تمريقب 

مجهألة يالسم
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تحأيل 

لشرتة مجهألة يالسم
على  ينص  يلذي   :3 أقم  قريأ 
مايلي: يملأيفقة على يلقانأن يالسا�سي 

للشرتة
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
تريم  يملسيرين  يلسادة  يسكقالة 

يلديأأي ر نبال ماكأ

قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 

يسماؤهم  يلكالاة  يلسادة  تسماة 

 : سنأيت  تالت  ملدة  تمكصرفين 

يلساد تريم يلديأأي يملزديد بكاأيخ 

يلقاطن  بالر اط   1969 يتكأ ر   (6

 15 يلباضاء  يلديأ  يلكالي  بالعنأين 

للبطاقة  يلحامل  ر  بألأ  سالي  ممر 

يلساد   /BK48571 أقم  يلأطناة 

ر  مغر اة  جنساة  من  ماكأ  نبال 

يلكريمات  يلباضاء  بالديأ  يلقاطن 
ر يلحامل للبطاقة   16 أقم   31 زنقة 

شرتة   /BE95657 أقم  يلأطناة 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   SERICA

يلأحاد  يلشريك  ذيت  يملحدردة 
يلكائنة  ر  155.555دأهم  أيسمالها 
زنقة مصطفى   (51 يلكالي  بالعنأين 

يملعاني يلطابق يلريب  يلرقم 19 يلديأ 

أشاد  يلساد  في  رممثلة  يلباضاء 

خااط يلحامل للبطاقة يلأطناة أقم 

 INDIGOOD شرتة   /  AB151719

ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة  شرتة 

يلسادة  في  ممثلة  يلأحاد  يلشريك 

للبطاقة  يلحاملة  يلغانة  ملاكة 

.BE653518 يلأطناة أقم

على  ينص  يلذي   :6 أقم  قريأ 

 CAB CONSEILS مايلي: تجديد مهام

 SAAD MEKOUAR ممثلة في يلساد

تمريقب للحسابات

على  ينص  يلذي   :7 أقم  قريأ 

يالقريأ يلنهائي لكحأيل يلشكل  مايلي: 

مجهألة  لى شرتة  للشرتة  يلقانأني 

يالسم ديت مجلس يالديأة

على  ينص  يلذي   :8 أقم  قريأ 

يلذمة للمسيرين  يالقريأ بابريء  مايلي: 

يملسكقالين

قريأ أقم 9: يلذي ينص على مايلي: 

يالقريأ بابريء يلذمة ملريقب يلكحأيل.

على  ينص  يلذي   :15 أقم  قريأ 

مايلي: تبعا لقريأ مجلس يالديأة بكاأيخ 

يلساد  تعاين  تم   (5(( يأناأ   (7

تريم يلديأأي ترئيس مدير عام.

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم -: يلذي ينص على مايلي: 
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836966.
555I

fiducinfo sarlau

CAPRI BEAUTE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
CAPRI BEAUTE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي مككب أقم 

54 مرتز يلبناء يملمكاز )17 شاأع 
عبديلكريم يلخطابي مريتش جليز - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(5643
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( وبريل   13
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 CAPRI : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.BEAUTE
تاجر   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مسكحضريت يلكجمال بالجملة
مرتز تدأيب يحتريفي.

مككب   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
أقم 54 مرتز يلبناء يملمكاز )17 شاأع 
 - عبديلكريم يلخطابي مريتش جليز 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة لقمت أضاة : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

يلسادة يالندي سهام : 555 حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  أضاة  لقمت  يلسادة 
يكادير  يملحمدي  يلحي   (373 أقم 

85555 يكادير يملغرب.
عنأينه)ي)  سهام  يالندي  يلسادة 
وزينأ   (5 فاأميسينأ  ينترنا  فاا 
فاأميسينأ  ينترنا   3358( ديسامأ 

ييطالاا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  أضاة  لقمت  يلسادة 
يكادير  يملحمدي  يلحي   (373 أقم 

85555 يكادير يملغرب
عنأينه)ي)  سهام  يالندي  يلسادة 
وزينأ   (5 فاأميسينأ  ينترنا  فاا 
فاأميسينأ  ينترنا   3358( ديسامأ 

ييطالاا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
ماي   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 5)1359.
551I

KENZA MORROCO TRAVEL

KENZA MORROCO TRAVEL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

KENZA MORROCO TRAVEL
فاال 15 شاأع عمان يملدينة يلجديدة 

فاس ، 35535، فاس يملغرب
 KENZA MORROCO TRAVEL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي فاال 15 
شاأع عمان يملدينة يلجديدة فاس - 

35555 فاس يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.71545

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يألاأز   (8 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
زهيرمحمد  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   455 يمين 
يلساد  لفائدة  حصة   1.555 وصل 

)ة) حسن عبدالري بكاأيخ 8) يألاأز 
.(5((

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
غشت   (4 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4453.
55(I

HORICOM

 AL MANAZIL RAKIA
LILBINAE WA TAAMIR

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد
تغاير يلسنة يملالاة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 AL MANAZIL RAKIA LILBINAE
WA TAAMIR »شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 
مهرين أقم 14 تجزئة لبابة زنقة 

تلمسان يلزهأأ 1 فاس حي 
يلعصفأأ أقم 81 تجزئة يلريشادية 
بلخير يلزهأأ 1 35555 فاس يملغرب.

»تغاير يلسنة يملالاة«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.75551
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يملؤأخ في 15 غشت ))5)
إلى من  تقرأ تغاير يلسنة يملالاة: 

51 يبريل يلى 31 ماأس.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   57 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4681.
553I

FISCALEX MAROC

M›S CONCIERGERIE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

M›S CONCIERGERIE شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنيت 
بيزنيس سانتر حي مسلم تجزئة بأكاأ 
يلطابق 3 شقة أقم 14 باب دكالة 
مريتش - 45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8833
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   31
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 M’S  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CONCIERGERIE
: مقار  في  غرض يلشرتة بإيجاز 
يملعامالت يلكجاأية ور تساير يلخدمات 

.(SPA(
زنيت   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
بيزنيس سانتر حي مسلم تجزئة بأكاأ 
دكالة  باب   14 شقة أقم   3 يلطابق 

مريتش - 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة فاطمة يلكلال : 55 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 55  : يلقنبي  يزة  ماأيا  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة فاطمة يلكلال عنأينه)ي) 

مريتش 45555 مريتش يملغرب.
يلسادة ماأيا يزة يلقنبي عنأينه)ي) 

مريتش 45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة فاطمة يلكلال عنأينه)ي) 

مريتش 45555 مريتش يملغرب
يلسادة ماأيا يزة يلقنبي عنأينه)ي) 

مريتش 45555 مريتش يملغرب
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   1( بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 98)139.
554I

ADVISORY PARTNERS

JUSTYOL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ADVISORY PARTNERS
165 شاأع عبد يملؤمن حي 

يملستشفاات بناية و يلطابق يبر  
يلديأ يلباضاء ، 5165)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
JUSTYOL شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة مرتز 
كالافأأناا ، تجزئة يلسكن يملنأأ11 
، شاأع هافاء ، يلطابق يلثاني مككب 
أقم 4 ، يلديأ يلباضاء - 5155) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555757
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.JUSTYOL
غرض يلشرتة بإيجاز : 

يلدرلاة  ريلكجاأة  يللأجستاات 
ريلكجاأة يإللكتررناة؛

تسأيق جما  يبعما  ريلخدمات 
ريملأيد يملرتبطة بها ؛

؛ نشاط يلأتال ريملندرب عن وي 
نشاط تجاأي

يملباشر  غير  ور  يملباشر  يلكأزي  
رتنظام رتسهال يلكدأيب يملرتبط ؛

 ، بأي رسالة   ، مشاأتة يلشرتة 

في وي   ، بشكل مباشر ور غير مباشر 

بغرضها  مرتبطة  تكأن  قد  عملاات 

 ، جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 

ور شريء  ور يالتككاب   ، يملساهمة  ور 

يلشركات  حقأق  ور  يملالاة  يبرأيق 

إنشاء   ، ور غير ذلك   ، ور يالندماج   ،

تأجير وي  إديأة  ور  تأجير  ور  ور حاازة 

وخذ ور حاازة  ؛  وعما  ور مؤسسات 

ور يسكخديم ور نقل جما  يلعملاات 

بهذه  يملكعلقة  يالختريع  ر ريءيت 

يبنشطة ؛

يملعامالت  جما   رعمأما، 

يلكجاأية، يلصناعاة، يلعقاأية ريلغير 

يلعقاأية، يملالاة، ريلتي قد تكأن ذيت 

صلة مباشرة ور غير مباشرة بابهديف 

يملذكأأة وعاله رتساهم في تطأيرها ور 

تمديدها.

إقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

يلسكن  تجزئة   ، كالافأأناا  مرتز 
يلطابق   ، هافاء  شاأع   ، يملنأأ11 

يلثاني مككب أقم 4 ، يلديأ يلباضاء - 

5155) يلديأ يلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 EARN ROCKET يلشرتة 

بقامة  حصة   HOLDING : 1.000

155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

 EARN ROCKET يلشرتة 

مرتز  إقامة  عنأينه)ي)   HOLDING

 ، تجزئة يلسكن يملنأأ   ، كالافأأناا 

 3 أقم  يبر   يلطابق   ، شاأع هافاء 

يلباضاء  كالافأأناا-يلديأ  جنان   ،

5155) يلديأ يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

وحمد  يلساد  وحمد  ونس  يلساد 

يلأحدة  مجمأعة   187 عنأينه)ي) 

يلر اط   15555 يلر اط  يلنهضة  حي 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم -.
555I

H.T SMART

STE SRB ENG
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

H.T SMART
أقم 1537 حي يبمل خريبكة ، 

5555)، خريبكة يملغرب
STE SRB ENG شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مأطنة: 

أقم 1537 حي يبمل خريبكة - 
5555) خريبكة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
7785

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SRB ENG
يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مكنأعة.
مأطنة:   : يملقر يالجكماعي  عنأين 
 - خريبكة  يبمل  حي   1537 أقم 

5555) خريبكة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد أشاد بهمأ : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

 58 بهمأ عنأينه)ي)  يلساد أشاد 
تجزئة يثرب خريبكة 5555) خريبكة 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
 58 بهمأ عنأينه)ي)  يلساد أشاد 
تجزئة يثرب خريبكة 5555) خريبكة 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
15 شتنبر  يالبكديئاة بخريبكة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1)4.

556I

ADVISORY PARTNERS

ERLOGISTIC
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ADVISORY PARTNERS
165 شاأع عبد يملؤمن حي 

يملستشفاات بناية و يلطابق يبر  
يلديأ يلباضاء ، 5165)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
ERLOGISTIC شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة مرتز 
كالافأأناا ، تجزئة يلسكن يملنأأ11 
، شاأع هافاء ، يلطابق يلثاني مككب 
أقم 4 ، يلديأ يلباضاء - 5155) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555343
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ERLOGISTIC



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18440

نقل   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلبضائ  يلأطناة ريلدرلاة.

رسائل  بجما   يملرتبات  نقل   -  
لحسابها  سأيء   ، بها  يملصرح  يلنقل 

يلخاص ور لحساب يلغير ؛
بجما   يلبضائ   رتأجير  نقل   -  
ونأيعها ، سأيء كانت سائلة ور صلبة 
يلنقل  رسائل  ر جما    ، غازية  ور 
لحسابها يلخاص  ، سأيء  يملصرح بها 

ور لحساب يلغير ؛
يلدرلي  يلنقل  عملاات  جما    -  
ريلعمألة  ريلكمثال  ريلعبأأ 

ريلسمسرة.
عن  ناابة  ريلبا   يلشريء   -  
يلنقل  تصاأيح  لجما   يلشرتة 
يملرتبات  لجما   يلتريخاص  رجما  
رقط   ريإلطاأيت  ريلأقأد  ريملأيد 
يلغااأ رجما  يملسكلزمات ريملنكجات 
يلتي  للمرتبات  يبخرى  ريمللحقات 

تسكخدمها يلشرتة ؛
 - جما  يملعامالت يلكجاأية سأيء 
يالسكيريد  في  ور  يملحلي  يلسأق  في 

ريلكصدير.
يلنقل  خدمات  جما   تساير   -  
رتذلك   ، ريلجأي  ريلبحري  يلبري 
إأسالاة رتجهيز رتأجير جما  يلسفن 
بالشؤرن  يملكعلقة  يلعملاات  ركافة 

يلبحرية.
يملعامالت  جما   رعمأما، 
يلكجاأية، يلصناعاة، يلعقاأية ريلغير 
يلعقاأية، يملالاة، ريلتي قد تكأن ذيت 
صلة مباشرة ور غير مباشرة بابهديف 
يملذكأأة وعاله رتساهم في تطأيرها ور 

تمديدها.
إقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلسكن  تجزئة   ، كالافأأناا  مرتز 
يلطابق   ، هافاء  شاأع   ، يملنأأ11 
يلثاني مككب أقم 4 ، يلديأ يلباضاء - 

5155) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 EARN ROCKET يلشرتة 
بقامة  حصة   HOLDING : 1.000

155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

 EARN ROCKET يلشرتة 
مرتز  إقامة  عنأينه)ي)   HOLDING
 ، تجزئة يلسكن يملنأأ   ، كالافأأناا 
 3 أقم  يبر   يلطابق   ، شاأع هافاء 
يلباضاء  كالافأأناا-يلديأ  جنان   ،

5155) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
وحمد  يلساد  وحمد  ونس  يلساد 
يلأحدة  مجمأعة   187 عنأينه)ي) 
يلر اط   15555 يلر اط  يلنهضة  حي 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم -.
557I

STE REVCOMPTA

 AFRIQUE UNI
CONFECTION

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

قفل يلكصفاة

STE REVCOMPTA
عماأة أقم 58 يلطابق يالر  يلشقة 

54 شاأع يتري يملدينة يلجديدة 
مكناس ، 55555، مكناس يملغرب
 AFRIQUE UNI CONFECTION
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : محل أقم 

4)1 ديأأ يلكازي حي س س م بن 
عبد هللا مكناس - 55555 مكناس 

يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.555(1

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 18 يألاأز ))5) تقرأ حل 
 AFRIQUE UNI CONFECTION
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ  يلأحاد  يلشريك 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يإلجكماعي محل أقم 4)1 ديأأ يلكازي 

 - حي س س م بن عبد هللا مكناس 
55555 مكناس يملغرب نتاجة لعدم 
من  تأسست  يلذي  يلهدف  تحقاق 

وجله يلشرتة.
ر عين:

ر  طغاط  حفاظ  يلساد)ة) 
يلكازي حي س  ديأأ   154 عنأينه)ي) 
55555 مكناس  س م ع هللا مكناس 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 18 يألاأز ))5) رفي محل أقم 
4)1 ديأأ يلكازي حي س س م بن عبد 
هللا مكناس - 55555 مكناس يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8)8.
558I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

تمسماني غاز
إعالن مكعدد يلقريأيت

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
تمسماني غاز »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: دريأ 

يلرريمشة يلصندرق يلبريدي أقم 
)9) - 46555 يسفي يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.5185
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 51 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تمسماني  يلساد  يلشريك  رفاة  بعد 
 455 حصصه  تأزي   تم  محمد 
حصة بين يلشركاء يلأأتة رفقا لعدة 
ريلده   :  08/03/2019 بكاأيخ  يالأتة 
تمسماني عبد هللا 5/6 مايعاد  375 
ما   1/6 حصة ر ريلدته قي�سي زينب 

يعاد  75 حصة 
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
لريسما   يلجديد  يلكقسام  مايلي: 
يلشرتة هأ كالكالي: عبد هللا تمسماني 

حصة),   1875( دأهم   187555
 375( دأهم   37555 زينب  قي�سي 
 45555 تمسماني يسماعال  حصة), 
دأهم )455 حصة), تمسماني فاطمة 

يلزهريء 35555 دأهم )355حصة)
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
تمسير  يسماعال  تمسماني  تعاين 
جديد ملدة غير محدردة م  يلكأقا  
تمسماني   : يملسيرين  لكل  يملنفصل 
ير  ير تمسماني يسماعال,  عبد هللا, 

قي�سي زينب
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
تأسا  نشاط يلشرتة لنقل يلبضائ  

لحساب يلغير
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
يلذي   :18 ر   17  ,8  ,6  ,( بند أقم 

ينص على مايلي:.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 785.
559I

STE CISS SARL

BELOUAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

STE CISS SARL
مككب 7 زنقة أقم 399 يلطابق 
يلكاني تجزئة جنة يلزيكأن 1 بن 

سأدة فاس مكاتب يبريهام مبعأت، 
35555، فاس يملغرب

BELOUAR شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 148 
يلطابق يلثاني حي يلقدس بنسأدة 

فاس - 35555 فاس يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي -.
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تحأيل  )5 يأناأ  يملؤأخ في 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
»أقم 148 يلطابق يلثاني حي يلقدس 
بنسأدة فاس - 35555 فاس يملغرب« 
إلى »محل أقم )5 بجأيأ مسجد دريأ 
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يلكأيز يرالد يلطاب طريق يملطاأ فاس 
سايس فاس - 35555 فاس يملغرب ».
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4816.

515I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ORIENT NEW IMM
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE ORIENT NEW IMM شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلرضا يلزنقة 164 طريق سادي يحي 

- رجدة - 65555 رجدة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

39933
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( فبريير   57
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ORIENT NEW IMM
غرض يلشرتة بإيجاز : عقاقيري - 
منعش عقاأي - يلكصدير ر يالسكيريد.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلرضا يلزنقة 164 طريق سادي يحي 

- رجدة - 65555 رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : طاأق  عبا�سي  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  طاأق  عبا�سي  يلساد 
طريق   164 يلزنقة  يلرضا  تجزئة 
رجدة   65555 رجدة   - يحي  سادي 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  طاأق  عبا�سي  يلساد 
طريق   164 يلزنقة  يلرضا  تجزئة 
رجدة   65555 رجدة   - يحي  سادي 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1458.
511I

يلناظأأ للحسابات

ILLUM
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

يلناظأأ للحسابات
شاأع يالمير سادي محمد يلحي 
يالديأي ساتي يملحمدية بلأك د 
يلطابق يلثاني أقم 5 ، 555)6، 

يلناظأأ يملغرب
ILLUM شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يلحسن يلثاني عماأة BMCE شقة 

أقم 6 - 555)6 يلناظأأ يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.7(85

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تعاين  58 شتنبر  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

ملجاهدي محمد تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 16 شتنبر 

))5) تحت أقم 4388.
51(I

STE GESTAC SUD SARL

UN MOMENT DE REPOS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
UN MOMENT DE REPOS شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
ر عنأين مقرها يالجكماعي يملسيرة 
1 حرف د أقم 5 يلطابق يلسفلي - 

45555 مريتش.
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.15(395

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 55 شتنبر ))5) تم تحأيل 
يلشكل يلقانأني للشرتة من »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة« إلى »شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139495.

513I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MANEO INGENIERIE
إعالن مكعدد يلقريأيت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاأع مأأيكاناا صندرق يلبريد 
659) ، 45555، مريتش يملغرب
MANEO INGENIERIE »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 57 شاأع 
مأأيكاناا صندرق يلبريد 659) - 

45555 مريتش يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.151683

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
يتخاذ  تم   (5(( ماي   16 في  يملؤأخ 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يالجكماعاة  يلحصص  بعض  با  
تمكلكها  يلتي  حصة يجكماعاة)   55(
 (ODA HOLDING (SARL « يلشرتة
 MANEO INGENIERIE « في شرتة »
SARL)) « لفائدة يلساد ونس جرين.

قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
من:  للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تغاير 
محدردة  مسؤرلاة  ذيت  »شرتة 
ذيت  »شرتة  إلى:  رحاد«  بشريك 

مسؤرلاة محدردة
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
من  للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
يلبريد  صندرق  مأأيكاناا  شاأع   57
 : مريتش إلى يلعنأين يلجديد   (659
مرتز يلطالب شاأع محمد يلخامس 
أقم 5)1 يلطابق يلخامس يلشقة 38 

جليز مريتش.
على  ينص  يلذي   :4 أقم  قريأ 
 Mathieu يلساد  تعاين  مايلي: 
OULMI ريلساد ونس جرين مسيرين 

منفصالن ملدة غير محددة.
قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 
منح تأقا  يلشركات يملصرفاة بشكل 
قاأد  وي  ر درن  رمنفصل  فردي 
 Mathieu OULMI يلساد  من  لكل 

ريلساد ونس جرين.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
13 من  ر   7 6 4  3  1 تعديل يلفصل 

يلقانأن يبسا�سي للشرتة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139565.
514I

CABINET K.BUSINESS

 STE MANGOS مونكوص تم
TM

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

CABINET K.BUSINESS
 IMM SAPHIR ANGLE HASSAN
 I AV KHALID IBN AL WALID
 2EME ETAGE BUREAU 4 CITE
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 DAKHLA AGADIR AGADIR،
80000، AGADIR Maroc

 STE MANGOS TM مأنكأص تم
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 395 
أقم 4 حي يلخاام يلثاني يكادير - 

85555 يكادير يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

51987
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   15
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.STE MANGOS TM مأنكأص تم
إديأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلفنادق رتشغال يلحانات ريملطاعم 

ر إديأة يلنأيدي يللالاة..
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
4 حي يلخاام يلثاني يكادير  395 أقم 

- 85555 يكادير يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : يلكأحلي  يلحسين  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : تمريري  يأسف  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : يلكأحلي  يلحسين  يلساد 

بقامة 55.555 دأهم.
 555  : تمريري  يأسف  يلساد 

بقامة 55.555 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلكأحلي  يلحسين  يلساد 
عنأينه)ي) زنقة 395 أقم 4 حي يلخاام 

يلثاني يكادير 85555 يكادير يملغرب.
يلساد يأسف تمريري عنأينه)ي) 
 85555 يالمريكاة  يملكحدة  يلأاليات 

يكادير يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلكأحلي  يلحسين  يلساد 
عنأينه)ي) زنقة 395 أقم 4 حي يلخاام 

يلثاني يكادير 85555 يكادير يملغرب
يلساد يأسف تمريري عنأينه)ي) 
 85555 يالمريكاة  يملكحدة  يلأاليات 

يكادير يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   54 بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )11575.

515I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

STE EFSENT
إعالن مكعدد يلقريأيت

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
STE EFSENT »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم 53 
أحا  يملسكاني تأيأتة - 55555 

مكناس يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.43765

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( وبريل   54 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
عالي  يلساد  تفأيت جما  حصص 
 D85(895 ر  ط  أقم ب  يسماعال 
يلساد  يلى  حصة   (455( هي  يلتي 
ر  ط  ب  أقم  يالله  عبد  يلبأشبتي 
C684484 بقامة 155 دأهم للحصة
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يسكقالة بجطاط محمد من تساير 
يلساد  جديد  مسير  تعاين  ر  شرتة 

بأحأت نأأيلدين 
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

تحاين يلنظام يبسا�سي لشرتة 

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

يلذي ينص   :7 بند أقم بند أقم 
يلساد   : أوسما  يلشرتة  على مايلي: 

يلبأشبتي عبد يالله بحصة ) 455 )
يلذي ينص   :14 بند أقم بند أقم 
مسير  تعاين   : يلتساير  مايلي:  على 

جديد يلساد بأحأت نأأيلدين 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   58 يلكجاأية بمكناس بكاأيخ 

))5) تحت أقم 658).
516I

JURISMAG SARL

GLOBAL FUNDS SARL-AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

JURISMAG SARL
5، زنقة بلااد ، إقامة عمرين، 
)مقابل يملدأسة يالبكديئاة عبد 

يملأمن)، يلشقة أقم 5 ، 5395)، 
يلديأ يلباضاء يملغرب

 GLOBAL FUNDS SARL-AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة أيأ 
، شاأع سادي عبد يلرحمان، عين 
يلذئاب - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.4538(7

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   51 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
 BUGSHAN MAROC تفأيت 
يجكماعاة  حصة   SARL 685.575
لفائدة  حصة   69(.555 وصل  من 
 BUGSHAN AUTOMOTIVE
GROUP SARL-AU بكاأيخ 51 شتنبر 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838545.
517I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

جيوكس كونسيلتنغ ماروك
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تغاير يلسنة يملالاة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زيرية شاأع محمد يلخامس ر شاأع 
يبن تثير إقامة درس ماأس أقم 44 ، 

95555، طنجة يملغرب
جاأتس كأنسالكنغ ماأرك »شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: يلقطعة 

أقم 6 يملككب أقم 53 يملنطقة يلحرة 
- 95555 طنجة يملغرب.
»تغاير يلسنة يملالاة«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.1(8487

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
يملؤأخ في 15 غشت ))5)

إلى من  تقرأ تغاير يلسنة يملالاة: 
فاتح وتكأ ر إلى 35 شتنبر.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   16 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9)574).
518I

M.J.J CONSEILS SARL AU

 TECHNOLOGIE
TRISOMIELECTRIQUE SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مرتز تماسة شيشارة ، 45555، 

مريتش يملغرب
 TECHNOLOGIE

 TRISOMIELECTRIQUE SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
يلكأدية أقم 35 جليز مريتش. - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(7161
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في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   58

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

بمخكصر  يإلقكضاء  عند 

 TECHNOLOGIE  : تسماتها 

.TRISOMIELECTRIQUE SARL

مقارلة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالشغا  يلكهر ائاة.

دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 - مريتش.  جليز   35 أقم  يلكأدية 

45555 مريتش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

حصة   555  : يلساد يترر محمد 

بقامة 155 دأهم للحصة.

 555  : يبريهام  يلعمأأي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يترر محمد عنأينه)ي) زنقة 

بني عماأ أقم 7 يلديأ يلباضاء 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

يبريهام  يلعمأأي  يلساد 
 1 سأكأما   1571 أقم  عنأينه)ي) 

مريتش. 45555 مريتش يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يترر محمد عنأينه)ي) زنقة 

بني عماأ أقم 7 يلديأ يلباضاء 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب

يبريهام  يلعمأأي  يلساد 
 1 سأكأما   1571 أقم  عنأينه)ي) 

مريتش. 45555 مريتش يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يألاأز   56 يلكجاأية بمريتش بكاأيخ 

))5) تحت أقم 137545.

519I

STE GESTAC SUD SARL

UN MOMENT DE REPOS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
UN MOMENT DE REPOS شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يملسيرة 
1 حرف د أقم 5 يلطابق يلسفلي - 

45555 مريتش يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.15(395

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   55 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
تفأيت يلساد )ة) يتجأ مصطفى 
 55 وصل  من  يجكماعاة  حصة   55
يلبشير  )ة)  يلساد  لفائدة  حصة 

مكعصم بكاأيخ 55 شتنبر ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139495.
5(5I

STE GESTAC SUD SARL

UN MOMENT DE REPOS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
UN MOMENT DE REPOS شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يملسيرة 
1 حرف د أقم 5 يلطابق يلسفلي - 

45555 مريتش يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.15(395

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تعاين  55 شتنبر  يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

مكعصم يلبشير تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139495.

5(1I

FIDUCIAIREJAD

SB DIAG PROG sarl au
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

FIDUCIAIREJAD

 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 45555، مريتش

SB DIAG PROG sarl au شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي باب دكالة 

دأب يلجديد أقم 55) يلطابق 

يالأ�سي - 45555 مريتش يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.91337

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

يملؤأخ في 15 يألاأز ))5) تقرأ حل 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

 SB DIAG PROG يلأحاد  يلشريك 

 15.555 أوسمالها  مبلغ   sarl au

دأهم رعنأين مقرها يإلجكماعي باب 

55) يلطابق  دكالة دأب يلجديد أقم 

يملغرب  مريتش   45555  - يالأ�سي 

نتاجة   : تأقف يلنشاط.

باب  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 

55) يلطابق  دكالة دأب يلجديد أقم 

يالأ�سي - 45555 مريتش يملغرب. 

ر عين:

ر  بنعي�سى  سعاد  يلساد)ة) 

عنأينه)ي) شاأع يعقأب يملنصأأ زنقة 

)1 متر أقم 56 جليز 45555 مريتش 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139455.

5((I

إئكماناة يلأفاء

CAFE JAOUHARAT ERRABII
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

إئكماناة يلأفاء
شاأع عال  يلفا�سي يلرقم 79 

سطات ، 6555)، سطات يملغرب
 CAFE JAOUHARAT ERRABII

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 
يبأ�سي تجزئة يلر ا  يلرقم 94) 
سطات - 6555) سطات يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

7153
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(1 غشت   54
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 CAFE  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.JAOUHARAT ERRABII
غرض يلشرتة بإيجاز : -1 مسكغل 

مقهى.
يلطابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 (94 يلرقم  يلر ا   تجزئة  يبأ�سي 

سطات - 6555) سطات يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
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 (55.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد يلطأس عبد يلعالي : 555.) 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلعالي  عبد  يلطأس  يلساد 
 (94 يلرقم  يلر ا   تجزئة  عنأينه)ي) 

سطات 6555) سطات يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلعالي  عبد  يلطأس  يلساد 
 (94 يلرقم  يلر ا   تجزئة  عنأينه)ي) 

سطات 6555) سطات يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 يالبكديئاة بسطات بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1248/2022.
5(3I

يئكماناة ماجستري 

بسيم غاز
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

يئكماناة ماجستري 
تجزئة الساكأن يلقطعة 7/17 زيرية 

زنقة طنجة ر زنقة يبن يلخطاب 
يبطلس فاس ، 35155، فاس 

يملغرب
بسام غاز شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 
1 مكرأ زنقة حي يلنماء الفيريي 
بنسأدة - 35555 فاس يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.67961
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يألاأز   57 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
محمد يلفا�سي  )ة)  تفأيت يلساد 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   375
375 حصة لفائدة يلساد )ة) محمد 

يلبأصادي بكاأيخ 57 يألاأز ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   13 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4807/2022.
5(4I

يئكماناة ماجستري 

بسيم غاز
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

يئكماناة ماجستري 
تجزئة الساكأن يلقطعة 7/17 زيرية 

زنقة طنجة ر زنقة يبن يلخطاب 
يبطلس فاس ، 35155، فاس 

يملغرب
بسام غاز شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 
1 مكرأ زنقة حي يلنماء الفيريي 

بنسأدة أقم 1 مكرأ زنقة حي يلنماء 
الفيريي بنسأدة 35555 فاس 

يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.67961

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يألاأز   57 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يلكامري هشام  )ة)  تفأيت يلساد 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   135
335 حصة لفائدة يلساد )ة) محمد 

يلبأصادي بكاأيخ 57 يألاأز ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   13 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4807/2022.
5(5I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

THERAPIA LABORATOIRES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شاأع 11 يناير عملاة يبطل�سي عماأة 
س1 شقة أقم 7 مريتش ، 45575، 

مريتش يملغرب
 THERAPIA LABORATOIRES

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي طابق 
يأ�سي فاال أقم 73 يملحاماد 9 

مريتش - 45555 مريتش يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.36(55
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( يألاأز   (8 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   (.465.555«
 (.865.555« إلى  دأهم«   455.555«
مقاصة  إجريء   : طريق  عن  دأهم« 
م  ديأن يلشرتة يملحددة يملقديأ ر 

يملسكحقة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   51 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 138999.
5(6I

يئكماناة ماجستري 

بسيم غاز
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

يئكماناة ماجستري 
تجزئة الساكأن يلقطعة 7/17 زيرية 

زنقة طنجة ر زنقة يبن يلخطاب 
يبطلس فاس ، 35155، فاس 

يملغرب
بسام غاز شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 
1 مكرأ زنقة حي يلنماء الفيريي 

بنسأدة أقم 1 مكرأ زنقة حي يلنماء 
الفيريي بنسأدة 35555 فاس 

يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.67961

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يألاأز   57 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
)ة) هشام يلكامري  تفأيت يلساد 
55) حصة يجكماعاة من وصل 335 
خديجة  )ة)  يلساد  لفائدة  حصة 
يألاأز   57 بكاأيخ  محسن  يلحااني 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   13 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4807/2022.
5(7I

FIDUNOUR SARL 

 CENTRE EL FILLINE SARL
A.U

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسلامان يملغرب

 CENTRE EL FILLINE SARL A.U
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي طابق 
وأ�سي فاال أقم 594 حي يلفلين 
بنسلامان - 13555 بن سلامان 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

7751
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CENTRE EL FILLINE SARL A.U
: * تشغال  غرض يلشرتة بإيجاز 

مرتز يلعالج يلحركي.
طابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلفلين  حي   594 أقم  فاال  وأ�سي 
سلامان  بن   13555  - بنسلامان 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1555  : زينب  جبرين  يلسادة   -

بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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يلسادة جبرين زينب عنأينه)ي) حي 

بنسلامان   13555  594 أقم  يلفلين 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلسادة جبرين زينب عنأينه)ي) حي 

بنسلامان   13555  594 أقم  يلفلين 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 58 بكاأيخ  سلامان  ببن  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم )63.

5(8I

يئكماناة ماجستري 

بسيم غاز
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

يئكماناة ماجستري 

تجزئة الساكأن يلقطعة 7/17 زيرية 
زنقة طنجة ر زنقة يبن يلخطاب 

يبطلس فاس ، 35155، فاس 

يملغرب

بسام غاز شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 

1 مكرأ زنقة حي يلنماء الفيريي 

بنسأدة أقم 1 مكرأ زنقة حي يلنماء 

الفيريي بنسأدة 35555 فاس 

يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.67961

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (5(( يألاأز   57 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

طلأع  جأيد  )ة)  يلساد  تفأيت 

355 حصة يجكماعاة من وصل 355 

خديجة  )ة)  يلساد  لفائدة  حصة 
يألاأز   57 بكاأيخ  محسن  يلحااني 

.(5((

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

شتنبر   13 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4807/2022.

5(9I

HELP ENTREPRISE

MICO Cooperation
إعالن مكعدد يلقريأيت

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
MICO Cooperation »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 3) زنقة 

بأأيد يلطابق يلثاني يلشقة 4 
يلصخأأ يلسأديء - 95)5) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.513373

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  3) غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 MATEO تجديد فترة يلتساير للمسير

BRUNO ORLANDO
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
 YARIV FARGAN يلساد  تعاين 

تمسير ثاني للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم يلبند 15: يلذي ينص على 
على  يلشركاء  بين  يالتفاق  تم  مايلي: 
 MATEO تجديد فترة يلتساير يلساد
تعاين  ثم   BRUNO ORLANDO
يلساد YARIV FARGAN تمسير ثاني 

للشرتة 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 67)837.
535I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ZENNOUHI
IMPORT EXPORT SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE ZENNOUHI IMPORT

EXPORT SARL شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : شاأع 
محمد 5 يلجرف يأفأد يلريشادية - 

555)5 يلريشادية يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.85(3

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(1 يأناأ   1( يملؤأخ في 
 SOCIETE ZENNOUHI IMPORT
ذيت  شرتة   EXPORT SARL
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   (5.555
يلجرف   5 محمد  شاأع  يإلجكماعي 
يأفأد يلريشادية - 555)5 يلريشادية 

يملغرب نتاجة الالزمة.
ر عين:

زنأحي  مصطفى  يلساد)ة) 
 5(555 يلريشادية  عنأينه)ي)  ر 
)ة)  تمصفي  يملغرب  يلريشادية 

للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
شاأع  رفي   (5(1 يأناأ   1( بكاأيخ 
 - يلجرف يأفأد يلريشادية   5 محمد 

555)5 يلريشادية يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 854.

531I

FINANCES.NET

3I- Solution Consulting
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

3I- Solution Consulting شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي قطاع 14 
، بلأك ب ، فاال أقم 4 ، حي يلرياض 

يلر اط - 15555 يلر اط يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.118789

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(1 ماأس   54 في  يملؤأخ 
محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة  حل 
 3I- Solution ذيت يلشريك يلأحاد 
 15.555 مبلغ أوسمالها   Consulting
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
 ،  4 فاال أقم   ، بلأك ب   ،  14 قطاع 
15555 يلر اط   - حي يلرياض يلر اط 

يملغرب نتاجة   : صعأ ات مالاة.
ر حدد مقر يلكصفاة ب قطاع 14 
، بلأك ب ، فاال أقم 4 ، حي يلرياض 

يلر اط - 15555 يلر اط يملغرب. 
ر عين:

ر  هادي  يحسان  يلساد)ة) 
يلفدرزي  زنقة محمد   (5 عنأينه)ي) 
يلطابق 1 ، شقة 1 ،حي يملستشفاات 
5555) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8553)1.
53(I

Société marocaine de révision des comptes

ACTIVE LINE
إعالن مكعدد يلقريأيت

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

ACTIVE LINE »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: تجزئة 
138 يملنطقة يلصناعاة مأالي أشاد 
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- CASABLANCA (5555 يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.115331

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   (7 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يلريسما   من  يلرف   يلشركاء  قرأ 
يالجكماعال لشرتة بمبلغ 55) دأهم 

لاصبح 55).9.555 دأهم 
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
يلكالاة  يلجدد  يلشركاء  قبأ   مايلي: 
يسماؤهم شرتة SERICA شرتة ذيت 
يلشريك  ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 
ر  155.555دأهم  أيسمالها  يلأحاد 
زنقة   (51 يلكالي  بالعنأين  يلكائنة 
يلريب   يلطابق  يملعاني  مصطفى 
في  رممثلة  يلباضاء  يلديأ   19 يلرقم 
يلساد أشاد خااط يلحامل للبطاقة 
شرتة   /  AB151719 أقم  يلأطناة 
يملسؤرلاة  شرتة   INDIGOOD
يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد ممثلة 
يلحاملة  يلغانة  ملاكة  يلسادة  في 

.BE653518 للبطاقة يلأطناة أقم
على  ينص  يلذي   :3 أقم  قريأ 
مايلي: تغاير يلبنأد 6 ر 7 من يلقانأن 

يالسا�سي
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم -: يلذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 55 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836655.

533I

إئكماناة أزقي »ذ.أزقي هشام« محاسب معكمد

 SOCIETE OULAD EL
BACHIR

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

إئكماناة أزقي »ذ.أزقي هشام« 
محاسب معكمد

أقم 17 شقه 15 زنقه ينتسيريبي ، 
55555، مكناس يملغرب

 SOCIETE OULAD EL BACHIR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي محل 5 
أقم 35 أر ريز تجزئة بلير مكناس - 

55555 مكناس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

57199
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   31
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE OULAD EL BACHIR
يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عمأماة 
يشغا  ترمام يلعماأيت ر يملعالم 

يلكاأيخاة 
تفارض.

 5 محل   : عنأين يملقر يالجكماعي 
 - أر ريز تجزئة بلير مكناس   35 أقم 

55555 مكناس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 455  : يلحاات  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 455  : يلحاات  هشام  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 (55  : يرهناني  نادية  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلحاات  محمد  يلساد 
14 زنقة 15 تجزئة يملريناة حي سادي 
 55555 محمد بن عبد هللا مكناس 

مكناس يملغرب.
عنأينه)ي)  يلحاات  هشام  يلساد 
14 زنقة 15 تجزئة يملريناة حي سادي 
 55555 محمد بن عبد هللا مكناس 

مكناس يملغرب.

عنأينه)ي)  يرهناني  نادية  يلسادة 
14 زنقة 15 تجزئة يملريناة حي سادي 
 55555 محمد بن عبد هللا مكناس 

مكناس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلحاات  محمد  يلساد 
14 زنقة 15 تجزئة يملريناة حي سادي 
 55555 محمد بن عبد هللا مكناس 

مكناس يملغرب
عنأينه)ي)  يلحاات  هشام  يلساد 
14 زنقة 15 تجزئة يملريناة حي سادي 
 55555 محمد بن عبد هللا مكناس 

مكناس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3368.
534I

يئكماناة ماجستري 

بسيم غاز
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

يئكماناة ماجستري 
تجزئة الساكأن يلقطعة 7/17 زيرية 

زنقة طنجة ر زنقة يبن يلخطاب 
يبطلس فاس ، 35155، فاس 

يملغرب
بسام غاز شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 
1 مكرأ زنقة حي يلنماء الفيريي 

بنسأدة أقم 1 مكرأ زنقة حي يلنماء 
الفيريي بنسأدة 35555 فاس 

يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.67961

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  57 يألاأز  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يلبأصادي محمد تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4807/2022.
535I

IT HOSPITALITY

IT HOSPITALITY EMEA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

IT HOSPITALITY EMEA شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

 CFC رعنأين مقرها يإلجكماعي

BRIDGE، يلطابق يلريب  يلشاأع 

يلرئي�سي كازي ينفا،يلحي لحسني يلديأ 

يلباضاء - 54)5) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

537955

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( ماأس   5(

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 IT  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.HOSPITALITY EMEA

تأأيد   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

)ريي فاي  تقناات رخدمات يإلنترنت 

دعم  خدمات   ، يلعريض)  ريلنطاق 

يلشبكة ، تصمام خدمات يلكلفزيأن.

يإلديأة  في  يملساعدة  تقديم   -

يلكجاأية  يملأيأد  في  ريلكنساق 

ريملالاة  ريإلديأية  ريلتسأيقاة 

ريلتشغالاة  ريلبشرية  ريللأجستاة 

ناابة عن يملجمأعة

تقديم يلدأيسات ريالستشاأيت   -

بكافة ونأيعها لصالح يملجمأعة

س   ،  ‘: يالجكماعي  يملقر  عنأين 

ف س بريدج يلطابق يلريب  يلشاأع 

يلرئي�سي كازي ينفا،يلحي لحسني يلديأ 

يلباضاء  يلديأ   (5(54  - يلباضاء 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 355.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
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 : IT HOSPITALITY يلشرتة
 147.555 بقامة  حصة   147

دأهم للحصة.
 LONGFIELD PERRINS يلشرتة

 : HOLDINGS Ltd
 153.555 بقامة  حصة   153

دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
ة   (IT HOSPITALITY يلشرتة 
3)3 تجزئة مكأكل ديأ بأعزة 3))7) 

بالديأ يلباضاء يملغرب عنأينه)ي.
 LONGFIELD PERRINS يلشرتة
عنأينه)ي)   HOLDINGS Ltd
 bureaux d’International
 Corporation Services Ltd., PO
 Box 472, 2nd Floor, Harbour
 Place, 103 South Church Street,
 George Town, Grand Cayman
 KY1-1106 Grand Cayman

.Cayman Islands
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
 Olivier HENNION يلساد 
ديأ  مكأكل  تجزئة   3(3 عنأينه)ي) 
بأعزة3))7) بالديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 56 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836713.

536I

HORICOM

SAFMARWA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SAFMARWA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
تافأتت أقم 15 محل أقم 1 - 

55555 مكناس يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.43759

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم تعاين   (5(( ماأس   (4 يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يلفااللي يبزهري ومين تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3363.

537I

MA GLOBAL CONSULTING

DELASSUS
إعالن مكعدد يلقريأيت

MA GLOBAL CONSULTING

15 زيرية شاأع لندن ر زنقة حجاج 

يبن عرطة ، 5555)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

DELASSUS »شرتة يملساهمة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 9، شاأع 

خالد يبن يلألاد عين يلسب  - - 

يلديأيلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.7(17

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم يتخاذ   (5(( ماأس   (5 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

محج   9 من  يلكجاأي  يملقر  تحأيل 

 ،35 خالد يبن يلألاد عين يلسب  إلى 

يلأيزيز،  شاأع عبد يلرحام بأعباد، 

يلديأ يلباضاء 

قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

تحاين يلنظام يبسا�سي للشرتة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

يملقر يإلجكماعي للشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838545.

538I

SOFICODEX

DERK MARK
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

SOFICODEX
41 زنقة يبن بطأطة يلطابق يلثاني 

ر يلثالث ، دأب عمر ، )553)، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

DERK MARK شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة مسك 
يللال أقم 98 بأساجأأ - 5355) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.4739(3

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 5) غشت ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
»زنقة مسك يللال أقم 98 بأساجأأ 
إلى  يملغرب«  يلديأيلباضاء   (5355  -
»زنقة يلخزيم أقم 31 حي بأساجأأ - 

5355) يلديأيلباضاء يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836911.
539I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MAISON GERBARA
إعالن مكعدد يلقريأيت

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MAISON GERBARA »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 
يلجيش يمللكي إقامة يلسعادي 

مكاتب يلفكح يلطابق 5 يلشقة أقم 
7) - 35555 فاس يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.69851

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 56 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
يلذي ينص على  قريأ أقم يبر : 
من  يإلجكماعي  يملقر  تحأيل  مايلي: 
شاأع يلجيش يمللكي إقامة يلسعادي 
مكاتب يلفكح يلشقة أقم 5) يلطابق 
5 إلى س تجزئة فضالة 3 مكجر أقم ) 

طريق عين يللشقف فاس
يلذي ينص على  قريأ أقم يلثاني: 
خألة  يلرماح  يلسادة  با   مايلي: 
555 حصة ديخل  مجمأع حصصها 
يلأغميري  يلسادة  لفائدة  يلشرتة 

بديعة
ينص  يلذي  يلثالت:  أقم  قريأ 
يلقانأني  يلشكل  تحأيل  مايلي:  على 
يملسؤرلاة  ديت  شرتة  من  للشرتة 
إلى شرتة ديت يملسؤرلاة  يملحدردة 

يملحدردة ديت يلشريك يلأيحد
يلذي ينص على  قريأ أقم يلريب : 
مايلي: إسكقالة يلسادة يلرماح خألة 

من منصبها تمسيرة للشرتة 
ينص  يلذي  يلخامس:  أقم  قريأ 
تعاين يلسادة يلأغميري  على مايلي: 

بديعة تمسيرة رحادة للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي  يبر :  أقم  بند 
من  يإلجكماعي  يملقر  تحأيل  مايلي: 
شاأع يلجيش يمللكي إقامة يلسعادي 
مكاتب يلفكح يلشقة أقم 5) يلطابق 
5 إلى س تجزئة فضالة 3 مكجر أقم ) 

طريق عين يللشقف فاس
يلذي ينص على  يلثاني:  بند أقم 
خألة  يلرماح  يلسادة  با   مايلي: 
555 حصة ديخل  مجمأع حصصها 
يلأغميري  يلسادة  لفائدة  يلشرتة 

بديعة
ينص  يلذي  يلثالت:  أقم  بند 
يلقانأني  يلشكل  تحأيل  مايلي:  على 
يملسؤرلاة  ديت  شرتة  من  للشرتة 
إلى شرتة ديت يملسؤرلاة  يملحدردة 

يملحدردة ديت يلشريك يلأيحد
يلذي ينص على  يلريب :  بند أقم 
مايلي: إسكقالة يلسادة يلرماح خألة 

من منصبها تمسيرة للشرتة 
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ينص  يلذي  يلخامس:  أقم  بند 
تعاين يلسادة يلأغميري  على مايلي: 

بديعة تمسيرة رحادة للشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3822/022.
545I

SOFICODEX

SULT RENT CAR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

SOFICODEX
41 زنقة يبن بطأطة يلطابق يلثاني 

ر يلثالث ، دأب عمر ، )553)، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

SULT RENT CAR شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة باأك 
بلأك 19 إقامة 155 أقم 9 يلرحمة - 

5355) يلديأيلباضاء يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.559947

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 15 غشت ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
»زنقة باأك بلأك 19 إقامة 155 أقم 
يلديأيلباضاء   (5355  - يلرحمة   9
عماأة   6 بنكا شطر  »و  إلى  يملغرب« 
J14 محل 31 يلطابق يلسفلي يلعالاة 
يلديأيلباضاء   (5355  - يلرحمة 

يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 58 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837154.
541I

CABINET OUASSI

TAHIRI HOMANE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

CABINET OUASSI
عماأة كأمرزيد شاأع يلحرية طابق 
يالر  مككب أقم 3 يملدينة يلجديدة 

، 46555، يسفي يملغرب

TAHIRI HOMANE شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 8 

بلأك 3 تجزئة ردي  - 46555 يسفي 
يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.11353
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  55 شتنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ   TAHIRI HOMANE
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يإلجكماعي أقم 8 بلأك 3 تجزئة ردي  
 : نتاجة    يملغرب  يسفي   46555  -

مشاكل مالاة.
 8 أقم  يلكصفاة ب  مقر  ر حدد 
46555 يسفي   - 3 تجزئة ردي   بلأك 

يملغرب. 
ر عين:

ر  طاهري  حمان  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) يلبقعة 59 بلأك 53 تجزئة 
يسفي   46555 يلجريفات  دي   ر 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 789.
54(I

CABINET OUASSI

ATLANTIS SERVICES SAFI
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CABINET OUASSI
عماأة كأمرزيد شاأع يلحرية طابق 
يالر  مككب أقم 3 يملدينة يلجديدة 

، 46555، يسفي يملغرب
ATLANTIS SERVICES SAFI شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
أحامنة جماعة ملعشات - 46555 

يسفي يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

13185

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (6

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ATLANTIS SERVICES SAFI

يعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

فالحاة 

مزييدة.

دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 46555  - ملعشات  جماعة  أحامنة 

يسفي يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يملأس   يأنس  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يملأس   يأنس  يلساد 

 46555 يملعاشات  يلرحامنة  دريأ 

يسفي يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يملأس   يأنس  يلساد 

 46555 يملعاشات  يلرحامنة  دريأ 

يسفي يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   14 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 783.

543I

STE REVCOMPTA

 ALKIMA LILKHADAMAT
TANDIM WA LOGISTIQUE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
حل شرتة

STE REVCOMPTA

عماأة أقم 58 يلطابق يالر  يلشقة 

54 شاأع يتري يملدينة يلجديدة 

مكناس ، 55555، مكناس يملغرب

 ALKIMA LILKHADAMAT

 TANDIM WA LOGISTIQUE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في 

طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي سادي 
علي رقاادة يملغاصاين زأهأن 

يلطابق يبر  أقم )4 مكناس - 

55555 مكناس يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.4((57

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( يألاأز   (5 في  يملؤأخ 

حل شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

 ALKIMA LILKHADAMAT

مبلغ   TANDIM WA LOGISTIQUE
رعنأين  دأهم   65.555 أوسمالها 

مقرها يإلجكماعي سادي علي رقاادة 

يملغاصاين زأهأن يلطابق يبر  أقم 

)4 مكناس - 55555 مكناس يملغرب 

نتاجة   : عدم تحقاق يلهدف يلذي 

تأسست من وجله يلشرتة.

يلكصفاة ب سادي  مقر  ر حدد 

علي رقاادة يملغاصاين زأهأن يلطابق 

 55555  - مكناس   4( أقم  يبر  

مكناس يملغرب. 

ر عين:

ر  يلحمدر�سي  محمد  يلساد)ة) 

سادي علي ج ق ر قاادة  عنأينه)ي) 

 55555 مكناس  زأهأن  يملغاصاين 

مكناس يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -



18449 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 7)8.

544I

LKHARCHICHI YOUSSEF

CACTUSPARA

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

حل شرتة

 CACTUSPARA --في طأأ يلكصفاة 

 --SARL A.U

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

أوسمالها 155.555 دأهم

يملقر يالجكماعي : طنجة، شاأع مأالي 

أشاد، كلم 4 حي فا  فلأأي، إقامة 

يلكأ ة، مكجر أقم 3

يلسجل يلكجاأي : طنجة 156731

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

بطنجة،   (5(( غشت   19 يملؤأخ في 

تمت يملصادقة على : 

تاأيخ  قبل  يلشرتة  حل   -

تصفاتها  ر الكالي  يلقانأني  ينقضائها 

بصفة ردية يبكديءي من تاأيخ -2022

.08-19

للشرتة  تمصفي  تعاين   -

يلساد عبد يلأيحد يلحريق، يلحامل 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

K345543 ريلساتن بطنجة.

تصفاة  مقر  تحديد   -

يلشرتة ب طنجة، حي مأالي أشاد، 

يلطابق   1 إقامة وتري  تجزئة مأناا، 

ربهذي يلعنأين ستكم كل   ،(3 أقم   4

تصفاة  بشأن  يملكعلقة  يملريسالت 

يلشرتة.

بككابة  يلقانأني  يإليديع  تم 

بطنجة  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

عدد  تحت   2022-09-14 بكاأيخ 

(57371

545I

FIDUCIAIRE OTHMANE

CHABAKA PUB
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
CHABAKA PUB شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 39 عماأة 
SIAL زنقة مأالي عبد هللا يلشقة 

أقم 1 يلطابق يبر  - 14555 
يلقناطرة يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.646(3
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تحأيل   (5(( ماي   (5 يملؤأخ في 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
عبد  مأالي  زنقة   SIAL عماأة   39«
 - يبر   يلطابق   1 أقم  يلشقة  هللا 
14555 يلقناطرة يملغرب« إلى »شاأع 
 14555  -  (3 أقم   4 مجمأعة   163

يلقناطرة يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

يألاأز ))5) تحت أقم 733).
546I

mechkour el mostapha

 SOCIETE
 BATIMENTS,NEGOCES

 ,ETUDES ET
 ENVIRENNEMENT SARL

AU
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

mechkour el mostapha
 1(db zarktouni smaala settat
 12db zarktouni smaala settat،

26000، settat maroc
 SOCIETE

 BATIMENTS,NEGOCES
 ,ETUDES ET ENVIRENNEMENT
SARL AU شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
1174 بلأك س تما  ) تجزئة 1174 

بلأك س تما  ) 6555) سطات 
يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.1537
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( شتنبر   1( في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
»955.555 دأهم« وي من »155.555 
عن  دأهم«   1.555.555« إلى  دأهم« 
إدماج يحكااطي ور وأ اح ور   : طريق 

عالريت إصديأ في أوس يملا .
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 يالبكديئاة بسطات بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1263/22.
547I

ECOGEF

DOUKKALA HOME
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
DOUKKALA HOME شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 

يطلس يقامة 45 يلطابق 4 أقم 16 
يملعاأيف يلديأ يلباضاء - 5335) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

548((1
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (8
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DOUKKALA HOME
منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي / يشغا  مكنأعة / تجاأة.
زنقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 16 أقم   4 يلطابق   45 يطلس يقامة 
 (5335  - يلباضاء  يلديأ  يملعاأيف 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 955  : يلأأدي  لحسن  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 155  : يلأأدي  يلحسين  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد لحسن يلأأدي عنأينه)ي) 
يالر   يلطابق  يلسالم  تجزئة   51

يلجديدة 4555) يلجديدة يملغرب.
يلساد يلحسين يلأأدي عنأينه)ي) 
 1 يلسالم  تجزئة   5 شقة   18( أقم 

يلجديدة 4555) يلجديدة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد لحسن يلأأدي عنأينه)ي) 
يالر   يلطابق  يلسالم  تجزئة   51

يلجديدة 4555) يلجديدة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (8 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يأناأ ))5) تحت أقم 161)).

548I

AMJ MANAGEMENT

 ALLROUND CONSULTING
SERVICES

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

AMJ MANAGEMENT
زنقة يالأدن يقامة يامنة ) يلطابق 
يالر  أقم 35 طنجة ، 95555، 

طنجة يملغرب
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 ALLROUND CONSULTING
SERVICES شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي بألافاأد 
محمد يلخامس )11 مبنى أيدرين 
يلدرأ يلثامن N55 طنجة - 95555 

طنجة يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.77755

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 15 غشت ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
)11 مبنى  »بألافاأد محمد يلخامس 
 - طنجة   N55 أيدرين يلدرأ يلثامن 
»شاأع  إلى  يملغرب«  طنجة   95555
أقم  ينريا مككب  يلعهد مرتز  مأالي 
95555 طنجة   - ما بين يلطبقين   15

يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57557).
549I

PROCOMED

UNITER MAROC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

PROCOMED
شاأع رلي يلعهد يءقامة ديأ يلفرح 3 
أقم -64 طنجة- ، 95555، طنجة 

يملغرب
UNITER MAROC شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يملنطقة 

يلصناعاة جزينايا قسمة 195 ر 197 
95555 طنجة يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.9479

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( وبريل   35 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   18.854.(55«
»155.555 دأهم« إلى »55).18.954 
مقاصة  إجريء   : طريق  عن  دأهم« 

م  ديأن يلشرتة يملحددة يملقديأ ر 
يملسكحقة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   56 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57153).
555I

AMJ MANAGEMENT

 MOROCCAN TRADING
MERCHANTS SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

AMJ MANAGEMENT
زنقة يالأدن يقامة يامنة ) يلطابق 
يالر  أقم 35 طنجة ، 95555، 

طنجة يملغرب
 MOROCCAN TRADING

MERCHANTS SARL AU شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي محال 
تجاأي بحي بني مكادة يلقديمة 

يلشطر 1 أقم يلقطعة 385 طنجة - 
95555 طنجة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
135581

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 MOROCCAN TRADING

.MERCHANTS SARL AU
يسكيريد   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

رتصدير رتسأيق يلسل  ريلخدمات.
محال   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلقديمة  مكادة  بني  بحي  تجاأي 
385 طنجة -  1 أقم يلقطعة  يلشطر 

95555 طنجة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 55.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 
دأهم، مقسم كالكالي:

 YIRGEDA HAYAT يلسادة 
 155 بقامة  حصة   NESRU : 555

دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
 YIRGEDA HAYAT يلسادة 
NESRU عنأينه)ي) يديس يبابا يثاأ اا 

1555 يديس يبابا يثاأ اا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
 YIRGEDA HAYAT يلسادة 
NESRU عنأينه)ي) يديس يبابا يثاأ اا 

1555 يديس يبابا يثاأ اا 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57513).
551I

لالي وغري

liliAagri sarl au
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة
لالي وغري

 شاأع يلزأقطأني إقامة حمد ط1 
415 يلباضاء، 5555)، يلباضاء 

يملغرب
لالي وغري شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يالجكماعي 415 شاأع 
يلزأقطأني إقامة حمد ط1 يلديأ 
يلباضاء – 5555)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555655
 (9 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يألاأز 
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة: 
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة. يملحدردة

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
لالي   : تسماتها  بمخكصر  يالقكضاء 

وغري.
غرض يلشرتة بإيجاز : يلكجاأة في 

يبسمدة رما شابهها.
 415  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
ط1  حمد  إقامة  يلزأقطأني  شاأع 
يلديأ يلباضاء 5555)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب 
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : سنة.99 
 155.555  : مبلغ أوسما  يلشرتة 

دأهم، مقسم كالكالي : 
يلساد سعاد بريدة : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة. 
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء : 
يلساد سعاد بريدة عنأينه : شاأع 
يلباضاء  يلأيزيس   365 أقم  غاندي 

5385) يلباضاء يملغرب
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة: 
يلساد سعاد بريدة عنأينه : شاأع 
يلباضاء  يلأيزيس   365 أقم  غاندي 

5385) يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 35315
55(I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 GROUPE SCOLAIRE LA
RELANCE PRIVEE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 GROUPE SCOLAIRE LA

RELANCE PRIVEE شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
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رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يلجيش يمللكي إقامة يلسعادي 

مكاتب يلفكح يلطابق 5 يلشقة أقم 
5) - 35555 فاس يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.66437
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 11 فبريير ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
»شاأع يلجيش يمللكي إقامة يلسعادي 
يلشقة أقم   5 مكاتب يلفكح يلطابق 
إلى  يملغرب«  فاس   35555  -  (5
»تجزئة مصرة يلقطعة 15 طريق عين 
فاس   35555  - يلسمن فاس زريغة 

يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
وبريل   56 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1677.
553I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

ميدو-ريان
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL
AU

أقم 184 يلحي يلحسني رأزيزيت 
أقم 184 يلحي يلحسني رأزيزيت، 

45553، رأزيزيت يملغرب
مادر-أيان شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ ييت 
سادي عبد يلرحمان تازيأين زيكأأة 

يملغرب - 47753 تازيأين زيكأأة 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
39(7

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
مادر-  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

أيان.
يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبناء يملخكلفة.
: دريأ ييت  عنأين يملقر يالجكماعي 
سادي عبد يلرحمان تازيأين زيكأأة 
زيكأأة  تازيأين   47753  - يملغرب 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد محمد يلرحماني 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد محمد يلرحماني عنأينه)ي) 
دريأ ييت سادي عبد يلرحمان تازيأين 
زيكأأة 47753 تازيأين زيكأأة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد محمد يلرحماني عنأينه)ي) 
دريأ ييت سادي عبد يلرحمان تازيأين 
زيكأأة 47753 تازيأين زيكأأة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   (3 يالبكديئاة بزيكأأة بكاأيخ 

))5) تحت أقم -.
554I

FIDUCIAIRE OTHMANE

CHABAKA PUB
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
CHABAKA PUB شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

163 مجمأعة 4 أقم 3) - 14555 
يلقناطرة يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.646(3

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( ماي   (5 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
هللا  أضأين  )ة)  يلساد  تفأيت 
55) حصة يجكماعاة من  يلعطالتي 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   (55 وصل 
ماي   (5 عبد يلحق يلدأمامي بكاأيخ 

.(5((
)ة) محمد يلفااللي  تفأيت يلساد 
حصة يجكماعاة من   (55 يلقصري 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   (55 وصل 
ماي   (5 عبد يلحق يلدأمامي بكاأيخ 

.(5((
يرساأ  وحمد  )ة)  يلساد  تفأيت 
55) حصة يجكماعاة من وصل 55) 
عبد يلحق  )ة)  حصة لفائدة يلساد 

يلدأمامي بكاأيخ 5) ماي ))5).
يلحق  عبد  )ة)  يلساد  تفأيت 
حصة يجكماعاة من   (55 يلدأمامي 
وصل 1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) 
ماي   (5 عبد يلحق يلدأمامي بكاأيخ 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 1( بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

يألاأز ))5) تحت أقم 733).
555I

FATHI CONSULTING

.AB Corp
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FATHI CONSULTING
 Florida Center Park 2, Boulevard
 Zoulikha Naciri - Casablanca ،

20000، CASA MAROC
AB Corp. شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 

سماة شهرزيد 3 ، يلطابق يلخامس 
أقم )) يلنخال - 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.557783

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

يملؤأخ في 51 يألاأز ))5) تم تحأيل 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

يلطابق   ،  3 شهرزيد  سماة  »يقامة 

 (5555  - يلنخال   (( يلخامس أقم 

يلديأ يلباضاء يملغرب« إلى »17 شاأع 

محمد عبدر يسكالاه ضاكأأ شقة ) 

- 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837976.

556I

FATHI CONSULTING

MAGI Corporation
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FATHI CONSULTING

 Florida Center Park 2, Boulevard

 Zoulikha Naciri - Casablanca ،

20000، CASA MAROC

MAGI Corporation شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 

سماة شهرزيد 3 ، يلطابق يلخامس 

أقم )) يلنخال - 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.558599

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

يملؤأخ في 51 يألاأز ))5) تم تحأيل 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

يلطابق   ،  3 شهرزيد  سماة  »يقامة 

 (5555  - يلنخال   (( يلخامس أقم 

يلديأ يلباضاء يملغرب« إلى »17 شاأع 

شقة  يسكالاه ضاكأأ  عبدر  محمد 

يلباضاء  يلديأ   (5555  - يلنخال   (

يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837977.

557I
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CABINET OUASSI

C R ATLANTIC
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CABINET OUASSI
عماأة كأمرزيد شاأع يلحرية طابق 
يالر  مككب أقم 3 يملدينة يلجديدة 

، 46555، يسفي يملغرب
C R ATLANTIC شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 11 
زنقة يلسلأم حي بااضة - 46555 

يسفي يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(855
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( وبريل   (1
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 C R  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ATLANTIC
ر  مقهى   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مطعم.
 11 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
 46555  - بااضة  حي  يلسلأم  زنقة 

يسفي يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد رلاد بأسلم : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  بأسلم  رلاد  يلساد 
 (515( 11 43 أقم  دأب غلف زنقة 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  بأسلم  رلاد  يلساد 
 (515( 11 43 أقم  دأب غلف زنقة 

يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

ماي   19 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 414.

558I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 FORMULA فورموال جستيون

GESTION
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شاأع يملغرب يلعربي أقم ) يلطابق 

يبر  تطأين ، 93555، تطأين 

يملغرب

 FORMULA فأأمأال جستاأن

GESTION شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

معرتة ونأي  أقم 16 يلطابق يبأ�سي 
أقم 3 تطأين - 93555 تطأين 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3(169

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : فأأمأال 

.FORMULA GESTION جستاأن

 : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يالستشاأيت في يلتساير ر يالعما  ر 

يلعالقات يلعامة ر يلكأيصل.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
معرتة ونأي  أقم 16 يلطابق يبأ�سي 
تطأين   93555  - تطأين   3 أقم 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 155  : مكضأم  فاطمة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة فاطمة مكضأم عنأينه)ي) 

يسباناا 54717 ومليريا يسباناا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد فاطمة مكضأم عنأينه)ي) 

يسباناا 54717 ومليريا يسباناا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم )189.

559I

CABINET RAMI EXPERTISE

DOT POTENTIAL AGENCY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 DOT POTENTIAL AGENCY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مككب أقم 
17 فضاء يإليمان أقم 18 يلطابق 
3 شاأع يبن أشد - 35555 فاس 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
738(1

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 DOT  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.POTENTIAL AGENCY
ركالة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

إعالنات.
مككب   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 18 أقم  يإليمان  فضاء   17 أقم 
 35555  - شاأع يبن أشد   3 يلطابق 

فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 155  : خلال  يملغريري  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  خلال  يملغريري  يلساد 
يلدكاأيت   1 زينب  تجزئة  مكرأ   39

فاس 35555 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  خلال  يملغريري  يلساد 
يلدكاأيت   1 زينب  تجزئة  مكرأ   39

فاس 35555 فاس يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3816.
565I

LKHALDICONSEILS

PHARMACIE MIZAJ
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

LKHALDICONSEILS
 N°634 BUREAU N°4 ETAGE
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 2 QUARTIER AL MASSAR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

PHARMACIE MIZAJ شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم )) 

يلحي يلصناعي يملساأ مكجر أقم 3 

مريتش - 45555 مريتش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(7(79

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( ماي   1(

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PHARMACIE MIZAJ

صادلاة   : غرض يلشرتة بإيجاز 

با  يالدرية.
 (( أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 

 3 أقم  مكجر  يملساأ  يلصناعي  يلحي 

مريتش - 45555 مريتش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 : جمالي  علأي  خألة  يلسادة 

دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

جمالي  علأي  خألة  يلسادة 
يلحلفاري  دأب   (59 عنأينه)ي) 

مريتش   45555 مريتش  دكالة  باب 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

جمالي  علأي  خألة  يلسادة 
باب  يلحلفاري  دأب   (59 عنأينه)ي) 
دكالة مريتش 45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   1( يلكجاأية بمريتش بكاأيخ 

))5) تحت أقم 7573.
561I

SAGASUD

OUALID PESCA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

SAGASUD
شاأع يالمير مأالي عبد هللا أقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، يلعاأن

LAAYOUNE يملغرب
OUALID PESCA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : زنقة 
يلصأيرة أقم )8 يملر�سى صندرق 

يلبريد 166 - 75555 يلعاأن يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.11757

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( شتنبر   58 في  يملؤأخ 
ذيت  شرتة   OUALID PESCA حل 
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
 8( أقم  يلصأيرة  زنقة  يإلجكماعي 
يملر�سى صندرق يلبريد 166 - 75555 
يلعاأن يملغرب نتاجة لكأقف نشاط 

يلشرتة.
ر عين:

يلساد)ة) يلحسن عبأ ر عنأينه)ي) 
حي عال  بن عب شاأع اللة حسناء 
71555 بأجدرأ يملغرب تمصفي )ة) 

للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
زنقة  رفي   (5(( شتنبر   58 بكاأيخ 
يلبريد  ق  يملر�سى   8( أقم  يلصأيرة 

166 - 75555 يلعاأن يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 785).
56(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

GADI CHANGE SARL
إعالن مكعدد يلقريأيت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عماأة وهضاأ – يلطابق يالر  ملكقى 

زنقة تل�سي رزنقة مريتش - يلحي 
يلصناعي يكادير

»GADI CHANGE SARL «
يملقـر يالجكـمـاعي: أقم4B M1 عماأة 
باأرتال شاأع يلجيش يمللكي يكادير 

يلسجل يلكجاأي أقم : 17375
يلعام  يلجم   عقد  بمقك�سى 
بين  يالسكثنائي بكاأيخ 12/09/2022 
 »GADI CHANGE SARL  « شركاء 

تقرأ مايلي : 
 تفأيت يلحصص يالجكماعاة : 

طاهيري  يلساد  فأت    -
عماد ) 555 حصة يجكماعاة للساد 

يلرمأكي عبد يلكريم
طاهيري  يلسادة  فأتت   -
1 55) حصة يجكماعاة للساد  ملااء 

يلرمأكي عبد يلكريم
طاهيري  يلسادة  فأتت   -
ملااء 1 55) حصة يجكماعاة للسادة 

بأزيد لبنى
يسكقالة يملسير يلساد طاهيري   

عماد من منصبه تمسير للشرتة.
 تعاين يلسادة بأزيد لبنى مسيرة 

رحادة للشرتة ملدة غير محدردة. 
تمثل يلسادة بأزيد لبنى يلشرتة 
ناابة  للكأقا   يلصالحاات  كل  رلها 

عن يلشرتة. 
ريلكمبااالت  يلشاكات  جما  
ريملستنديت يلبنكاة لن تكأن صالحة 
بأزيد  للسادة  يلفريد  بالكأقا   إال 

لبنى.
يالسا�سي  يلقانأن  تنقاح   

للشرتة.
ياليـديع  تـم  يلقـانــأنــي:  ياليـديع 
لـدى  يلضبط  بككـابـة  يلقـانـأنـي 
بكـاأيخ  بأكادير  يلكجاأية  يملحكـمـة 

15/09/2022 تحت أقم118448. 
تم يلكعديل في  يلسجل يلكجاأي: 
يلكجاأية  باملحكمة  يلكجاأي  يلسجل 

بأكادير تحت أقم 3458
للخــــــال صــــــــــــة ر يلكـذ تاــــــــــر

مـكـكـب يلحـسـابـات ينــفــأفـسـك
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FIDUCIAIRE NAKHIL

JEANNE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
JEANNE شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلشقة 

أقم 3 يلطابق يلثاني أقم 951 تجزئة 
يملساأ طريق آسفي - 45555 مريتش 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8979
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.JEANNE
غرض يلشرتة بإيجاز : -يسكغال  

فنادق ر درأ يلضاافة.
-يسكغال  مطعم.

يلشقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
أقم 3 يلطابق يلثاني أقم 951 تجزئة 
يملساأ طريق آسفي - 45555 مريتش 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد بأيساأ ييف باتريك فرينك 
دأهم   155 بقامة  حصة   555  :

للحصة.
جان  لأأينت  النسأن  يلساد 
 155 بقامة  حصة   555  : ناكأالس 

دأهم للحصة.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد بأيساأ ييف باتريك فرينك 
ال  بلأي  طريق  مكرأ   37 عنأينه)ي) 
شبال 45385 سانت سمات فرنسا.

جان  لأأينت  النسأن  يلساد 
مكرأ طريق   37 ناكأالس عنأينه)ي) 
سانت سمات   45385 بلأي ال شبال 

فرنسا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد بأيساأ ييف باتريك فرينك 
ال  بلأي  طريق  مكرأ   37 عنأينه)ي) 

شبال 45385 سانت سمات فرنسا
جان  لأأينت  النسأن  يلساد 
مكرأ طريق   37 ناكأالس عنأينه)ي) 
سانت سمات   45385 بلأي ال شبال 

فرنسا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139477.
564I

MHAMMED EL ANSARI

ابراج سيتي
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

MHAMMED EL ANSARI
 APPT 45 RES BOYOUT

 IZDIHAR LOT BORJ HAY
 FADILA RTE AIN CHEKF FES ،

30000، FES MAROC
يبريج ساتي شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ يرالد 
بأعباد يرالد يلطاب فاس - 3)355 

فاس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73851
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يبريج   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

ساتي.
مقار    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
عقاأي با  رشريء ريشغا  مخكلفة..

عنأين يملقر يالجكماعي : دريأ يرالد 
 355(3  - بأعباد يرالد يلطاب فاس 

فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد يلعربي ترياني : 167 حصة 

بقامة 16.755 دأهم للحصة.
يلساد محمد ترياني : 167 حصة 

بقامة 16.755 دأهم للحصة.
 333  : ترياني  يملألى  عبد  يلساد 
حصة بقامة 33.355 دأهم للحصة.

يلساد عبد يللطاف ترياني : 333 
حصة بقامة 33.355 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  ترياني  يلعربي  يلساد 
ييمأزيأ  طريق  يمين  تجزئة   9 فاال 

فاس 35555 فاس يملغرب.
عنأينه)ي)  ترياني  محمد  يلساد 
ييمأزيأ  طريق  يمين  تجزئة   9 فاال 

فاس 35555 فاس يملغرب.
يلساد عبد يملألى ترياني عنأينه)ي) 
ييمأزيأ  طريق  يمين  تجزئة   9 فاال 

يلزهأأ )فاس 35555 فاس يملغرب.
ترياني  يللطاف  عبد  يلساد 
تجزئة يمين طريق   9 فاال  عنأينه)ي) 

ييمأزيأ فاس 35555 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد عبد يملألى ترياني عنأينه)ي) 
ييمأزيأ  طريق  يمين  تجزئة   9 فاال 

يلزهأأ )فاس 35555 فاس يملغرب
ترياني  يللطاف  عبد  يلساد 
تجزئة يمين طريق   9 فاال  عنأينه)ي) 

ييمأزيأ فاس 35555 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4938.
565I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SINVA SARL
إعالن مكعدد يلقريأيت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عماأة وهضاأ – يلطابق يالر  ملكقى 

زنقة تل�سي رزنقة مريتش - يلحي 
يلصناعي يكادير

« SINVA SARL «
يملقـر يالجكـمـاعي : يلطابق يلثاني 
تجزئة وكاباأ أقم 5 ييت ملأ  
يلسجل يلكجاأي أقم : 13887

يلعام  يلجم   عقد  بمقك�سى   
يالسكثنائي بكاأيخ 06/09/2022 قرأ 
 SINVA»لشرتة يلأحاد  يلشريك 

SARL« مايلي: 
للشرتة  يالجكماعي  يملقر  *تغاير   
إلى أقم 1559 بلأك ب شاأع يبريهام 

يلررديني يلحي يلصناعي ييت ملأ  
تغاير يلهدف يلكجاأي يلشرتة   *  

إلى: 
يبسمدة  رتسأيق  صناعة   -  

ريملنكجات يلزأيعاة. 
يلكدرير  إعادة  وعما   جما    -  

رحماية يلبيئة.
يبسا�سي  يلقانأن  تنقاح   *  

للشرتة.
ياليـديع  تـم  يلقـانــأنــي:  ياليـديع 
لـدى  يلضبط  بككـابـة  يلقـانـأنـي 
بكـاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة  يملحكـمـة 

19/09/2022 تحت أقم1859 
يلكجاأي:  يلسجل  في  يلكقاد  أقم 
يلكجاأي  يلسجل  في  يلتسجال  تم 
بكـاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة  للمحكمة 

19/09/2022 تحت أقم 1815.
للخــــــال صــــــــــــة ر يلكـذ تاــــــــــر 

مـكـكـب يلحـسـابـات ينــفــأفـسـك
566I

يالتقان للحسابات

PROMO ANE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

يالتقان للحسابات
)14 شاأع مريتش يلطابق يلثاني 
أقم 5 ، 555)6، يلناظأأ يملغرب

PROMO ANE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي عريض 

) زنقة 99 أقم 15 يلناضأأ - 
555)6 يلناضأأ يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
(4547

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   55
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PROMO ANE
تجزئة ر   : غرض يلشرتة بإيجاز 

با  يبأي�سي.
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلناضأأ   15 أقم   99 زنقة   ( عريض 

- 555)6 يلناضأأ يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد عبد يإلله يلأأيا�سي : 555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلسادة سعاد لعأت : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلأأيا�سي  يإلله  عبد  يلساد 
بررتسل   1599 بلجاكا  عنأينه)ي) 

بلجاكا.
عنأينه)ي)  لعأت  سعاد  يلسادة 

بلجاكا 599) مألنبك بلجاكا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلأأيا�سي  يإلله  عبد  يلساد 
بررتسل   1599 بلجاكا  عنأينه)ي) 

بلجاكا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 18 غشت 

))5) تحت أقم 15)4.
567I
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EXPACT PARTNERS

املغرب
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème (51
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
يملغرب شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 131 شاأع 
ينفا إقامة يزرأ مككب أقم 11 ب - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555597
 51 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( غشت 
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : يملغرب.
يإلنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي.
 131  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 11 شاأع ينفا إقامة يزرأ مككب أقم 

ب - 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة سميرة لبااض : 16 حصة 

بقامة 1.655 دأهم للحصة.
)3 حصة   : يلساد محمد لبااض 

بقامة 55).3 دأهم للحصة.
يلسادة فاطمة لبااض : 16 حصة 

بقامة 1.655 دأهم للحصة.
 18  : لبااض  خديجة  يلسادة 

حصة بقامة 1.855 دأهم للحصة.
يلسادة لطافة لبااض : 16 حصة 

بقامة 1.655 دأهم للحصة.
 3(  : لبااض  يملصطفى  يلساد 

حصة بقامة 55).3 دأهم للحصة.

83 حصة   : يلساد حسن لبااض 
بقامة 8.355 دأهم للحصة.

 3(  : لبااض  يلدين  عز  يلساد 
حصة بقامة 55).3 دأهم للحصة.

 3(  : يلساد عبد يلرحام لبااض 
حصة بقامة 55).3 دأهم للحصة.

حصة   41  : وسأق  أ�سى  يلساد 
بقامة 4.155 دأهم للحصة.

 KS DEVELOPMENT يلشرتة 
دأهم   68.(55 بقامة  حصة   : 68(

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة سميرة لبااض عنأينه)ي) 
بأعزة  ديأ   18 أقم  لاكأأي   مجم  

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
عنأينه)ي)  لبااض  محمد  يلساد 
باسكأأ  لأيس  شاأع   ،  D555  44

4465 غريس هألأن بلجاكا.
يلسادة فاطمة لبااض عنأينه)ي) 
 82،000 بالاكري،  طريق   376

مأنتاأ ان فرنسا.
يلسادة خديجة لبااض عنأينه)ي) 
بأعزة  ديأ   19 أقم  يلساحل  مجم  
نأيصر 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
يلسادة لطافة لبااض عنأينه)ي) 
بأعزة  ديأ   (3 أقم  يلساحل  مجم  
نأيصر 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
لبااض  يملصطفى  يلساد 
أقم  يلساحل  مجم   فاال  عنأينه)ي) 
3) ديأ بأعزة يلنأيصر 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
عنأينه)ي)  لبااض  حسن  يلساد 
عماأة يلساحل فاال أقم 59 ديأ بأعزة 
يلباضاء  يلديأ   (5555 يلنأيصر 

يملغرب.
يلساد عز يلدين لبااض عنأينه)ي) 
بأعزة،  ديأ   36 أقم  لاكأأي   مجم  
5555) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
لبااض  يلرحام  عبد  يلساد 
عنأينه)ي) مجم  لاكأأي  أقم 34 ديأ 
بأعزة 5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

عنأينه)ي)  وسأق  أ�سى  يلساد 
عماأة لاكأأي  فاال أقم 55 ديأ بأعزة 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

 KS DEVELOPMENT يلشرتة 

عنأينه)ي) 7 عماأة أيمي، شاأع سبكة، 

يلديأ   (5555  8 مككب   ( يلطابق 

يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد عبد هللا صالحي عنأينه)ي) 

)CI 35 جألف ساتي س ي بأسكأأة 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 16 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 35311.

568I

FIDUCIAIRE AKIF

ESSAIDI NEGOCE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

تعاين مسير جديد للشرتة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

ESSAIDI NEGOCE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تج 56) 

منطقة يلصناعاة جنأب شرق 

يملحمدية - 8855) يملحمدية يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.((159

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تم تعاين  5) غشت  يملؤأخ في 

مسير جديد للشرتة يلساد)ة) دماأي 

يدأيس تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 1( بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1747.

569I

MCG

بي أم في أو سيرفيس
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
بي وم في ور سيرفيس شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

عال  يلفا�سي، يلعماأة )1، شقة 
أقم 5، سين مريتش 45555 

مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(9567
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   ((
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : بي وم في 

ور سيرفيس.
تقديم   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
خدمات في يلخاأج. دأيسات رنصائح 

رإنجازيت للعمالء يملغاأ ة ريبجانب.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
شقة   ،1( يلعماأة  يلفا�سي،  عال  
أقم 5، سين مريتش 45555 مريتش 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
مأأيس  بيرناأد  فالبانت  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   51  : أيني 

للحصة.
49 حصة   : يلسادة ورسري مانة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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مأأيس  بيرناأد  فالبانت  يلساد 
بالنت  دي  شاأع   1( عنأينه)ي)  أيني 
77635 سانت ماأين ورن بااأ فرنسا.

عنأينه)ي)  مانة  ورسري  يلسادة 
سانت   77635 شاأع دي بالنت   1(

ماأين ورن بااأ فرنسا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
مأأيس  بيرناأد  فالبانت  يلساد 
بالنت  دي  شاأع   1( عنأينه)ي)  أيني 

77635 سانت ماأين ورن بااأ فرنسا
عنأينه)ي)  مانة  ورسري  يلسادة 
سانت   77635 شاأع دي بالنت   1(

ماأين ورن بااأ فرنسا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139575.

575I

FLASH ECONOMIE

DAHBI MARBRE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

شرتة دهبي أخام
شرتة محدردة يملسؤرلاة للشريك 

يلأحاد
 SARL-AU « STE DAHBI« 

 MARBRE
شرتة محدردة يملسؤرلاة للشريك 

يلأحاد
أوس مالها55, 555 155 دأهم

يملحل يلكجاأي أقم 15 دريأ ييت 
عثمان يحماأين مجاط مكناس 
أقم يلسجل يلكجاأي 57147 

مكناس
تأسيس شرتة 

بمقك�سى  يلشرتة  هذه  وسست 
 11/08/2022 بكاأيخ  يلعرفي  يلعقد 
يملكضمن للباانات يلكالاة من طرف 
خصائصها  يلحسين  دهبي  يلساد 

كالكالي 
محدردة  شرتة  يلشرتة  شكل 
يلأحاد  للشريك  يملسؤرلاة 

»ش.م.م.ديت يلشريك يلأحاد « 

STE DAHBI MARBRE »SARL-

»ش.م.م.ديت يلشريك يلأحاد   »AU

« شرتة دهبي أخام : يلتسماة 

–يشغا  مخكلفة  يشغا  يلرخام 

ريلبناء: يملأضأع 

يلعملاات  جما   عامة  ر صفة 

يملالاة  ر  يلكجاأية  يلعقاأية  يملنقألة 

يلتي يمكن ون تكصل بصفة مباشرة 

ور  يلشرتة  ور غير مباشرة بمأضأع 

يلشرتة  تطأأ  إلى  تؤدي  آن  يمكن 

يملذكأأة.

يلكجاأي  يملحل  يالجكماعي  يملقر 

يحماأين  عثمان  ييت  دريأ   15 أقم 

مجاط مكناس 

تاأيخ  من  تبكدئ  سنة   99 يملدة 

تسجال يلشرتة 

 155  555  ,55 يلشرتة  أوسما  

دأهم مقسمة إلى 1555 حصة قامة 

كل ريحدة منها 55, 155 دأهم منحت 

كالكالي 

 1555 يلحسين  دهبي  يلساد   

حصة 55, 555 155 دأهم 

يلتساير  يرج   يلشرتة  تساير 

غير  ملدة  يلحسين  دهبي  للساد 

محدردة 

للساد  يإلمضاء  ريرج   يإلمضاء 

دهبي يلحسين ملدة غير محدردة

 31 يناير إلى   1 سنة يلشرتة من 

دجنبر 

تأزي  يبأ اح

بعد خصم يملصاأيف ريلكحمالت 

يلقانأن  في  إليها  يملشاأ  يلقانأناة 

يلكأسي�سي ربعد خصم 5% لككأين 

يلر ح  فان  يلقانأني  يالحكااطي 

يلصافي يقسم بين يلشركاء كل حسب 

ما   أوس  في  يالجكماعاة  حصصه 

يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

يأم  بمكناس  يلكجاأية  باملحكمة 

09/09/2022 تحت 57147

571I

MOUSSAOUI HAJJI

TAKHITOP
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
TAKHITOP شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي قصر ورالد 

مباأك جماعة عرب يلصباح زيز 
وأفأد - 55))5 وأفأد يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
16353

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   ((
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TAKHITOP
يبشغا    : غرض يلشرتة بإيجاز 

يملخكلفة ور يلبناء
نجاأة يبلأمناأم

نجاأة يلفأالذ يملقارم للصدو.
قصر   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
ورالد مباأك جماعة عرب يلصباح زيز 

وأفأد - 55))5 وأفأد يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 555.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
1.675 حصة   : يلساد يطخي أضا 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد يطخي ونس : 1.675 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 1.665  : وسامة  يطخي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

أقم  يلساد يطخي أضا عنأينه)ي) 
 54355 مادلت  يلكفاحة  تجزئة   81

مادلت يملغرب.
عنأينه)ي)  ونس  يطخي  يلساد 
زنقة ميشلافن ييت منصأأ   15 أقم 

مادلت 54355 مادلت يملغرب.
عنأينه)ي)  وسامة  يطخي  يلساد 
زنقة يلديخلة يلحي يلجديد   43 أقم 

وأفأد 55))5 وأفأد يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
أقم  يلساد يطخي أضا عنأينه)ي) 
 54355 مادلت  يلكفاحة  تجزئة   81

مادلت يملغرب
عنأينه)ي)  ونس  يطخي  يلساد 
زنقة ميشلافن ييت منصأأ   15 أقم 

مادلت 54355 مادلت يملغرب
عنأينه)ي)  وسامة  يطخي  يلساد 
زنقة يلديخلة يلحي يلجديد   43 أقم 

وأفأد 55))5 وأفأد يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 384.
57(I

Valoris Partners

UNO.MA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
UNO.MA شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 59، شاأع 
يلزأقطأني يلطابق يلسادس أقم 18 
يلديأيلباضاء - 5555) يلديأيلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555855
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
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يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
UNO. : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها 

.MA
با   ء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلكمباأتر  وجهزة  رتجاأة  رتأزي  

ريلهاتف رملحقاتها يإللكتررناة.
رتسأيق  ريسكيريد  ر ا   شريء  ء 
منكج  وي  رتأزي   رتصنا   رتمثال 
يلكمباأتر  منكجات  بقطاع  يكعلق 
ريلهاتف ريإلتسسأيأيت يإللكتررناة 

بشكل عام ؛
جما  يملعامالت   ، ربشكل عام  ء 
يملنقألة ور غير   ، يملالاة ور يلكجاأية 
ور  مباشر  بشكل  يملكعلقة  يملنقألة 
ور يلتي   ، غير مباشر بغرض يلشرتة 
نشاط  تطأأ  ور  تعزز  ون  يحكمل 

يلشرتة..
عنأين يملقر يالجكماعي : 59، شاأع 
يلزأقطأني يلطابق يلسادس أقم 18 
5555) يلديأيلباضاء  يلديأيلباضاء - 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 3.555.555 

دأهم، مقسم كالكالي:
 (7.555  : برحال  يملهدي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد معاد برحال : 3.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  برحال  يملهدي  يلساد 
عين   7 أقم   69 زنقة   4 حي ياسمانة 

يلشق 5153) يلديأيلباضاء يملغرب.
يلساد معاد برحال عنأينه)ي) حي 
ياسمانة 4 زنقة 69 أقم 7 عين يلشق 

5153) يلديأيلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  برحال  يملهدي  يلساد 
عين   7 أقم   69 زنقة   4 حي ياسمانة 

يلشق 5153) يلديأيلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838174.

573I

cabinet jdaini

STROYPRO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
STROYPRO شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 13 زنقة 
يفأأيأ حي يملسيرة بركان - 63355 

بركان يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

8699
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.STROYPRO
وعما    •  : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلبناء لجما  هائات يلدرلة.
• تحقاق يملشاأي  يلزأيعاة.

• يلبستنة ريلنظافة
• تجاأة.

 ، يلعز  يملائي  • يبشغا  يلكبرى، 
يلسباتة ، يلكهر اء ، يلطالء ، جبس 
نجاأة   ، يلخشب  ،نجاأة  يلطالء   ،
بابملناأم ، نجاأة حديد ، يلككااف ، 
يلعز    ، ، يلرصف يلصناعي  يلتزجاج 

يلحريأي

يلطرق  وعما   عمأماة  وشغا  
يلعامة ، وعما  يلتربة ، يبساسات ، 

تأحاد يلتربة..
زنقة   13  : عنأين يملقر يالجكماعي 
 63355  - بركان  يملسيرة  حي  يفأأيأ 

بركان يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : يلسغررشني  عصام  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسغررشني  عصام  يلساد 
عنأينه)ي) 13 زنقة يفأأيأ حي يملسيرة 

بركان 63355 بركان يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسغررشني  عصام  يلساد 
عنأينه)ي) 13 زنقة يفأأيأ حي يملسيرة 

بركان 63355 بركان يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  ببركان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 502/2022.
574I

l’origine artisanat

مركنسوم
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

l›origine artisanat
8)1 يملككب أقم 6 يلطابق ) زنقة 
يلعرعاأ يلديأيلباضاء ، 55)5)، 

يلديأيلباضاء يملغرب
مرتنسأم شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 
يلديأيلباضاء، 6) شاأع مرس 
يلسلطان، شقة 3 يلطابق 1 - 
5556) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

534969

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( فبريير   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

مرتنسأم.
با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يملعلأمات  ملعديت  بالجملة 

ريالتصاالت.
 : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مرس  شاأع   (6 يلديأيلباضاء، 
يلسلطان، شقة 3 يلطابق 1 - 5556) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد مهدي يمريبأ : 155 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يمريبأ  مهدي  يلساد 
يلبرنأ�سي   81 أقم   (6 زنقة   1 يما  

5655) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يمريبأ  مهدي  يلساد 
يلبرنأ�سي   81 أقم   (6 زنقة   1 يما  

5655) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 53 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

ماأس ))5) تحت أقم 815455.
575I

RIAD CONSULTANT

 ATLAS YMA DES شركة
TRAVAUX DIVERS SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18458

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 ATLAS YMA DES شرتة
TRAVAUX DIVERS SARL شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي مأطن 

بعماأة 59 مككب 51 شاأع تامسنا 
يلأفاق خريبكة - 5555) خريبكة 

يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.7(59

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  )1 غشت  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

بلأقات عبد يللطاف تمسير آخر
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
14 شتنبر  يالبكديئاة بخريبكة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 417.

576I

FLASH ECONOMIE

EZZAAIM-CASH
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

يلزعام كاش
شرتة محدردة يملسؤرلاة للشريك 

يلأحاد
 SARL-AU « EZZAAIM-CASH« 
شرتة محدردة يملسؤرلاة للشريك 

يلأحاد
أوس مالها55, 555 155 دأهم

يلطابق يلسفلي محل أقم -6ج 
48 يملنصأأ -2 ب) طريق يكأأيي 

يالسماعلاة مكناس 
أقم يلسجل يلكجاأي 57167 

مكناس
تأسيس شرتة 

بمقك�سى  يلشرتة  هذه  وسست 
 26/08/2022 بكاأيخ  يلعرفي  يلعقد 
يملكضمن للباانات يلكالاة من طرف 
خصائصها  محسن  يلزعام  يلساد 

كالكالي 

محدردة  شرتة  يلشرتة  شكل   

يلأحاد  للشريك  يملسؤرلاة 

»ش.م.م.ديت يلشريك يلأحاد « 

 »EZZAAIM-CASH »SARL-AU

 » يلأحاد  يلشريك  »ش.م.م.ديت 

شرتة يلزعام كاش : يلتسماة 

يملأضأع تحأيل يالمأي : 

يلعملاات  جما   عامة  ر صفة 

يملالاة  ر  يلكجاأية  يلعقاأية  يملنقألة 

يلتي يمكن ون تكصل بصفة مباشرة 

ور  يلشرتة  ور غير مباشرة بمأضأع 

يلشرتة  تطأأ  إلى  تؤدي  آن  يمكن 

يملذكأأة.

-6ج  أقم  محل  يلسفلي  يلطابق 

يكأأيي  طريق  ب)   2- يملنصأأ   48

يالسماعلاة مكناس يملقر يالجكماعي : 

يملقر يالجكماعي

تاأيخ  من  تبكدئ  سنة   99 يملدة 

تسجال يلشرتة 
 155  555  ,55 يلشرتة  أوسما  

دأهم مقسمة إلى 1555 حصة قامة 

كل ريحدة منها 55, 155 دأهم منحت 

كالكالي 

 1555 محسن  يلزعام  يلساد   

حصة 55, 555 155 دأهم 

يلتساير  يرج   يلشرتة  تساير 

غير  ملدة  محسن  يلزعام  للساد 

محدردة 

للساد  يإلمضاء  ريرج   يإلمضاء 

يلزعام محسن ملدة غير محدردة

 31 يناير إلى   1 سنة يلشرتة من 

دجنبر 

تأزي  يبأ اح

بعد خصم يملصاأيف ريلكحمالت 
يلقانأن  في  إليها  يملشاأ  يلقانأناة 

يلكأسي�سي ربعد خصم 5% لككأين 

يلر ح  فان  يلقانأني  يالحكااطي 

يلصافي يقسم بين يلشركاء كل حسب 

ما   أوس  في  يالجكماعاة  حصصه 

يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

يأم  بمكناس  يلكجاأية  باملحكمة 

13/09/2022 تحت 57167

577I

STE BECEF SARL

GEOGEBRA SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

STE BECEF SARL
 N°41 IMMEUBLE CHAOUI

 APPT 16 RUE ELMOUJAHID
 AYACH VN FES، 30000، FES

MAROC
GEOGEBRA SARL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 75 تجزئة 
أياض يللامأن يلطابق يبر  طريق 
مكناس فاس 35555 فاس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73785
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.GEOGEBRA SARL
يلكدأيب   : غرض يلشرتة بإيجاز 
باللغات  يلكأيصل  في  يلخاص 
يلباديغأجي  يلدعم  درأة  يلحديثة، 
يلرياضاات يلفيزياء يلعلأم ، يلكدأيب 
على يلحاسأب م  يلبدء في يلحأسبة 
ريلكحضير  يلدرأيت  يلعقلاة، 

لألمكحانات يملدأساة ريملهناة.
عنأين يملقر يالجكماعي : 75 تجزئة 
طريق  يبر   يلطابق  يللامأن  أياض 

مكناس فاس 35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة يقشيبل غاثة : 55 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
55 حصة   : يلساد يمللكاري حمزة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة يقشيبل غاثة عنأينه)ي) 

فاس  ثغات   3 يملنتزه  تجزئة  و   355

35555 فاس يملغرب.

عنأينه)ي)  حمزة  يمللكاري  يلساد 

فاس  فاس  ريد  حي   (6 يلزنقة   71

35555 فاس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  حمزة  يمللكاري  يلساد 

فاس  فاس  ريد  حي   (6 يلزنقة   71

35555 فاس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   13 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3757.

578I

ديأين يالسكاذ يلعلمي يملجاطي محمد يلصأفي مأثق

MED SEA FOOD
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تجديد مدة مزيرلة مهام يملسيرين

ديأين يالسكاذ يلعلمي يملجاطي 

محمد يلصأفي مأثق

87 عماأة كأفاكأم يلطابق يالر  

طنجة ، 95555، طنجة يملغرب

MED SEA FOOD »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: طنجة ، 

يلبقعة 814 ، يملنطقة يلصناعاة 

يملجد - 95555 طنجة يملغرب.

»تجديد مدة مزيرلة مهام يملسيرين«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.35(17

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يملؤأخ في 51 غشت ))5)

مهام  مزيرلة  مدة  تجديد  تقرأ 

يملسيرين ملدة: غير محدردة سنأيت.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   35 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3)569).

579I
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FLASH ECONOMIE

MBA MANAGEMENT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

شرتة 
MBA MANAGEMENT SARL AU

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ديت 
يلشريك يلأحاد

أوسمالها 10000,00 دأهم
مسجل  عرفي  عقد  بمقك�سى 
بكاأيخ 29/08/2022  بالديأ يلباضاء 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة  تأسيس  تم 
يملحدردة ديت يلشريك يلأحاد ذيت 

يملميزيت يلكالاة: 
 MBA يلتسماة:   -

MANAGEMENT SARL AU
- يملأضأع:

 -1 إديأة رتساير يملباني.
وخرى  عقاأية  معامالت   2-  

)عملاات شريء ر ا ).
3- يالستشاأيت يإلديأية.

- يملقر يالجكماعي: 15 شاأع يلحرية 
يلطابق 3 شقة 5 يلديأ يلباضاء

- أوس يملا  عشرة والف دأهم )15 
DH 000,00) مقسمة إلى مئة حصة 
يجكماعاة)  )155حصة  يجكماعاة 
 100,00( بقامة مائة دأهم للحصة. 

 (DH
ررزعت على يلشكل يلكالي: 

يلحاملة  يلسادة رسامة حديد   -
 BE79850J أقم  يإلقامة  لبطاقة 
حصة   155 يجكماعاة)  حصة  مئة 

يجكماعاة ) 
فاتح  من  يالجكماعاة:  يلسنة   -
يناير إلى يلحادي ريلثالثأن من دجنبر.
تسعة رتسعأن سنة من  يملدة:   -
في  إال  يلفعلي  يلشرتة  تأسيس  يأم 

حالة يلكصفاة يملسبقة ير يلكمديد. 
يلشرتة  تسير  ريإلديأة:  يلتساير   -
من طرف يلسادة رسامة حديد ملدة 

غير محددة.
يلسجل  في  يلشرتة  تسجال  تم 
تحت  يلباضاء  للديأ  يلكجاأي 

أقم555555.
585I

مأأركأ كأمبكأنس يكارنت

NOBI CONSTRUCTION
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

مأأركأ كأمبكأنس يكارنت
شقة 17 يلطابق 4 برج مناأة ) 

مدخل ي شاأع عبد يلكريم يلخطابي 
، 45555، مريتش يملغرب

NOBI CONSTRUCTION شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي أياض 

يلزيكأن يلدأب يلجديد يلطابق 
يالأ�سي أقم 11 - 45555 مريتش 

يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.91567

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( شتنبر   1( في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
 15.555« وي من  دأهم«   (55.555«
عن  دأهم«   (15.555« إلى  دأهم« 
ور  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )13949.
581I

PF EXPERTS

YOUR DESIGNER
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
YOUR DESIGNER شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : تجزئة 

17/3 مبنى 58 يلاأنص دأنا شأيطر 
سادي عبد هللا غاات - 45555 

مريتش يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.113883

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 54 يألاأز ))5) تقرأ حل 
ذيت  شرتة   YOUR DESIGNER
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   15.555
 58 مبنى   3/17 تجزئة  يإلجكماعي 
عبد  سادي  شأيطر  دأنا  يلاأنص 
مريتش يملغرب   45555  - هللا غاات 

نتاجة لقريأ يلشركاء.
ر عين:

ر  يلشقاقي  غزالن  يلساد)ة) 
كلف  برسكجاا  تجزئة  عنأينه)ي) 
شقة   195 ساتي مدخل جاد عماأة 
يملغرب  مريتش   45555 مريتش   9

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
تجزئة  رفي   (5(( يألاأز   54 بكاأيخ 
3/17 مبنى 58 يلاأنص دأنا شأيطر 
 45555  - غاات  هللا  عبد  سادي 

مريتش يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   11 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 7)1385.
58(I

FLASH ECONOMIE

LUX HABITATION
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

شرتة درن أيمأس
LUX HABITATION SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
إغالق يلكصفاة

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ بكاأيخ 
شرتة  شركاء  06/06/,))5)قرأ 
يملسؤرلاة  ذيت  يباطاساأن  لأتس 
 355555.55 أوسمالها  يملحدردة 
شاأع   ،33 يالجكماعي  مقرها  دأهم، 
أقم  يلطابق يلريب ،  حسن يلصغير، 
يلديأ يلباضاء  زيرية شاأع ينجأ،   ،9

ما يلي:
- يغالق يلكصفاة.

يملقدم  يلكقرير  على  يملصادقة   -
شتريت  ديفاد  يملصفي  طرف  من 

أقم  يلأطناة  للبطاقة  يلحامل   ،
B3(5645 ، رإعطائه يالبريم يلنهائي.

تكابة  لدى  يلقانأني  يإليديع  تم 
بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت   20/09/2022 بكاأيخ  يلباضاء 

أقم 5)8381. 
583I

CABINET OUASSI

CENTRE LA FIERTE PRIVE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

CABINET OUASSI
عماأة كأمرزيد شاأع يلحرية طابق 
يالر  مككب أقم 3 يملدينة يلجديدة 

، 46555، يسفي يملغرب
CENTRE LA FIERTE PRIVE شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 زنقة 5 
حي يملسجد سادي ريصل - 46555 

يسفي يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.113(7

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( شتنبر   13 في  يملؤأخ 
محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة  حل 
 CENTRE يلأحاد  يلشريك  ذيت 
أوسمالها  مبلغ   LA FIERTE PRIVE
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يملسجد  حي   5 زنقة   15 يإلجكماعي 
سادي ريصل - 46555 يسفي يملغرب 

نتاجة   : مشاكل مالاة.
زنقة   15 ر حدد مقر يلكصفاة ب 
5 حي يملسجد سادي ريصل - 46555 

يسفي يملغرب. 
ر عين:

عبد يلأيحد صباحي ر  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) أقم 14 زنقة 5 حي يملسجد 
)ة)  تمصفي  يملغرب  يسفي   46555

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 788.
584I

mohammed boumzebra

INVIST DYNAMIC CHTAIBI
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 INVIST DYNAMIC CHTAIBI
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلرقم 

86 حي جمالة - 55)3) يلفقاه بن 
صالح يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
5137

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 INVIST : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.DYNAMIC CHTAIBI
منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي - يشغا  مخكلفة.
عنأين يملقر يالجكماعي : يلرقم 86 
حي جمالة - 55)3) يلفقاه بن صالح 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
 335  : عباس  يلشطابي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 335  : ياسين  يلشطابي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد يلشطابي عمر : 345 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يلشطابي عباس عنأينه)ي) 
بن  يلفقاه   (3(55 جمال  حي   86

صالح يملغرب.
يلساد يلشطابي ياسين عنأينه)ي) 
بن  يلفقاه   (3(55 جمال  حي   86

صالح يملغرب.
عنأينه)ي)  عمر  يلشطابي  يلساد 
بن  يلفقاه   (3(55 جمال  حي   86

صالح يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلشطابي ياسين عنأينه)ي) 
بن  يلفقاه   (3(55 جمال  حي   86

صالح يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
صالح  بن  بالفقاه  يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   19 بكاأيخ 

.222/2022
585I

FIDLOUK

STE NOUITRA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة
FIDLOUK

16),شاأع 5) غشت يلقصر يلكبير ، 
155)9، يلقصر يلكبير يملغرب
STE NOUITRA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي رديدية 
باطات أقم 5) مشرع بلقصيري 
16155 مشرع بلقصيري يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(6669
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( غشت   15 في  يملؤأخ 
بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   465.555« قدأه 
»1.545.555 دأهم« إلى »1.555.555 
تقديم حصص   : عن طريق  دأهم« 

نقدية ور عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بلقصيري  بمشرع  يالبكديئاة 

19 شتنبر ))5) تحت أقم 97).
586I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 ALTERNAL ألطيرنال طغنس
TRANS

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شاأع يملغرب يلعربي أقم ) يلطابق 
يبر  تطأين ، 93555، تطأين 

يملغرب
 ALTERNAL ولطيرنا  طغنس
TRANS شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 35 حي ) 
شاأع جبل يبطلس بلأك و يلطابق 
) شقة 6 تطأين - 93555 تطأين 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3(141
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 ALTERNAL طغنس  ولطيرنا  

.TRANS
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملسكخدمين لحساب يلغير.
عنأين يملقر يالجكماعي : 35 حي ) 
يلطابق  و  بلأك  يبطلس  شاأع جبل 
تطأين   93555  - تطأين   6 شقة   (

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلطريبق  علي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد علي يلطريبق عنأينه)ي) حي 

يملضاق  يسمير  سد  طريق  بأزغال  

55)93 يملضاق يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد علي يلطريبق عنأينه)ي) حي 

يملضاق  يسمير  سد  طريق  بأزغال  

55)93 يملضاق يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   58 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1845.

587I

FLASH ECONOMIE

BRICOMA HOLDING
إعالن مكعدد يلقريأيت

بريكأما هأ  دينك

شرتة مساهمة 

أوسمالها 30.000.000،00 دأهم

يملقر يإلجكماعي ، زيرية طريق يلر اط 

ر محج يحمد جما  يلدأة عين 

يلسب  بالديأ يلباضاء.

بمقك�سى يلجمعاة يلعامة   1-

يلعادية للمساهمين يملنعقدة بالديأ 

 (5(( يأناأ   35 بكاأيخ  يلباضاء 

للشرتة يملسماة » بريكأما هأ  دينك 

– ش م« ، فقد تقرأ:

حسابات  على  يملصادقة   •

يلشرتة لسنة 1)5).

• تأتاد ينتهاء مهام يلتساير.

- يلساد محمد يلفااللي يلشاهد

يلفااللي  يلأيحد  عبد  يلساد   -

يلشاهد 

- يلساد إدأيس يلفااللي يلشاهد 

تجديد مهام يلتساير ملدة سكة   -

)6) سنأيت

-  يلساد محمد يلفااللي يلشاهد

يلفااللي  يلأيحد  عبد  يلساد   -

يلشاهد 



18461 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

- يلساد إدأيس يلفااللي يلشاهد 

يجكماع  محضر  بمقك�سى   2-

مجلس يإلديأة يملنعقد بالديأ يلباضاء 

بكاأيخ 35 يأناأ ))5) ، قرأ مسيرري 

شرتة » بريكأما هأ  دينك – ش م 

» تم تعاين :

يلشاهد  يلفااللي  محمد  يلساد 
 (6( ملدة سكة  يإلديأة  أئيسا ملجلس 

سنأيت.

تم يإليديع يلقانأني بككابة   3-

بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 

 (5(( شتنبر   13 بكاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 837455. 

قصد يلنشر ر يإلعالن 

588I

CAPRICOF

 PROMOTION
IMMOBILIERE LAGHOUIZI
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

CAPRICOF

 LOT DAR CHAOUI Bd TAH

 N° 129 ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA ، 20000، يلديأ 

MAROC يلباضاء

 PROMOTION IMMOBILIERE

LAGHOUIZI شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 61 شاأع 

اللة ياقأت تقاط  مصطفى يملعاني 

يلطابق يلثاني أقم )6 يلديأيلباضاء 

- 5555) يلديأيلباضاء يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.48(885

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تمت   (5(( ماي   55 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
لغأيزي  ويأب  )ة)  يلساد  تفأيت 

وصل  من  يجكماعاة  حصة   1.555

1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) عزيزة 

يلرضأيني بكاأيخ 55 ماي ))5).

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 58 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يأناأ ))5) تحت أقم 6896)8.
589I

DEK AUDIT ET CONSEIL

 REDDINGTON
WORKWEAR

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

DEK AUDIT ET CONSEIL
 RESID. LE CAF 2 ANGLE AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE
 HOUDHOUD ETG 4 N°10

 BEAUSEJOUR، 20200،
CASABLANCA MAROC

 REDDINGTON WORKWEAR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 17) 

إقامة يلفكح شاأع إبريهام يلررديني 
يلطابق يبر  أقم 3 - 5345) يلديأ 

يلباضاء. يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5548(5
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.REDDINGTON WORKWEAR
تصنا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يملهناة  يملالبس  رتأزي   رتسأيق 
يملخصصة  ريملنسأجات  يلجاهزة 
منسأجات  يلعمل،  مالبس  مثل 

إعالناة رغيرها..
 (17  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
إقامة يلفكح شاأع إبريهام يلررديني 
يلديأ   (5345  -  3 يلطابق يبر  أقم 

يلباضاء. يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد حسن باحجأب : 5 حصة 
بقامة 1.555 دأهم للحصة.

حصة   5  : يلساد مريد يلدأقاري 
بقامة 1.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد حسن باحجأب عنأينه)ي) 
زنقة يأيبل   ( بلأك ين أقم   8 بقطاع 

حي يلرياض 15155 يلر اط يملغرب.
عنأينه)ي)  يلدأقاري  مريد  يلساد 
 (3 أقم   (6 زنقة  مسكأنة  تجزئة 
ياللفة )5)5) يلديأيلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد حسن باحجأب عنأينه)ي) 
قطاع 8 بلأك ين أقم ) زنقة يأيبل حي 

يلرياض 15155 يلر اط يملغرب
عنأينه)ي)  يلدأقاري  مريد  يلساد 
 (3 أقم   (6 زنقة  مسكأنة  تجزئة 

ياللفة 15155 يلر اط يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 5)5548.

595I

CSN MAROC

 CENTRE D›EXELLENCE
SALIM- PRIVE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

 CENTRE D›EXELLENCE SALIM-
PRIVE شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي صأكأما 1 
أقم 1539 - 45155 مريتش يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1(8993

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 CENTRE D’EXELLENCE SALIM-

.PRIVE
مقار    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
)درأيت  يلخدمات  عملاات  إديأة 

يلكدأيب ريلدأرس يلخصأصاة).
: صأكأما  عنأين يملقر يالجكماعي 
مريتش   45155  -  1539 أقم   1

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
بأخريص  يلسالم  عبد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   555  :

للحصة.
يلساد جما  فاأ�سي : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
بأخريص  يلسالم  عبد  يلساد 
 1655 أقم   1 صأكأما  عنأينه)ي) 

45155 مريتش يملغرب.
عنأينه)ي)  فاأ�سي  جما   يلساد 
يلكأيمة  يبادر  هللا  عبد  ييت  دريأ 

45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
بأخريص  يلسالم  عبد  يلساد 
 1655 أقم   1 صأكأما  عنأينه)ي) 

45155 مريتش يملغرب 
عنأينه)ي)  فاأ�سي  جما   يلساد 
يلكأيمة  يبادر  هللا  عبد  ييت  دريأ 

45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139484.

591I
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يملرتز يملريت�سي لإلأشاد

 MAROC GOOD SEEDS
COMPANY

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

يملرتز يملريت�سي لإلأشاد
شقة أقم ٩ مدخل و عماأة ونس 

ماجأأيل شاأع مأالي عبد هللا ، 5، 
مريتش يملغرب

 MAROC GOOD SEEDS
COMPANY شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شقة أقم 
44 عماأة F إقامة يلبسكان 5 طريق 

وسفي - 45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(9569
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 MAROC GOOD SEEDS  :

.COMPANY
غرض يلشرتة بإيجاز : - يإلسكيريد 

ريلكصدير.
عنأين يملقر يالجكماعي : شقة أقم 
5 طريق  إقامة يلبسكان   F عماأة   44

وسفي - 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 10.000,00 

دأهم، مقسم كالكالي:
محمأد  محمد  وحمد  يلساد 
155 دأهم  51 حصة بقامة   : خاطر 

للحصة.
يلسادة وما  يلحريش : 49 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

محمأد  محمد  وحمد  يلسادة 
 3 يلشقة   56 أقم  عنأينه)ي)  خاطر 
ديأأ جعفر يلكأيأتة 55555 مكناس 

يملغرب.
عنأينه)ي)  يلحريش  وما   يلسادة 
أقم 56 يلشقة 3 ديأأ جعفر يلكأيأتة 

55555 مكناس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
محمأد  محمد  وحمد  يلساد 
 3 يلشقة   56 أقم  عنأينه)ي)  خاطر 
ديأأ جعفر يلكأيأتة 55555 مكناس 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139576.

59(I

EL OUARRAD AZIZ

NETTOUA GEN
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue

 a 1 Etage vn Meknes meknes،
50000، meknes maroc

NETTOUA GEN شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 35 
مكرأ زنقة 8 حي يالمان مكناس - 

55555 مكناس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

57131
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   ((
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.NETTOUA GEN
- يسكيريد   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يالت يلكنظاف يلخاصة ريملنكجات
يلكنظاف  تأفير جما  خدمات   -

لألفريد ريملهناين
- تأزي  مأيد رمنكجات يلسااأيت 
لألأضاات  ريلكنظاف  يلخاصة 

ريلسااأيت.
 35 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
 - مكناس  يالمان  حي   8 زنقة  مكرأ 

55555 مكناس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : ملناعي  سعاد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  ملناعي  سعاد  يلساد 
مكناس  يلدخيسة  يلزريلت  دريأ 

55555 مكناس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  ملناعي  سعاد  يلساد 
مكناس  يلدخيسة  يلزريلت  دريأ 

55555 مكناس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 69)3.
593I

يملحاسبة نعمان مجادة

 ste CARRIERE
TAGALNOUNT

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تغاير تسماة يلشرتة

يملحاسبة نعمان مجادة
أقم 1 شاأع عال  بن عبد هللا 
سادي يحمد يلكادلي صفرر ، 

31555، صفرر يملغرب
 ste CARRIERE TAGALNOUNT

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
 DR رعنأين مقرها يالجكماعي

 IQAROUCHENAIT ARFA
SEFROU - 31000 صفرر يملغرب.

تغاير تسماة يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

3685
 بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تغاير   (5(( شتنبر   55 يملؤأخ في 
 ste CARRIERE« تسماة يلشرتة من
 ste« إلى   »TAGALNOUNT

.« TAKALTOUNT CARRIERE
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  يالبكديئاة بصفرر 

))5) تحت أقم 353.
594I

FIDUCIAIRE CHEMS

EXTRA LOG
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

EXTRA LOG شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلأفا أقم 36 سكاكانة تماأة - 

55)1 تماأة يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.75535

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   35 يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ   EXTRA LOG
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
 36 أقم  يلأفا  تجزئة  يإلجكماعي 
سكاكانة تماأة - 55)1 تماأة يملغرب 

نتاجة   : عدم يالشكغا .
تجزئة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 - تماأة  سكاكانة   36 أقم  يلأفا 

555)1 تماأة يملغرب. 
ر عين:

ر  يلعلمي  أشاد  يلساد)ة) 
 36 أقم  يلأفا  تجزئة  عنأينه)ي) 
سكاكانة تماأة 555)1 تماأة يملغرب 

تمصفي )ة) للشرتة.
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رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
تجزئة   : بالكصفاة  يملكعلقة  يلأثائق 

يلأفا أقم 36 سكاكانة تماأة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8835)1.
595I

هبة فاد

يونس فوطو
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

هبة فاد
شاأع مأالي عبد يلرحمان عماأة 56 
شقة 8 ، 14335، يلقناطرة يملغرب
يأنس فأطأ شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأيرالد 
بن سب  يلرمل سأق يبأبعاء يلغرب 

يلقناطرة 14355 سأق يبأبعاء 
يلغرب يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
(7797

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   ((
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يأنس   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

فأطأ.
ونشطة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلكصأير 
ونشطة يلطباعة.

: دريأيرالد  عنأين يملقر يالجكماعي 
يلغرب  بن سب  يلرمل سأق يبأبعاء 
يبأبعاء  سأق   14355 يلقناطرة 

يلغرب يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يأنس  يلحساني  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يلحساني يأنس عنأينه)ي) 
يلعطعاط  يلرمل  سب   بن  دريأيرالد 
سأق   14355 يلغرب  يبأبعاء  سأق 

يبأبعاء يلغرب يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلحساني يأنس عنأينه)ي) 
يلعطعاط  يلرمل  سب   بن  دريأيرالد 
سأق   14355 يلغرب  يبأبعاء  سأق 

يبأبعاء يلغرب يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلغرب  يالأبعاء  بسأق  يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   19 بكاأيخ 

.(7797
596I

HORICOM

SAFMARWA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SAFMARWA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
تافأتت أقم 15 محل أقم 1 - 

55555 مكناس يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.43759

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( ماأس   (4 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
وحمد مألأدي  )ة)  تفأيت يلساد 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   7.(55
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   15.555

 (4 بكاأيخ  يبزهري  يلفااللي  ومين 
ماأس ))5).

وحمد مألأدي  )ة)  تفأيت يلساد 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   (.855
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   15.555
 (4 بكاأيخ  يبزهري  يلفااللي  مهدي 

ماأس ))5).
تفأيت يلساد )ة) سعاد مألأدي 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   3.333
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   3.333
 (4 بكاأيخ  يبزهري  يلفااللي  مهدي 

ماأس ))5).
يلرحام  عبد  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   (67 مألأدي 
يلساد  لفائدة  حصة   3.333 وصل 
)ة) مهدي يلفااللي يبزهري بكاأيخ 4) 

ماأس ))5).
يلرحام  عبد  )ة)  يلساد  تفأيت 
مألأدي 3.566 حصة يجكماعاة من 
يلساد  لفائدة  حصة   3.333 وصل 
 (4 يلفااللي يبزهري بكاأيخ  )ة) سناء 

ماأس ))5).
يلكريم  عبد  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   134 مألأدي 
يلساد  لفائدة  حصة   3.334 وصل 
 (4 يلفااللي يبزهري بكاأيخ  )ة) سناء 

ماأس ))5).
يلكريم  عبد  )ة)  يلساد  تفأيت 
مألأدي 55).3 حصة يجكماعاة من 
يلساد  لفائدة  حصة   3.334 وصل 
4) ماأس  )ة) خديجة معررفي بكاأيخ 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3363.
597I

A.Y JURIS

جمل بالطر
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

A.Y JURIS
 LOT LAATARES 102 N4

 SKHIRATE ، 12040، SKHIRATE
MAROC

جمل بالطر شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
عين يلعكاأس يلطابق ) يلعماأة 

)15 يلشقة 4 يلصخيريت - 555)1 
يلصخيريت يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
137151

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
جمل   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

بالطر.
صناعة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلجبص.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلعماأة   ( يلطابق  يلعكاأس  عين 
 1(555  - يلصخيريت   4 يلشقة   15(

يلصخيريت يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  شريري  جما   يلساد 
يلصخيريت  ليريك  تجزئة   35 أقم 

555)1 يلصخيريت يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  شريري  جما   يلساد 
يلصخيريت  ليريك  تجزئة   35 أقم 

555)1 يلصخيريت يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 بكاأيخ  بكماأة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 1747.

598I
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ديأين يالسكاذ إحسان بنسأدة

STE BOHAJRA BUILDING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ديأين يالسكاذ إحسان بنسأدة
)) شاأع عمر يلخاام بأسجأأ ، 

55)5)، يلديأيلباضاء يملغرب
STE BOHAJRA BUILDING شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 

سماة، يقامة شهرزيد3، يلطابق 
5 أقم ))، يلنخال - 55)5) 

يلديأيلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555169
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BOHAJRA BUILDING
يالنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي.
زنقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق  شهرزيد3،  يقامة  سماة، 
 (5(55  - يلنخال   ،(( أقم   5

يلديأيلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد شرف نزيه عنأينه)ي) يقامة 
يرملاس عماأة ) أقم 1، سادي مأمن 

55)5) يلديأيلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد شرف نزيه عنأينه)ي) يقامة 
يرملاس عماأة ) أقم 1، سادي مأمن 

55)5) يلديأيلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837337.
599I

يلزرين يملصطفى

ICEMARBELLA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

يلزرين يملصطفى
عماأة 9 زنقة بنزأت شقة 5 يلطابق 
3 حمرية ، 55555، مكناس يملغرب

ICEMARBELLA شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي محل 
5.4.3 يلطابق يلسفلي تجزئة ساأة 
تجزئة أقم 8 يسماعالاة - 55565 

مكناس يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.36675

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يأناأ   59 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
عثمان  )ة)  يلساد  تفأيت 
بأحجاطي 555 حصة يجكماعاة من 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   555 وصل 

سعاد رحأد بكاأيخ 59 يأناأ ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
غشت   (3 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3537.
655I

يلزرين يملصطفى

ICEMARBELLA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

يلزرين يملصطفى
عماأة 9 زنقة بنزأت شقة 5 يلطابق 
3 حمرية ، 55555، مكناس يملغرب

ICEMARBELLA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي محل 

5.4.3 يلطابق يلسفلي تجزئة ساأة 

تجزئة أقم 8 يسماعالاة - 55565 

مكناس يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.36675

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم تعاين   (5(( يأناأ   59 يملؤأخ في 

مسير جديد للشرتة يلساد)ة) رحأد 

سعاد تمسير رحاد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   (3 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3537.

651I

ماناأة فانانس جررب

 INSTITUT SUPERIEUR
 PRIVE ATLAS DES SCIENCES

DE LA SANTE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

ماناأة فانانس جررب

)5 شاأع مأالي أشاد شقة أقم 

7 يلطابق يلريب  جليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب

 INSTITUT SUPERIEUR PRIVE

 ATLAS DES SCIENCES DE LA

SANTE شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

ر عنأين مقرها يالجكماعي زنقة رلالي 

تجزئة يرناهي شاأع يفريك - 85555 

تزنيت.

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.5(51

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

يملؤأخ في )5 شتنبر ))5) تم تحأيل 

يلشكل يلقانأني للشرتة من »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة« إلى »شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 يالبكديئاة بكيزنيت بكاأيخ 

))5) تحت أقم 99).

65(I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

YAD CASH
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 Boulevard ALLAL BEN
 ABDELLAH N° 104, RDCE LE
 ،PARIS 4EME étage ، 60000

MAROC رجدة
YAD CASH شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي ظهر 

يملحلة، تجزئة يلدرحي ر بريدة أقم 
179 - 65555 رجدة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
39943

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (6
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 YAD  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CASH
رتال   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
تحأيل يالمأي  ر تجاأة لأيزم يملككب.

ظهر   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
أقم  بريدة  ر  يلدرحي  تجزئة  يملحلة، 

179 - 65555 رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 55.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
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حصة   555  : أشاد  قاأي  يلساد 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد قاأي أشاد عنأينه)ي) تجزئة 

جرساف   35155 عال  بن عبد هللا 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد قاأي أشاد عنأينه)ي) تجزئة 

جرساف   35155 عال  بن عبد هللا 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (5 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 2747/2022.

653I

يلزرين يملصطفى

ICEMARBELLA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

يلزرين يملصطفى

عماأة 9 زنقة بنزأت شقة 5 يلطابق 

3 حمرية ، 55555، مكناس يملغرب

ICEMARBELLA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

ر عنأين مقرها يالجكماعي محل 

5.4.3 يلطابق يلسفلي تجزئة ساأة 

تجزئة أقم 8 يسماعالاة - 55555 

مكناس.

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.36675

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تحأيل  59 يأناأ  يملؤأخ في 

يلشكل يلقانأني للشرتة من »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة« إلى »شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   (3 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3537.

654I

GECAFISC

TAJ MAHAL INGENERIE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL (6
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

TAJ MAHAL INGENERIE شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلفكح زنقة ب )) أقم 16 - 65555 
رجدة يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.555873
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم تحأيل   (5(( ماي   (5 يملؤأخ في 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
 16 أقم   (( ب  زنقة  يلفكح  »تجزئة 
 (3« إلى  يملغرب«  رجدة   65555  -
الجيررند بالطأ مككب أقم ) يلطابق 

1 - 55)5) يلديأيلباضاء يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838155.

655I

ماناأة فانانس جررب

 INSTITUT SUPERIEUR
 PRIVE ATLAS DES SCIENCES

DE LA SANTE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

ماناأة فانانس جررب
)5 شاأع مأالي أشاد شقة أقم 
7 يلطابق يلريب  جليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب
 INSTITUT SUPERIEUR PRIVE
 ATLAS DES SCIENCES DE LA
SANTE شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة رلالي 
تجزئة يرناهي شاأع يفريك - 85555 

تزنيت يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.5(51

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   5( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
محمد  )ة)  يلساد  تفأيت 
155 حصة يجكماعاة من  يلبأزيدي 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   155 وصل 
شتنبر   5( بكاأيخ  يضرضأأ  لحسن 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   (5 يالبكديئاة بكيزنيت بكاأيخ 

))5) تحت أقم 99).
656I

new world management

نيو وورلد ماناجيمنت
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

new world management
 RES AL FATH, 217 BD BRAHIM
 ROUDANI PROLONGE, ETAGE
 1 N°3– CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ناأ ررألد ماناجامنت شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 
يلفكح شاأع يبريهام يلررضاني 

بررلأنج ، يلطابق N ° 3 1 - يلديأ 
يلباضاء - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555157
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   17
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
ناأ   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

ررألد ماناجامنت.
 :  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يالستشاأيت في إديأة يملشاأي  ، رإديأة 
خدمة  يلعملاات.  رإديأة   ، يبعما  
 ، خدمات فكرية   ، دأيسات  يإلديأة: 
تدأيب ، وعما  مكنأعة لجما  يملهن 

، تجاأة عامة ؛.
يقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلررضاني  يبريهام  شاأع  يلفكح 
يلديأ   -  N ° 3  1 يلطابق   ، بررلأنج 
يلباضاء  يلديأ   (5555  - يلباضاء 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
مصطفى  مأالي  يمهاأي  يلساد 
 RUE (7 N 198 SIDI عنأينه)ي) 
 OTHMANE CASA 20000

.CASABLANCA MAROC
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
مصطفى  مأالي  يمهاأي  يلساد 
 RUE (7 N 198 SIDI عنأينه)ي) 
 OTHMANE CASA 20000

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837346.
657I

CABINET RAMI EXPERTISE

TLEMCANI DECO BOIS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,
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 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

TLEMCANI DECO BOIS شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 8 عرصة 

ملديل�سي باب يلجديد يملدينة 
يلقديمة - 35555 فاس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

738(3
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TLEMCANI DECO BOIS
يعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلنجاأة.
8 عرصة   : عنأين يملقر يالجكماعي 
ملديل�سي باب يلجديد يملدينة يلقديمة 

- 35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يملهدي  محمد  يلكلمساني  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   155  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يملهدي  محمد  يلكلمساني  يلساد 
باب  ملديل�سي  عرصة   8 عنأينه)ي) 
فاس  يلقديمة  يملدينة  يلجديد 

35555 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يملهدي  محمد  يلكلمساني  يلساد 
باب  ملديل�سي  عرصة   8 عنأينه)ي) 
فاس  يلقديمة  يملدينة  يلجديد 

35555 فاس يملغرب 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3817.
658I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 ECOLE PAUL SIGNAC
PRIVEE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تعاين مسير جديد للشرتة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 ECOLE PAUL SIGNAC PRIVEE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم )4 
شاأع غاندي حي يلديخلة وكادير - 

85555 يكادير يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.19543

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  58 غشت  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يجديك حفاظة تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   1( بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )11838.
659I

tob travaux divers

ARCHI3DESIGN
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

tob travaux divers
حي رلي يلعهد زنقة يللامأن أقم 

يلديأ 11 يلعاأن يلعاأن، 75555، 
يلعاأن يملغرب

ARCHI3DESIGN شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلأفاق مجمأعة د أقم 1641 - 

75555 يلعاأن يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4(993
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ARCHI3DESIGN
: يلكصمام  غرض يلشرتة بإيجاز 
يلكجديد   ، ريلخاأجي  يلديخلي 
ريلديكأأ ، إنشاء نماذج ثالثاة يببعاد 
يببعاد  ثنائاة  رخططين  إنشاء   ،
ريلعقاأيت  يلبناء  وعما   ملريقبة 

ريإلعالن عن تصمام يملباني..
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 -  1641 أقم  د  مجمأعة  يلأفاق 

75555 يلعاأن يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : منصأأ  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  منصأأ  محمد  يلساد 
يلأحدة  تجزئة  ر  بلأك   575 أقم 

75555 يلعاأن يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  منصأأ  محمد  يلساد 
يلأحدة  تجزئة  ر  بلأك   575 أقم 

75555 يلعاأن يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ - تحت أقم
615I

CONSEILS ET GESTION DES SOCIETES

 KHADAMAT JORF EL
MELHA

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 CONSEILS ET GESTION DES

SOCIETES

يقامة يلسماأة أقم 3 يلطابق 3 ، 

555)9، يلعريئش يملغرب

 KHADAMAT JORF EL MELHA

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلسأق بلدية جرف يمللحة أقم 498 

- 5)165 جرف يمللحة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

883

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   14

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.KHADAMAT JORF EL MELHA

تحأيل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالمأي .

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 498 يلسأق بلدية جرف يمللحة أقم 

- 5)165 جرف يمللحة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : زترياء  يلغريب  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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عنأينه)ي)  زترياء  يلغريب  يلساد 
 9(555 لاكسأس  تجزئة   115 أقم 

يلعريئش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  زترياء  يلغريب  يلساد 
 9(555 لاكسأس  تجزئة   115 أقم 

يلعريئش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
بكاأيخ  بلقصيري  بمشرع  يالبكديئاة 

3) غشت ))5) تحت أقم 86).
611I

يلفيررز

RAMSIK TRAVAUX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسا  نشاط يلشرتة 

يلفيررز
يلزنقة ) يلرقم 1 حي يلصافي برشاد 

، 6155)، برشاد يملغرب
RAMSIK TRAVAUX شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يالجكماعي 77 بدأ 
يلشقة أقم 5. يلدأرة - )5)6) 

يلدأرة يملغرب.
تأسا  نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1(557

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   5( في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :
ر  للشرب  يلصالح  يملاء  يعما  

يلكطهير.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   (1 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 937.
61(I

BENIDER ZINEB CONSULTING

AMICI TRAV
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1

 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

 GAUTHIER 6EME ETG APT 17،

20000، CASABLANCA MAROC

AMICI TRAV شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 11 شاأع 

عزيز بال  يلطابق 5 يملعاأيف يلديأ 

يلباضاء - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.374587

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تقرأ حل  4) غشت  يملؤأخ في 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

يلشريك يلأحاد AMICI TRAV مبلغ 

رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 

مقرها يإلجكماعي 11 شاأع عزيز بال  

 - يملعاأيف يلديأ يلباضاء   5 يلطابق 

يلديأ يلباضاء يملغرب نتاجة   (5555

يلتي  يالهديف  تحقاق  عدم   :   

يسست من يجلها.

ر حدد مقر يلكصفاة ب 11 شاأع 

يملعاأيف يلديأ   5 عزيز بال  يلطابق 

يلباضاء  يلديأ   (5555  - يلباضاء 

يملغرب. 

ر عين:

ر  يلعمري  هشام  يلساد)ة) 

شاأع بررف فأأنأ  أقم  عنأينه)ي) 

إيطالاا  السيزيا  لاغأأ  فيزينأ   35

5)195 فيزينأ لاغأأ إيطالاا تمصفي 

)ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 48)838.

613I

BSCI GROUP

BSCI GROUP
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

BSCI GROUP
عماأة يلعلج زنقة بني مرين يلطابق 
١يلشقة أقم ٩ ، 65555، رجدة 

يملغرب
BSCI GROUP شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي عماأة 

يلعلج زنقة بني مرين يلطابق ١يلشقة 
أقم ٩ - 65555 رجدة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
39941

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 BSCI  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.GROUP
يإلنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي.
عماأة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلعلج زنقة بني مرين يلطابق ١يلشقة 

أقم ٩ - 65555 رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد عبديلرحام مأدأيكة : 55) 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 (55  : مأدأيكة  عصام  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 (55  : يملامأني  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
55) حصة   : يلساد محمد ريعلي 

بقامة 155 دأهم للحصة. 
 BSCI GROUP : 1000 يلشرتة 

بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

مأدأيكة  عبديلرحام  يلساد 
بزة  تجزئة  مأأيكاناا  حي  عنأينه)ي) 
زنقة 4 أقم 48 65555 رجدة يملغرب.
يلساد عصام مأدأيكة عنأينه)ي) 
أقم   4 حي مأأيكاناا تجزئة بزة زنقة 

48 65555 رجدة يملغرب.
يلساد محمد يملامأني عنأينه)ي) 

فرنسا 55)93 سان درني فرنسا.
عنأينه)ي)  ريعلي  محمد  يلساد 

فرنسا 1555) ديجأن فرنسا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
مأدأيكة  عبديلرحام  يلساد 
بزة  تجزئة  مأأيكاناا  حي  عنأينه)ي) 
زنقة 4 أقم 48 65555 رجدة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1)14.
614I

BETA FIDUCIAIRE

BRODERIE ORIENTALE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

BRODERIE ORIENTALE شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي يملنطقة 
يلصناعاة - 65555 رجدة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.15353
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  59 شتنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   BRODERIE ORIENTALE
دأهم رعنأين   3.855.555 أوسمالها 
مقرها يإلجكماعي يملنطقة يلصناعاة 
 : نتاجة    يملغرب  رجدة   65555  -

ينهاء عقد يلشرتة.



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18468

ر حدد مقر يلكصفاة ب يملنطقة 

يلصناعاة - 65555 رجدة يملغرب. 

ر عين:

ر  أيبحي  يلدين  نصر  يلساد)ة) 

طريق عأينة يلسريق أقم  عنأينه)ي) 

رجدة   65555 يلعرفان  طريق   19

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1457.

615I

GHIZLANE DOUBLANE

HAFSA BUILDING
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

GHIZLANE DOUBLANE
أقم 5 عماأة يلعبدي شاأع محمد 

يلسادس ، 4555)، يلجديدة يملغرب

HAFSA BUILDING شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 67 زنقة 

عزيز بال  يلطابق يلثاني أقم 3 

يملعاأيف - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555471

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 HAFSA : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.BUILDING

وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبناء ر ما شابه ذلك.

 67  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
أقم  يلثاني  يلطابق  بال   عزيز  زنقة 
يلديأ يلباضاء   (5555  - يملعاأيف   3

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 55  : يلساد عبد يلأيحد عطأف 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
5) حصة   : يلسادة أ اعة شكابي 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلسادة وسماء عطأف : 5) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عطأف  يلأيحد  عبد  يلساد 
أياض  تجزئة   54 أقم  عنأينه)ي) 

5555) سطات يملغرب.
عنأينه)ي)  شكابي  أ اعة  يلسادة 

تماأة 5555) تماأة يملغرب.
يلسادة وسماء عطأف عنأينه)ي) 
يلباضاء  يلديأ   (5555 بأسكأأة 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عطأف  يلأيحد  عبد  يلساد 
أياض  تجزئة   54 أقم  عنأينه)ي) 

5555) سطات يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837695.
616I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE DOUBLALI ENERGIE
SARL

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

قفل يلكصفاة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 STE DOUBLALI ENERGIE SARL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : بلأك �سي 
يلرقم 38 يلزنقة 578 حي يملستشفي 

ييت ملأ  ينزكان 86365 ينزكان 
يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.(3689
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   54 يملؤأخ في 
 STE DOUBLALI ENERGIE SARL
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ  يلأحاد  يلشريك 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يإلجكماعي بلأك �سي يلرقم 38 يلزنقة 
578 حي يملستشفي ييت ملأ  ينزكان 
لعدم  نتاجة  يملغرب  ينزكان   86365

رجأد فرص عمل.
ر عين:

يلزهريء  فريدي فاطمة  يلساد)ة) 
بئر  شاأع  يلسالري  حي  عنأينه)ي)  ر 
ينزكان  يلدشيرة   171 يلرقم  ينزأين 
)ة)  يملغرب تمصفي  ينزكان   86365

للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 54 يأناأ ))5) رفي بلأك �سي 
578 حي يملستشفي  38 يلزنقة  يلرقم 
ينزكان   86365 ينزكان  ملأ   ييت 

يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   54 يالبكديئاة بانزكان بكاأيخ 

))5) تحت أقم 06/07/20222.
617I

مرتز يلجبايات ر يملحاسبة

DENTAL SELECT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

مرتز يلجبايات ر يملحاسبة
أقم 31 يلطابق يلريب  عماأة يمناأ ، 

86355، ينزكان يملغرب
DENTAL SELECT شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي محل 

تجاأي أقم )5 بمحج ينس بن مالك 

عماأة يلكعارناة يلسكناة أقم 15 
أ اط ماسة حي يلسالم يكادير - 

6)855 يكادير يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5(853

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DENTAL SELECT

تاجر   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

طب  معديت  ر  رمأيد  منكجات 

يبسنان..

محل   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

)5 بمحج ينس بن مالك  تجاأي أقم 

 15 أقم  يلسكناة  يلكعارناة  عماأة 
 - يكادير  يلسالم  حي  ماسة  أ اط 

6)855 يكادير يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : باتريم  يلحسن  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

باتريم عنأينه)ي)  يلساد يلحسن 

حي تالاال أقم 99)1 تاكاأين يتادير 

)8565 يكادير يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

باتريم عنأينه)ي)  يلساد يلحسن 

حي تالاال أقم 99)1 تاكاأين يتادير 

)8565 يكادير يملغرب
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 118458.
618I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

SOCIETE SALMA TRAV
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4
 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE SALMA TRAV شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي قطعة أقم 
1,3 ر 4 مكجر أقم 5 تجزئة يلصديقة 
بنسأدة فاس - 35155 فاس مغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
73783

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE SALMA TRAV
شرتة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
لالشغا  يملخكلفة ,ر وشغا  يلكنطاف 

ر يلحريسة..
قطعة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تجزئة   5 أقم  مكجر   4 ر   1,3 أقم 
 35155  - فاس  بنسأدة  يلصديقة 

فاس مغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : محمد  حمادة  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  محمد  حمادة  يلساد 
157 يقامة هاثم تجزئة ملسفر طريق 

ييمأزيأ 35155 فاس مغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  محمد  حمادة  يلساد 
157 يقامة هاثم تجزئة ملسفر طريق 

ييمأزيأ 3155 فاس مغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3756.

619I

centre d’affaires sicilia

SOCIETE SBC MEDIA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc

SOCIETE SBC MEDIA شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 

يالر  )) بلأك 6) بقعة 347 يمأني 
يسفي 46555 يسفي يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
13147

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (8
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE SBC MEDIA

 : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يالشهاأ،يلنشر.

يلطابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
347 يمأني  6) بقعة  )) بلأك  يالر  

يسفي 46555 يسفي يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يملهدي  يملدبأح  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يملهدي  يملدبأح  يلساد 
 46555  ( يرأيدة  حي   (( بلأك   54

يسفي يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يملهدي  يملدبأح  يلساد 
 46555  ( يرأيدة  حي   (( بلأك   54

يسفي يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   54 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 95.
6(5I

SAVOIR EXPERT

ZAHRATE ALISKANE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
ZAHRATE ALISKANE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي محل أقم 
5/1 تجزئة هاجر حي يلسعادة طريق 

يملنز  - 31555 صفرر يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3817
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   53
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ZAHRATE ALISKANE

مطأأ   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأيت.

عنأين يملقر يالجكماعي : محل أقم 

1/5 تجزئة هاجر حي يلسعادة طريق 

يملنز  - 31555 صفرر يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلسادة مغفأأ يساة : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

 555  : يلررصفي حلامة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يساة  مغفأأ  يلسادة 

حي  زالغ  زترياء  تجزئة   (8 أقم 

 31555 يلسعادة طريق يملنز  صفرر 

صفرر يملغرب.

حلامة  يلررصفي  يلسادة 

مأالي  تجزئة   447 أقم  عنأينه)ي) 

صفرر  بأملان  طريق  يسماعال 

31555 صفرر يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يساة  مغفأأ  يلسادة 

حي  زالغ  زترياء  تجزئة   (8 أقم 

 31555 يلسعادة طريق يملنز  صفرر 

صفرر يملغرب

حلامة  يلررصفي  يلسادة 

مأالي  تجزئة   447 أقم  عنأينه)ي) 

صفرر  بأملان  طريق  يسماعال 

31555 صفرر يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   15 يالبكديئاة بصفرر بكاأيخ 

))5) تحت أقم 73).

6(1I



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18470

ماناأة فانانس جررب

سنيركو
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ماناأة فانانس جررب
)5 شاأع مأالي أشاد شقة أقم 
7 يلطابق يلريب  جليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب
سنيركأ شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 56 
دأب سادي بنعي�سى حي دبا�سي - 

4555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

68895
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (515 ماي   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : سنيركأ.
ديأ   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلضاافة.
 56 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
 - دبا�سي  حي  بنعي�سى  سادي  دأب 

4555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
:  يلسادة فاطمة يلزهرية بأسالم 
دأهم   15 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
بأسالم  يلزهرية  فاطمة  يلسادة 
دأب جام  باب حمر   4( عنأينه)ي) 

45555 مريتش يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

بأسالم  يلزهرية  فاطمة  يلسادة 
دأب جام  باب حمر   4( عنأينه)ي) 

45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يأناأ   59 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

515) تحت أقم 74598.

6((I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 AKKARE( عقار مبروك
)MABROUK

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 13(
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 AKKARE( عقاأ مبررك

MABROUK) شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 96 بلأك 
E حي حسني برشاد برشاد 6155) 

برشاد يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

17555
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
عقاأ   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.(AKKARE MABROUK( مبررك
يالنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي.
96 بلأك  عنأين يملقر يالجكماعي : 
 (6155 حي حسني برشاد برشاد   E

برشاد يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

يلشرتة:  أوسما   مبلغ 
100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد مبررك عبد يلرحام : 555 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 555  : هللا  عبد  مبررك  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلرحام  عبد  مبررك  يلساد 
عنأينه)ي) )1 زنقة جدة تجزئة نعامة 

1655) برشاد يملغرب.
يلساد مبررك عبد هللا عنأينه)ي) 
بر شاد   (1655 تعارناة يلشارية   44

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد مبررك عبد هللا عنأينه)ي) 
بر شاد   (1655 تعارناة يلشارية   44

يملغرب
يلرحام  عبد  مبررك  يلساد 
عنأينه)ي) )1 زنقة جدة تجزئة نعامة 

1655) بر شاد يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 936.
6(3I

WELL JOB
إعالن مكعدد يلقريأيت

CASABLANCA MAROC ،(5545
WELL JOB »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 

بأأكأن زنقة جعفر يبن حبيب إقامة 
يملشرق ), يلطابق يبر ، يلرقم 3 - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.417.445

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  4) غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1- أقم  قريأ 
يجكماعاة  حصص   (15( با   مايلي: 
إلى  سريدي  سعد  يلساد  طرف  من 

يلساد أشاد سريدي

قريأ أقم -2: يلذي ينص على مايلي: 
للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تحأيل 
من شرتة ديت يلشريك يلأحاد يلى 

شرتة محدردة يملسؤرلاة 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم -1: يلذي ينص على مايلي: 

با  حصص يجكماعاة
بند أقم -2: يلذي ينص على مايلي: 

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836857.
6(4I

ETS COMPTA HOUSE

 CONSEILLER AGRICOL
ZAYANE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

 CONSEILLER AGRICOL
ZAYANE شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 95 حي 
يلبساتين خنافرة - 54555 خنافرة 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4531
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 CONSEILLER AGRICOL  :

.ZAYANE
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-وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ترتاب  دأيسات   - بناء  مخكلفةير 
-تنفاذ رمكابعة  ونظمة يلري يلزأيعي 

يملشاأي  يلزأيعاة.
أقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 54555  - يلبساتين خنافرة  حي   95

خنافرة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 1.555.555 

دأهم، مقسم كالكالي:
 15.555  : منير  دأر�سي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  منير  دأر�سي  يلساد 
طريق   95 أقم  يلعبدالري  تجزئة 
خنافرة   54555 خنافرة  مكناس 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  منير  دأر�سي  يلساد 
طريق   95 أقم  يلعبدالري  تجزئة 
خنافرة   54555 خنافرة  مكناس 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
19 شتنبر  يالبكديئاة بخنافرة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 415.
6(5I

comptasultlta sarl

LUXE TOIT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE BOITE N° 47 DEROUA ،
)5)6)، يلدأرة يملغرب

LUXE TOIT شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
ماجأأيل مدخل أقم 1 مككب أقم 4 
يلطابق 1 - يلدأرة - )5)6) يلدأرة 

يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

17545

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 LUXE  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.TOIT

منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

ماجأأيل مدخل أقم 1 مككب أقم 4 

يلدأرة   (6(5(  - يلدأرة   -  1 يلطابق 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 555  : بأخلفة  يملصطفى  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 555  : معررف  هاجر  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

بأخلفة  يملصطفى  يلساد 
 ( يلبرتة يناأة   6 زنقة   13 عنأينه)ي) 

 (5475 يلديأيلباضاء  يلشق  عين 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

يلسادة هاجر معررف عنأينه)ي) 
تجزئة يرنا ) أقم 585 يلطابق يلثاني 

يلدأرة )5)6) يلدأرة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

بأخلفة  يملصطفى  يلساد 
 ( يلبرتة يناأة   6 زنقة   13 عنأينه)ي) 

 (5475 يلديأيلباضاء  يلشق  عين 

يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (5 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 8)9.

6(6I

comptasultlta sarl

برو منزل
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE BOITE N° 47 DEROUA ،
)5)6)، يلدأرة يملغرب

برر منز  شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
ماجأأيل مدخل أقم 1 مككب أقم 
4 يلطابق 1 يلدأرة يلكاأة - يلدأرة - 

)5)6) يلدأرة يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

17549
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
برر   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

منز .
منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مككب أقم   1 ماجأأيل مدخل أقم 
 - يلدأرة   - يلدأرة يلكاأة   1 4 يلطابق 

)5)6) يلدأرة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد جما  يلفني : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلفني  جما   يلساد 
 7( يلرقم   5( يلدأرة  مناز   تجزئة 

يلدأرة برشاد )5)6) يلدأرة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلفني  جما   يلساد 
 7( يلرقم   5( يلدأرة  مناز   تجزئة 
يلدأرة برشاد )5)6) يلدأرة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 935.
6(7I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

44-STE AIGLE 3
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE AIGLE 3-44 شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي قصر 

يلقصبة لقديمة مدغرة يلرشادية - 
555)5 يلرشادية يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
16359

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   15
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AIGLE 3-44
سااأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالجرة.
قصر   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - يلقصبة لقديمة مدغرة يلرشادية 

555)5 يلرشادية يملغرب.
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وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد مأالي يأشاد يالسماعالي 
 5(555 يلرشادية  يلعلأي عنأينه)ي) 

يلرشادية يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد مأالي يأشاد يالسماعالي 
 5(555 يلرشادية  يلعلأي عنأينه)ي) 

يلرشادية يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
تحت   - يالبكديئاة بالرشادية بكاأيخ 

أقم -.
6(8I

يإلتماناة يملغر اة لكصحاح يلحسابات ريلكصريحات 

يلضريباة

ST JOKER B.Y.W sarl 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

يإلتماناة يملغر اة لكصحاح 
يلحسابات ريلكصريحات يلضريباة

113 شاأع محمد يلخامس 
BP2447، 30000، فاس يملغرب

 ST JOKER B.Y.W sarl شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزءة 
136 يلأفاء طريق صفرر فاس 
يملغرب - 35555 فاس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
73831

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   59
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 ST  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.JOKER B.Y.W sarl

: با  يملأيد  غرض يلشرتة بإيجاز 
يالسكيريد  ينأيعها  بجما   يلغديئاة 

ملنكأجات مصنعة.
تجزءة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
فاس  صفرر  طريق  يلأفاء   136

يملغرب - 35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 345  : يأسف  حدرن  يلساد 
حصة بقامة 34.555 دأهم للحصة.

335 حصة   : يلساد بأأبعة رء  
بقامة 33.555 دأهم للحصة.

 335  : بشري  حدرن  يلسادة 
حصة بقامة 33.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يأسف  حدرن  يلساد 
شاأع سالري زنقة عمر يالدأ�سي أقم 

89فاس 35555 فاس يملغرب.
عنأينه)ي)  رء   بأأبعة  يلساد 
يلنأأ  يقامة  يلجمال  يملنضر  شاأع 
فاس   35555 فاس  د  14يلنرجيس 

يملغرب.
عنأينه)ي)  بشري  حدرن  يلسادة 
يلنأأ  يقامة  يلجمال  يملنضر  شاأع 
فاس   35555 فاس  د  14يلنرجيس 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يأسف  حدرن  يلساد 
شاأع سالري زنقة عمر يالدأ�سي أقم 

89فاس 35555 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 5)38.
6(9I

FLASH ECONOMIE

DAKHLA SERVICES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DAKHLA SERVICES شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلنهضة شطر 1 أقم )153 - 73555 
يلديخلة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
((475

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DAKHLA SERVICES
إديأة   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلعقاأيت 
يبعما   رتسهال  يلأساطة   -

ريلخدمات يملخكلفة
 - يلكجاأة ريالسكيريد 

- يلكصدير.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلنهضة شطر 1 أقم )153 - 73555 

يلديخلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   55  : يلساد أشاد يلزرير 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 55  : يلتركاني  حسناء  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلزرير  أشاد  يلساد 
حي  يسماعال  مأالي  شاأع   64 أقم 

يلرياض 55))5 يأفأد يملغرب.
يلسادة حسناء يلتركاني عنأينه)ي) 
 49 يلتركاني تجزئة كاألي فاال  حسناء 

ديأ بأعزة 5555) يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يلزرير  أشاد  يلساد 
حي  يسماعال  مأالي  شاأع   64 أقم 

يلرياض 55))5 يأفأد يملغرب
يلسادة حسناء يلتركاني عنأينه)ي) 
فاال  كاألي  تجزئة  يلتركاني  حسناء 
يلديأ يلباضاء   (5555 ديأ بأعزة   49

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1489.
635I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

 OUBOUCH TRAVAUX
SOLAIRE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شاأع محمد يلخامس أقم 14 

يلطابق يالر  يلشقة ) قصبة تادلة 
، 3354)، قصبة تادلة يملغرب

 OUBOUCH TRAVAUX SOLAIRE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تعارناة 
يلقصر يبباض سمكت - 3355) 

قصبة تادلة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(145
في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يناير   17
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
.OUBOUCH TRAVAUX SOLAIRE
با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلطاقة  وعمدة  ر  آالت  ترتاب  ر 
يملخكلفة  )/وشغا  يلبناء  يلشمساة 

3/تهر ائي.
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تعارناة   : يملقر يالجكماعي  عنأين 
 (3355  - سمكت  يبباض  يلقصر 

قصبة تادلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : هشام  ر أش  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  هشام  ر أش  يلساد 
تعارناة يلقصر يبباض سمكت ييت 

يأب  3355) قصبة تادلة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  هشام  ر أش  يلساد 
تعارناة يلقصر يبباض سمكت ييت 

يأب  3355) قصبة تادلة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  تادلة  بقصبة  يالبكديئاة 

فبريير ))5) تحت أقم 37.
631I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

BELLA MAGO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
يلرقم 1 يلعماأة 91 يلحي يلحسني 
منطقة يبنشطة يالقكصادية ، 

46355، يلاأسفاة يملغرب
BELLA MAGO شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يملسيرة 

زنقة ورملاس أقم 5) - يلشماعاة 
46553 يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
3479

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 BELLA : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.MAGO
يالسكيريد   : غرض يلشرتة بإيجاز 

ر يلكصدير
وشغا  مخكلفة ر يلبناء

يلنظافة ر يلبستنة.
عنأين يملقر يالجكماعي : حي يملسيرة 
يلشماعاة   -  (5 أقم  ورملاس  زنقة 

46553 يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلسادة خألة بن أحمة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة خألة بن أحمة عنأينه)ي) 
 (6 أقم  خنافرة  زنقة  يملسيرة  حي 

46553 يلشماعاة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة خألة بن أحمة عنأينه)ي) 
 (6 أقم  خنافرة  زنقة  يملسيرة  حي 

46553 يلشماعاة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  بالاأسفاة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 45).
63(I

م س س ج

بوروبير
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير تسماة يلشرتة

م س س ج
)9 شاأع يلزأقطأني كليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب
بأأر ير شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يالجكماعي 5 عماأة 
3) ديأ يلسعادة - 45555 مريتش 

يملغرب.

تغاير تسماة يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

151657
 بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 58 يأناأ ))5) تم تغاير 
تسماة يلشرتة من »بأأر ير« إلى 

»باأ يسكيت ماأرك«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139638.
633I

Advance Center

 M.A BEAUTY
DISTRIBUTION

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 M.A BEAUTY DISTRIBUTION

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي فاال 9ك4 
زنقة يلنجد حي يلرياض - 15155 

يلر اط يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16(879
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 M.A  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BEAUTY DISTRIBUTION
غرض يلشرتة بإيجاز : -1 يسكيريد 
يلكجمال  مسكحضريت  رتصدير 
ريملباديت  يلشخصاة  ريلنظافة 

يلحاأية رمنكجات يلنظاأيت
-2 يلكدير  ريلكأزي  يلعام

-3يلبا  عبر يإلنترنت.
عنأين يملقر يالجكماعي : فاال 9ك4 
 15155  - يلرياض  حي  يلنجد  زنقة 

يلر اط يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد عمريني خالد : 555 حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

 555  : كأثر  مسكأن  يلسادة 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد عمريني خالد : 555 بقامة 
155 دأهم.

 555  : كأثر  مسكأن  يلسادة 
بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد عمريني خالد عنأينه)ي) 14 
 88335  88335 شاأع دي كابأسان 

شاتال سأأ مأسال فرنسا.
عنأينه)ي)  كأثر  مسكأن  يلسادة 
 (57(5 (3735 13 شاأع بيرفانش   ,

وفاني وفاني فرنسا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد عمريني خالد عنأينه)ي) 14 
 88335  88335 شاأع دي كابأسان 

شاتال سأأ مأسال فرنسا
عنأينه)ي)  كأثر  مسكأن  يلسادة 
 (57(5  (3735 بيرفانش  شاأع   13

وفاني وفاني فرنسا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم -.
634I

moorish co

MEDINIT CONTRACT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
MEDINIT CONTRACT شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي عماأة أقم 
5 زنقة 57 حسناة 1 يلحي يلحسني 
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يلباضاء - 5555) يلديأ يلباضاء 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
554571

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   35
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MEDINIT CONTRACT
وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
 - يلبناء  مأيد   - يملكنأعة  يلبناء 

يملفررشات.
عنأين يملقر يالجكماعي : عماأة أقم 
يلحي يلحسني   1 حسناة   57 زنقة   5
يلباضاء  يلديأ   (5555  - يلباضاء 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يحانديك  جاك  يلغالي  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   755  :

للحصة.
يلسادة ساأة برجاني : 355 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يحانديك  جاك  يلغالي  يلساد 
57 أقم  51 زنقة  عنأينه)ي) يلحسناة 
 (5555 يلباضاء  يلحسني  يلحي   55

يلديأ يلباضاء يملغرب.
عنأينه)ي)  برجاني  ساأة  يلسادة 
 55 أقم   57 زنقة   1 تجزئة يلحسناة 
5555) يلديأ  يلحي يلحسني يلباضاء 

يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يحانديك  جاك  يلغالي  يلساد 
57 أقم  51 زنقة  عنأينه)ي) يلحسناة 
 (5555 يلباضاء  يلحسني  يلحي   55

يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 56 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )83668.
635I

نأأث فريكا

نورثافريكا
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

نأأث فريكا
شاأع يلقرريين يقامة كامالاا شقة 

1طريق صفرر فاس ، 35555، فاس 
يملغرب

نأأثافريكا شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يلقرريين يقامة كامالاا شقة 1طريق 
صفرر فاس شاأع يلقرريين يقامة 
كامالاا شقة 1طريق صفرر فاس 

35555 فاس يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.4365

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  6) يألاأز  يملؤأخ في 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) محمد 
يملزيبطي  يلناصري  أرعة  يلاأبي 

تمسير آخر
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   (6 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4365.
636I

TY CONSULTING

GLOBAL OCCAZ
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
GLOBAL OCCAZ شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
سادي عبد يلرحمن، إقامة أيأ ، 
عين دياب - 5185) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.4569(1

يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يألاأز   (9 في  يملؤأخ  يلأحاد 
يلشرتة  أوسما   أف   تم   (5((
دأهم«   5.555.555« قدأه  بمبلغ 
إلى  دأهم«   7.555.555« من  وي 
طريق  عن  دأهم«   1(.555.555«
يلشرتة  ديأن  م   مقاصة  إجريء   :

يملحددة يملقديأ ر يملسكحقة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 34)838.
637I

fidmanar

DAR NADIR COMPANY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

fidmanar
113 شاأع عبد يلكريم يلخطابي 
عماأة يملهندز أقم د شقة أقم 7 
يلطابق يلكاني مريتش ، 45555، 

marrakech maroc
DAR NADIR COMPANY شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 93 دأب 

تيزركاأين باب دكالة - 45535 
مريتش يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.133(9

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( يأناأ   15 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
فرينسيس  )ة)  يلساد  تفأيت 
من  يجكماعاة  حصة   555 مابالاأ 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   555 وصل 

هدى تأفاق بكاأيخ 15 يأناأ ))5).

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139585.
638I

sacompta sarl au

 MEDIA DENI FOOD›S
)(S.A.R.L AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

sacompta sarl au
44) شاأع يلجيش يمللكي ميسأأ ، 

55)33، ميسأأ يملغرب
 MEDIA DENI FOOD›S (S.A.R.L
AU) شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي إتلي 
يلشمالي مسأأ - 55)33 ميسأأ 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

((39
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 MEDIA : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.(DENI FOOD’S (S.A.R.L AU
 + مطعم   : غرض يلشرتة بإيجاز 

ممأ  حفالت + منظم يلحفالت.
حي إتلي   : عنأين يملقر يالجكماعي 
ميسأأ   33(55  - مسأأ  يلشمالي 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد ونس بأتنزيأ : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  بأتنزيأ  ونس  يلساد 
 1 يلنسام  حي   5 يلشقة  باء  عماأة 
مكناس   555(5 مكناس  يلباسكين 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  بأتنزيأ  ونس  يلساد 
 1 يلنسام  حي   5 يلشقة  باء  عماأة 
مكناس   555(5 مكناس  يلباسكين 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  ببأملان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 494/2022.
639I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

ENNALI AUTO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
ENNALI AUTO شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
مأالي يسماعل 14 يقامة مأالي 

يسماعل يلطابق 53 أقم 59 طنجة - 
95555 طنجة يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
135599

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ENNALI AUTO
تجاأة ر   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

صاانة ر يصالح هااكل يلسااأيت.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مأالي  يقامة   14 يسماعل  مأالي 
يسماعل يلطابق 53 أقم 59 طنجة - 

95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
1.555 حصة   : يلساد يلنالي بال  

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
حي  عنأينه)ي)  بال   يلنالي  يلساد 
طنجة   5( أقم   (6 زنقة  يالدأيساة 

95555 طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
حي  عنأينه)ي)  بال   يلنالي  يلساد 
طنجة   5( أقم   (6 زنقة  يالدأيساة 

95555 طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 15171.
645I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

PANORAMA INVEST SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 46

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 PANORAMA INVEST SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 75 

شاأع 11 يناير يلطابق 1 - 555) 
يلديأيلباظاء يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.838(57
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( ماي   (7 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
منأأ  مهدي  )ة)  يلساد  تفأيت 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   555
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555

مهدي شتاأي بكاأيخ 7) ماي ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 35766.
641I

AA CONSULTING S.A.R.L

PLUG & PLAY MAROC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، شاأع باأيس يلطابق يلثاني أقم 
)) ، 5555)، يلديأ يلباضاء يملغرب
PLUG & PLAY MAROC شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة ) 

عرسة لكبير يقامة عرسة يملجمأعة 
أقم 5) زنقة يلكباأي معاأيف - 
5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.157357
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( وبريل   51 يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   PLUG & PLAY MAROC
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
عرسة   ( زنقة  يإلجكماعي  مقرها 
أقم  يملجمأعة  عرسة  يقامة  لكبير 
 (5555  - زنقة يلكباأي معاأيف   (5
 : نتاجة    يملغرب  يلباضاء  يلديأ 
في  ررضعها  للشريكة  يملسبق  يلحل 

يلكصفاة يلأدية بإتفاق يلشركاء.
 ( ر حدد مقر يلكصفاة ب زنقة 
عرسة لكبير يقامة عرسة يملجمأعة 
 - معاأيف  يلكباأي  زنقة   (5 أقم 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب. 

ر عين:
 Jérôme Antoine يلساد)ة) 
4 ، شاأع  BOUKOBZA ر عنأينه)ي) 
يلديأ   (5555 ريزيس  شاأع يلحمام, 
يلباضاء يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837678.
64(I

FLASH ECONOMIE

CECRL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CECRL شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 158 زنقة 
أحا  بن وحمد يلطابق يبر  شقة 
4 بلفدير - 5555) يلديأيلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555937
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (9
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
.CECRL : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

غرض يلشرتة بإيجاز : - تدأيب 
- يستشاأيت

 - يسكيريد رتصدير.
عنأين يملقر يالجكماعي : 158 زنقة 
يلطابق يبر  شقة  بن وحمد  أحا  
يلديأيلباضاء   (5555  - بلفدير   4

يملغرب.
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وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

حصة   55  : يلسادة مريم أؤرف 
بقامة 155 دأهم للحصة.

 955  : يلعبأني  يملهدي  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة مريم أؤرف عنأينه)ي) 36 
زنقة أحا  بن وحمد يلطابق يلثالت 
شقة 7 بلفدير 5555) يلديأيلباضاء 

يملغرب.
يلساد يملهدي يلعبأني عنأينه)ي) 
عماأة   (1 يملجمأعة  يبمان  أوس 
 (5555 يلسب   عين   5 أقم   169

يلديأيلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة مريم أؤرف عنأينه)ي) 36 
زنقة أحا  بن وحمد يلطابق يلثالت 
شقة 7 بلفدير 5555) يلديأيلباضاء 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838354.
643I

mohammed boumzebra

BATIMENT CHAHBI
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
BATIMENT CHAHBI شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

غنام يلقأيسم يلجديد يلرقم 3)1 - 
55)3) يلفقاه بن صالح يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5139

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BATIMENT CHAHBI

منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي - يشغا  مخكلفة.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 -  1(3 غنام يلقأيسم يلجديد يلرقم 

55)3) يلفقاه بن صالح يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 555.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد شبهي خالد : 555.) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

 (.555  : يلنبي  يلساد شبهي عبد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد شبهي خالد عنأينه)ي) شاأع 

 1(3 يلرقم  يلجديد  يلقأيسم  غنام 

55)3) يلفقاه بن صالح يملغرب.

يلساد شبهي عبد يلنبي عنأينه)ي) 

يلرقم  يلجديد  يلقأيسم  شاأع غنام 

صالح  بن  يلفقاه   (3(55  1(3

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد شبهي عبد يلنبي عنأينه)ي) 

يلرقم  يلجديد  يلقأيسم  شاأع غنام 

3)1 55)3) يلفقاه بن صالح يملغرب

يلساد شبهي خالد عنأينه)ي) شاأع 

 1(3 يلرقم  يلجديد  يلقأيسم  غنام 

55)3) يلفقاه بن صالح يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

صالح  بن  بالفقاه  يالبكديئاة 

أقم  تحت   (5(( شتنبر   (5 بكاأيخ 

.223/2022

644I

fiduciaire elbakkouri sarl au

S-EURO TRANSFERT SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رفاة شريك

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 أقم )1 فلأأيدي يلعلاا 
سادي معررف ، 5195)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
 S-EURO TRANSFERT SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 15، 
محل أقم 8 ، زنقة يلديخلة - 55565 

مكناس يملغرب.
رفاة شريك

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.33(33

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في )) يأناأ ))5) تم يإلعالم 
بأفاة يلشريك عبد يللطاف يلصفاأ 
 
ً
تبعا يلأأثة  على  حصصه  تأزي   ر 
يناير   55 في  يملؤأخ  يإلأيثة  لرسم 

))5) بالشكل يبتي :
 84  ، يلصفاأ  نعامة  يلساد)ة) 

حصة.
 583  ، عدنان يلصفاأ  يلساد)ة) 

حصة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3378.
645I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE BENCHENNOUF
 DE TRANSPORT ET

LOGISTIQUE SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

يلصندرق يلبريدي أقم 139 ، 
555)7، يلسماأة يملغرب

 STE BENCHENNOUF DE
 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

SARL AU شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلسالم بلأك يش أقم 18 - 555)7 

يلسماأة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(765
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 STE BENCHENNOUF DE
 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

.SARL AU
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يبمكعة ريلبضائ  لحساب يلغير
يالسكيريد ريلكصدير.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 7(555  -  18 يلسالم بلأك يش أقم 

يلسماأة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : شنأف  بن  مصطفى  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
شنأف  بن  مصطفى  يلساد 
 45((9  5( ريج  بينجانر  عنأينه)ي) 

درسألدرأف وملاناا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
شنأف  بن  مصطفى  يلساد 
 45((9  5( ريج  بينجانر  عنأينه)ي) 

درسألدرأف وملاناا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالسماأة بكاأيخ 1) شتنبر 

))5) تحت أقم 156/2022.
646I



18477 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

WELL JOB
إعالن مكعدد يلقريأيت

CASABLANCA MAROC ،(5545
WELL JOB »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 

بأأكأن زنقة جعفر يبن حبيب إقامة 
يملشرق )،يلطابق يبر ، يلرقم 3 - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.417445

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  4) غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
ينص  يلذي   :1- أقم  قريأ 
يلروسما   من  يلرف   مايلي:  على 
دأهم  من100.000,00  يالجكماعي 
طريق  عن  دأهم  إلى1.000.000،00 
حصة   (9.555( يالف  تس   إصديأ 
 (155.55( بقامة  يجكماعاة جديدة 
دأهم للحصة يلأيحدة رتم دف  مبلغ 
حساب  في  دأهم   (955.555.55(

يلشرتة.
قريأ أقم -2: يلذي ينص على مايلي: 

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم -1: يلذي ينص على مايلي: 

يلرف  من يلروسما  يالجكماعي 
بند أقم -2: يلذي ينص على مايلي: 

تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836858.
647I

4AC

 SEALYNX AUTOMOTIVE
MOROCCO

إعالن مكعدد يلقريأيت

4AC
 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، يملغرب

 SEALYNX AUTOMOTIVE

MOROCCO »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: يملنطقة 

يلحرة مدينة طنجة للسااأيت 
115ر115 مكرأ )11 جماعة 

جأيم  فحص ونجري - 95555 طنجة 
يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.36487
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  5) يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
قبأ  يسكقالة يملسيرين يلساد باير 
يالن  ريلساد  اليأأي  ماأسال  ماأي 

يندأي ماأتينأ
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
يلكالاين,  يملسيرين  تعاين  مايلي: 
أقم  أرس  جيرهاأد  فرينك  يلساد 
يلساد   ,C9V154NYM جأيزه 
أقم  ناكألانأ  فرينسيس  ييريك 
فاباأ  ريلساد   ,19FF52796 جأيزه 

YB7299326 مأأيندي أقم جأيزه
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
مايلي: تعاين يملسيريلكالي يلساد فاباأ 

YB7299326 مأأيندي أقم جأيزه
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :15 أقم  بند 
رصالحاات  مدته  يلكعاين,  مايلي: 

يلتساير 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 
ر   (57437 أقم  تحت   (5((

.(57439
648I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 GENERATION AT’HOME
ASSUR

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 GENERATION AT’HOME
ASSUR شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي فضاء باكي 
زيرية زنقة محمد سماحة ر باير باأر 
، أقم 318 ،يلطابق 3 - 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

556577
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   (1
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 GENERATION AT’HOME

.ASSUR
مرتز   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالتصا .
فضاء   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
باكي زيرية زنقة محمد سماحة ر باير 
باأر ، أقم 318 ،يلطابق 3 - 5555) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 AT’HOME ASSUR : 99 يلشرتة

حصة بقامة 9.955 دأهم للحصة.
حصة   1  : يلساد باتات ديدياه 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
 AT’HOME ASSUR يلشرتة 
 19335 ساناأ    177 عنأينه)ي) 

شاميريت فرنسا.
يلساد باتات ديدياه عنأينه)ي) 7 
برتانجلز   85(65 زنقة سان سأفأأ 

فرنسا.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يملألى  عبد  شفاق  يلساد 
تجزئة نبالة مخلأف   718 عنأينه)ي) 

55 ، يلدأرة 75)43 برشاد يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838495.
649I

MOUSSAOUI HAJJI

MIDIBIL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
MIDIBIL شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : قصر 
أزيقات جماعة عرب يلصباح زيز 

وأفأد - 55))5 وأفأد يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.13619

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  19 غشت  يملؤأخ في 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   MIDIBIL
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يملحدردة 
دأهم رعنأين مقرها يإلجكماعي قصر 
زيز  يلصباح  عرب  جماعة  أزيقات 
وأفأد يملغرب نتاجة   5((55  - وأفأد 

بزمة في يلقطاع.
ر عين:

يلغاني حمادي ر  عبد  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) يلحي يلجديد وأفأد 55))5 

وأفأد يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
قصر  رفي   (5(( غشت   19 بكاأيخ 
زيز  يلصباح  عرب  جماعة  أزيقات 

وأفأد - 55))5 وأفأد يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 858.
655I
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ARENA BUSINESS

KINE PERFORMANCE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ARENA BUSINESS
 IMM 38 AV IDRISS LAHRIZI

 N°32 CASABLANCA ، 20250،
casablanca maroc

KINE PERFORMANCE شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 8 

تجزئة يلعالاة يملجمأعة يلسكناة 
) يلرقم 136ـ137 سادي مأمن - 

)545) يلديأيلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

554853
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (3
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 KINE  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.PERFORMANCE
يلترريض   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلطبي.
 8 أقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلسكناة  يملجمأعة  يلعالاة  تجزئة 
 - مأمن  سادي  136ـ137  يلرقم   (

)545) يلديأيلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : ومانة  عسا   يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  ومانة  عسا   يلسادة 
46 زنقة عبد يلسالم يلخطابي يقامة 
 (5555  3 شقة   ( طابق  يلفضلاة 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  ومانة  عسا   يلسادة 
46 زنقة عبد يلسالم يلخطابي يقامة 
 (5555  3 شقة   ( طابق  يلفضلاة 

يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836968.
651I

RIAD CONSULTANT

S5G SARL AU شركة
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شرتة S5G SARL AU شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : تجزئة 
يلفاأرق 3)-) تريج خريبكة - 

5555) خريبكة يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.4459

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  56 شتنبر  يملؤأخ في 
ذيت  شرتة   S5G SARL AU شرتة 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 
 35.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
تريج خريبكة   23-2 تجزئة يلفاأرق 
نتاجة  يملغرب  خريبكة   (5555  -

لكأقف نهائي لنشاط يلشرتة.
ر عين:

ر  يملا�سي  يدأيس  يلساد)ة) 
 (5555 ييطالاا  طأأينأ  عنأينه)ي) 
طأأينأ ييطالاا تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

تجزئة  رفي   (5(( شتنبر   56 بكاأيخ 

 - خريبكة  تريج   23-2 يلفاأرق 

5555) خريبكة يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

5) شتنبر  يالبكديئاة بخريبكة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 431.

65(I

MOUSSAOUI HAJJI

ERDIBLOUK
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

ERDIBLOUK شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : قصر 

لعبادلة ملعاضاض عرب يلصباح زيز 

وأفأد - 55))5 وأفأد يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.14547

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تقرأ حل  19 غشت  يملؤأخ في 

مسؤلاة  ذيت  شرتة   ERDIBLOUK

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 

لعبادلة  قصر  يإلجكماعي  مقرها 

 - ملعاضاض عرب يلصباح زيز وأفأد 

55))5 وأفأد يملغرب نتاجة بزمة في 

يلقطاع.

ر عين:

ر  خالد  بلأك  آيت  يلساد)ة) 

عرب  لعبادلة  قصر  عنأينه)ي) 

وأفأد   5((55 وأفأد  زيز  يلصباح 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

قصر  رفي   (5(( غشت   19 بكاأيخ 

لعبادلة ملعاضاض عرب يلصباح زيز 

وأفأد - 55))5 وأفأد يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 859.
653I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

TECHNO MF
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

يلطابق يلثالث شاأع عال  يبن عبد 
هللا أقم )3 يلريش ، 455)5، يلريش 

يملغرب
TECHNO MF شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي )3 شاأع 
يأسف بن يحمد تاشفين يلريـــــش - 

455)5 يلريش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3(85
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TECHNO MF
با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يالجهزة ياللكتررناة ر ترتاب ياللأيح 

يلشمساة.
)3 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
 - يأسف بن يحمد تاشفين يلريـــــش 

455)5 يلريش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : يلساد بركاري عبد يملنعم 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد يلفاضل عبد يلهادي : 555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يملنعم  عبد  بركاري  يلساد 
حي  عأي  ضاية  زنقة   57 عنأينه)ي) 
يلريش   5(455 يلريش  تاحمدينت 

يملغرب.
يلهادي  عبد  يلفاضل  يلساد 
حي  بأينكاأف  ريد   11 عنأينه)ي) 
يلريش   5(455 يلريش  تاحمدينت 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يملنعم  عبد  بركاري  يلساد 
حي  عأي  ضاية  زنقة   57 عنأينه)ي) 
يلريش   5(455 يلريش  تاحمدينت 

يملغرب
يلهادي  عبد  يلفاضل  يلساد 
حي  بأينكاأف  ريد   11 عنأينه)ي) 
يلريش   5(455 يلريش  تاحمدينت 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 يالبكديئاة بمادلت بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1)).
654I

FIDUCIAIRE

ورديغ غرين
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 13 RUE DU
 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC
رأديغ غرين شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : 7 يلبناية 

يلجديدة للكنشاف - 5555) 
خريبكة يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.68(7

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  5) غشت  يملؤأخ في 
يملسؤرلاة  ذيت  غرين شرتة  رأديغ 
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يملحدردة 
 7 يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 

 (5555  - يلبناية يلجديدة للكنشاف 
خريبكة يملغرب نتاجة لعدم تشغال 

يلشرتة.
ر عين:

ر  غازي  يلدين  نأأ  يلساد)ة) 
يلحكأناة  زنقة   (5( عنأينه)ي) 
5555) خريبكة يملغرب تمصفي )ة) 

للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 5) غشت ))5) رفي 7 يلبناية 
يلجديدة للكنشاف - 5555) خريبكة 

يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
1) شتنبر  يالبكديئاة بخريبكة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 435.
655I

MOUSSAOUI HAJJI

CENTER DIGITAL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
CENTER DIGITAL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : 63 شاأع 
ساجالماسة يلطابق يبر  وأفأد - 

55))5 وأفأد يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.7647

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  19 غشت  يملؤأخ في 
ذيت  شرتة   CENTER DIGITAL
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   1(.555
ساجالماسة  شاأع   63 يإلجكماعي 
وأفأد   5((55  - يلطابق يبر  وأفأد 

يملغرب نتاجة بزمة في يلقطاع.
ر عين:

يلاعقأبي  إسماعال  يلساد)ة) 
ساجالماسة  شاأع   63 عنأينه)ي)  ر 
وأفأد 55))5 وأفأد يملغرب تمصفي 

)ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 19 غشت ))5) رفي 63 شاأع 
 - وأفأد  يبر   يلطابق  ساجالماسة 

55))5 وأفأد يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 815.

656I

METROPOLE BUSINESS CENTER

OUISELSAT MINES SA
شرتة يملساهمة
تفأيت حصص

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شاأع يلزأقطأني يلطابق3 ، 
أقم8 يلديأ يلباضاء ، 5365)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
OUISELSAT MINES SA شرتة 

يملساهمة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 78 زنقة 

وبأ سلت يبندل�سي يملعاأيف - 
5335) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.39561
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يأناأ   35 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
عبديلرحمان  )ة)  يلساد  تفأيت 
15 حصة يجكماعاة من وصل  حقي 
يملهدي  )ة)  حصة لفائدة يلساد   15

ييت حمام بكاأيخ 51 يأناأ ))5).
تفأيت يلساد )ة) محمد صنهاجي 
 15 وصل  من  يجكماعاة  حصة   15
)ة) يملهدي ييت  حصة لفائدة يلساد 

حمام بكاأيخ 51 يأناأ ))5).
علي إد يرحمد  )ة)  تفأيت يلساد 
 15 وصل  من  يجكماعاة  حصة   15
)ة) يملهدي ييت  حصة لفائدة يلساد 

حمام بكاأيخ 51 يأناأ ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )9)838.

657I

METROPOLE BUSINESS CENTER

SKIAIT MINING COMPANY
تعاين أئيس مجلس يإلديأة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شاأع يلزأقطأني يلطابق3 ، 
أقم8 يلديأ يلباضاء ، 5365)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
 SKIAIT MINING COMPANY

»شرتة يملساهمة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 75 شاأع 
ينفا زيرية زنقة كلأ بررفانس طابق 
9 شقة ب 158 - - يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
»تعاين أئيس مجلس يإلديأة«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.(73111

يإلديأي  يلعام  يلجم   إطاأ  في 
يملؤأخ في 35 يأناأ ))5)

حمام  ييت  يلساد  تعاين  تقرأ 
يملهدي

 SKIAIT أئيسا ملجلس إديأة شرتة
MINING COMPANY

بكاأيخ: 35 يأناأ ))5)
له  يملخألة  يلصالحاات  رتكمثل 
فاما يلي: تألي إديأة يلشرتة رتمثالها 
على  يلسهر  يبغااأ،  م   عالقاتها  في 
حسن سير وجهزة يلشرتة ر يلكحقق 
من وديء يملكصرفين ملهامهم، يلكأقا  
على جما  يبعما  يملكعلقة بالشرتة 
رجما  ياللتزيمات يلتي تحمل يسمها.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم ))8379.
658I

gefoco

 SAFIOTE CHICKEN SARL
AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18480

46000، safi maroc
 SAFIOTE CHICKEN SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 

يلجباأيت خط يزكان يسفي - 46555 
يسفي يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
13559

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (8
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SAFIOTE CHICKEN SARL AU
مزيأع   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلدريجن
دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلجباأيت خط يزكان يسفي - 46555 

يسفي يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : يلحريري  يمين  محمد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
 : يلحريري  يمين  محمد  يلساد 

1555 بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلحريري  يمين  محمد  يلساد 
حي  تانسافت  زنقة   13 عنأينه)ي) 
يلنهضة يسفي 46555 يسفي يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلحريري  يمين  محمد  يلساد 
حي  تانسافت  زنقة   13 عنأينه)ي) 
يلنهضة يسفي 46555 يسفي يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   (8 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم -.

659I

EXPACT PARTNERS

 PARTNER TECH NORTH
AFRICA

شرتة يملساهمة
حل شرتة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème (51

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

 PARTNER TECH NORTH
AFRICA شرتة يملساهمة)في طأأ 

يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 

ماأيا فا  فلأأي يملحل أقم 7، حي 

يلبطحة - 5555) يلديأيلباضاء 

يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.354579

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تقرأ حل   (5(( ماي   (5 في  يملؤأخ 

 PARTNER TECH يملساهمة  شرتة 

أوسمالها  مبلغ   NORTH AFRICA

مقرها  رعنأين  دأهم   (.(55.555

فلأأي  فا   ماأيا  إقامة  يإلجكماعي 

 (5555  - 7، حي يلبطحة  يملحل أقم 

: قريأ  يلديأيلباضاء يملغرب نتاجة   

يملساهمين.

ر حدد مقر يلكصفاة ب 51) شاأع 

ينفا - 5555) يلديأيلباضاء يملغرب. 

ر عين:
ر  شمالي  أشدي  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) إقامة يلنأيصر كاأدن، أقم 

يلديأيلباضاء   (5555 يلنأيصر   (

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 35485.
665I

GLORIA BUSINESS CENTER

HEPTA MAROC
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

GLORIA BUSINESS CENTER
 BD ZERKTOUNI RES LES 59
 FLEURS ETGAE 10 APPT 30 ،
20360، CASABLANCA MAROC

HEPTA MAROC شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
عبد يلحماد آبن باذيس يلرقم 8 

عين يلسب  - 5585) يلديأ يلباضاء 
يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.35779
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( غشت   15 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
»955.555 دأهم« وي من »155.555 
دأهم«   1.555.555« إلى  دأهم« 
مقاصة م  ديأن  إجريء   : عن طريق 
يلشرتة يملحددة يملقديأ ر يملسكحقة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 5))838.
661I

CCP

 CABINET COMPTABLE
PROFESIONNELS

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تفأيت حصص

CCP
 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA RES FATIM
 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9
CASABLANCA يلديأ يلباضاء، 

CASABLANCA MAROC ،(53(5
 CABINET COMPTABLE

PROFESIONNELS شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع يبن 
تاشفين زنقة محمد بن دجلأ  ر 

بيرتناد يقامة فاطمة يلزهريء يلطابق 
يلثالث يملككب أقم 9يلديأ يلباضاء - 

5)53) يلديأ يلباضاء يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.316697

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يأناأ   56 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
برقلأ  كأثر  )ة)  يلساد  تفأيت 
55) حصة يجكماعاة من وصل 555 
بأ كر أجاء  )ة)  حصة لفائدة يلساد 

بكاأيخ 56 يأناأ ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 17 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يأناأ ))5) تحت أقم 8149)8.

66(I

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. ذيت يلشريك 

يلأحاد

TRAITEUR MOUTAWAKIL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذيت يلشريك يلأحاد

5) شاأع يملكنبي يلطابق يالر  بني 
مال  5) شاأع يملكنبي يلطكبق يالر  
بني مال ، 3555)، بني مال  يملغرب

TRAITEUR MOUTAWAKIL شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يملحمدية أقم 37 حي يلرحمة مروب 
يلطابق يلسفلي بمساحة 15 متر 
مرب  خنافرة - 54555 خنافرة 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
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أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4535

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   17

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TRAITEUR MOUTAWAKIL

ممأن   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

حفالت.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

حي يلرحمة مروب   37 يملحمدية أقم 

يلطابق يلسفلي بمساحة 15 متر مرب  

خنافرة - 54555 خنافرة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : مكأتال  يحمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  مكأتال  يحمد  يلساد 

زنقة 53 أقم 53 حي يملسجد يلحسني 

خنافرة 54555 خنافرة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلسادة حفاظة بنعدي عنأينه)ي) 

37 حي يلرحمة  تجزئة يملحمدية أقم 

خنافرة 54555 خنافرة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

1) شتنبر  يالبكديئاة بخنافرة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 411.

663I

CABINET BAHMAD

 ABATTOIR PROVINCE

RHAMNA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

CABINET BAHMAD

إقامة مريتش بالزي عماأة د 1 شقة 

ب 1) يلطابق يلثاني جليز مريتش 

إقامة مريتش بالزي عماأة د 1 شقة 

ب 1) يلطابق يلثاني جليز مريتش، 

45555، مريتش يملغرب

 ABATTOIR PROVINCE

RHAMNA شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 35 

يملنطقة يلصناعاة سادي بأعثمان 

- 43155 بن جرير يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.1(13

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم تعاين   (5(( يأناأ   (5 يملؤأخ في 

بأزر  مسير جديد للشرتة يلساد)ة) 

دي بأأجأ جأن ميشا  تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بابن جرير بكاأيخ 18 غشت 

))5) تحت أقم 69).

664I

CABINET BAHMAD

 CHARCUTERIE SIDI

BOUOTHMANE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

CABINET BAHMAD

إقامة مريتش بالزي عماأة د 1 شقة 

ب 1) يلطابق يلثاني جليز مريتش 

إقامة مريتش بالزي عماأة د 1 شقة 

ب 1) يلطابق يلثاني جليز مريتش، 

45555، مريتش يملغرب

 CHARCUTERIE SIDI

BOUOTHMANE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 35 

يملنطقة يلصناعاة سادي بأعثمان 

- 43155 بن جرير يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.791

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم تعاين   (5(( يأناأ   (5 يملؤأخ في 

دي  يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

تمسير  بأزر  ميشا   جأن  بأأجأ 

رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بابن جرير بكاأيخ 18 غشت 

))5) تحت أقم 68).

665I

-CASH CONSEIL- كاش كأنساي

 ZANNANE - زنان إيموبيليي
IMMOBILIER

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

-CASH CONSEIL- كاش كأنساي

حي مأالي عبدهللا زنقة 165 أقم 8 

عين يلشق ، 5485)، يلديأيباضاء 

يملغرب
 ZANNANE - زنان إيمأ اليي

IMMOBILIER شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي طريق 

يلر اط إقامة يلفردرس عماأة 11 

مجمأعة 51 أقم 14 عين يلسب -

يلديأيلباضاء - 5595) يلديأيلباضاء 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

553847

 15 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( غشت 

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 ZANNANE  - إيمأ اليي  زنان 

.IMMOBILIER
غرض يلشرتة بإيجاز : إإلستثماأ 

يلعقاأي
آعما  يلبناء ريبشغا  يلعقاأية

وعما  يلكجهيزريملباني.
طريق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 11 عماأة  يلفردرس  إقامة  يلر اط 
يلسب - عين   14 أقم   51 مجمأعة 
5595) يلديأيلباضاء  يلديأيلباضاء - 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 555.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
5.555 حصة   : يلساد ويأب زنان 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد ويأب زنان عنأينه)ي) إقامة 
يملنب  عماأة ج طابق ) أقم 13 شاأع 
يلديأيلباضاء   - يلسب   عين  يملحطة 

5595) يلديأيلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد ويأب زنان عنأينه)ي) إقامة 
يملنب  عماأة ج طابق ) أقم 13 شاأع 
يلديأيلباضاء   - يلسب   عين  يملحطة 

5595) يلديأيلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (9 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 835793.
666I

PLURIDIS

 BUREAU DES PAYSAGES
LABIB

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رفاة شريك

PLURIDIS
تقاط  شاأع بئر ونزأين ر زنقة يلقائد 
يبشطر عماأة أ ح A، يلطابق يلريب ، 
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يلشقة أقم 16 - يملعاأيف ، 5375)، 
يلديأ يلباضاء يملغرب

 BUREAU DES PAYSAGES LABIB
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يلزأقطأني، عماأة 15، يلطابق ) 
سماعلة - 6555) سطات يملغرب.

رفاة شريك
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(587
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 8) يأناأ ))5) تم يإلعالم 
ر  كلادي  يإلدأيساة  يلشريك  بأفاة 
 
ً
تبعا يلأأثة  على  حصصه  تأزي  
ماأس   1( في  يملؤأخ  يإلأيثة  لرسم 

))5) بالشكل يبتي :
يلساد)ة) جما  يلدين لبيب ، )1 

حصة.
 8  ، بالأيلي  فاطمة  يلساد)ة) 

حصة.
 6  ، عائشة ملك لبيب  يلساد)ة) 

حصة.
يلساد)ة) غاكة لبيب ، 6 حصة.
يلساد)ة) تنزة لبيب ، 6 حصة.

 1(  ، محمد علي لبيب  يلساد)ة) 
حصة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   57 يالبكديئاة بسطات بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1245/22.

667I

CABINET BAHMAD

 FERME SIDI
BOUOTHMANE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تعاين مسير جديد للشرتة

CABINET BAHMAD
إقامة مريتش بالزي عماأة د 1 شقة 
ب 1) يلطابق يلثاني جليز مريتش 
إقامة مريتش بالزي عماأة د 1 شقة 
ب 1) يلطابق يلثاني جليز مريتش، 

45555، مريتش يملغرب
 FERME SIDI BOUOTHMANE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي

بالديلحسين بالد مالأد بحيرة دريأ 
ورالد أحمأن يلجماعة يلقررية ورالد 

يملأ  - 43353 سادي بأعثمان 
يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.793
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تعاين   (5(( يأناأ   (5 يملؤأخ في 
دي  يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 
تمسير  بأزر  ميشا   جأن  بأأجأ 

رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بابن جرير بكاأيخ 18 غشت 

))5) تحت أقم 75).
668I

PLURIDIS

LANDART 
إعالن مكعدد يلقريأيت

PLURIDIS
تقاط  شاأع بئر ونزأين ر زنقة يلقائد 
يبشطر عماأة أ ح A، يلطابق يلريب ، 
يلشقة أقم 16 - يملعاأيف ، 5375)، 

يلديأ يلباضاء يملغرب
 LANDART »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 

يلزأقطأني، عماأة 15، يلطابق ) 
سماعلة - 6555) سطات يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.947
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   (8 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
لبيب  يلدين  جما   يلساد  تعاين 

مكصرفا رحادي للشرتة
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يإلدأيساة  يلشريك  بأفاة  يإلعالم 
كلادي ر تأزي  حصصها على يلأأثة 
 لرسم يإلأيثة يملؤأخ في )1 ماأس 

ً
تبعا

يلساد جما    : بالشكل يبتي   (5((
يلسادة  1555 حصة.   ، يلدين لبيب 

666 حصة. يلسادة  فاطمة بالأيلي ، 
حصة.   467  ، لبيب  ملك  عائشة 
حصة.   467  ، لبيب  غاكة  يلسادة 
حصة.   467  ، لبيب  تنزة  يلسادة 
يلساد محمد علي لبيب ، 933 حصة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
يملكأنة  للحصص  يلجديد  يلكأزي  
 : يلي  تما  وصبح  يلشرتة  لروسما  
 7555  : لبيب  يلدين  جما   يلساد 
حصة ، يلسادة فاطمة بالأيلي : 666 
لبيب  يلسادة عائشة ملك   ، حصة 
 : يلسادة غاكة لبيب   ، 467 حصة   :
تنزة  يلسادة  467 حصة ، 
لبيب : 467 حصة ،يلساد محمد علي 

لبيب : 933 حصة يجكماعاة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   57 يالبكديئاة بسطات بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1244/22.

669I

CABYOUCOM

DANAJNOV TRANS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
DANAJNOV TRANS شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ يرالد 
مأ�سى يلرمل سادي محمد لحمر 
سأق يأبعاء يلغرب - 14355 سأق 

يأبعاء يلغرب يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(7793
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DANAJNOV TRANS
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملسكخدمين
نقل يلبضائ .

عنأين يملقر يالجكماعي : دريأ يرالد 
لحمر  محمد  سادي  يلرمل  مأ�سى 
سأق   14355  - يلغرب  سأق يأبعاء 

يأبعاء يلغرب يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة جمعة بزيقة : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد نجاب دحمان : 55) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 (55  : دحمان  يلهاشمي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  بزيقة  جمعة  يلسادة 
دريأ يرالد مأ�سى يلرمل سادي محمد 
 14355 يلغرب  يأبعاء  سأق  لحمر 

سأق يأبعاء يلغرب يملغرب.
عنأينه)ي)  دحمان  نجاب  يلساد 
دريأ يرالد مأ�سى يلرمل سادي محمد 
 14355 يلغرب  يأبعاء  سأق  لحمر 

سأق يأبعاء يلغرب يملغرب.
يلساد يلهاشمي دحمان عنأينه)ي) 
دريأ يرالد مأ�سى يلرمل سادي محمد 
 14355 يلغرب  يأبعاء  سأق  لحمر 

سأق يأبعاء يلغرب يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  بزيقة  جمعة  يلسادة 
دريأ يرالد مأ�سى يلرمل سادي محمد 
 14355 يلغرب  يأبعاء  سأق  لحمر 

سأق يأبعاء يلغرب يملغرب
عنأينه)ي)  دحمان  نجاب  يلساد 
دريأ يرالد مأ�سى يلرمل سادي محمد 
 14355 يلغرب  يأبعاء  سأق  لحمر 

سأق يأبعاء يلغرب يملعرب
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلغرب  يالأبعاء  بسأق  يالبكديئاة 
أقم  تحت   (5(( شتنبر   19 بكاأيخ 

.467

675I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

 PALMERAIE QUAD
PASSION

إعالن مكعدد يلقريأيت

 MAXIMA FINANCE
CONSULTING

يقامة باب دكالة مدخل ب يلطابق 
4 شقة أقم 16 ، 45555، مريتش 

يملغرب
 PALMERAIE QUAD PASSION
»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: ريحة 

سادي يبريهام يرالد منصأأ أقم 1 
مريتش - مريتش يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.8(339

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(5 يأناأ   (9 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تفأيت 84 حصة من يلساد عبد هللا 
منصأأيلى يلساد عبد يلعزيز بهلة.ر 
83 حصة من يلساد عبد هللا منصأأ 
حصة   83 بهلة.ر  يدأيس  يلساد  يلى 
من يلساد عبد هللا منصأأ يلى يلساد 

محمد منصأأ.
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
تعاين يلساد عبد يلعزيز بهلة مسير 

ييضا للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
حصة.يدأيس   334: عبد يلعزيز بهلة 
بهلة :333 حصة.محمد منصأأ :333 

حصة.
على  ينص  يلذي   :1( أقم  بند 
مايلي: يضافة يلساد عبد يلعزيز بهلة 

مسير ييضا للشرتة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

5)5) تحت أقم 88)115.
671I

يملساري

PLANET COLLE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص
يملساري

15 عماأة غنينأ شقة 17 زنقة وبأ 
يلطاب يملكنبي ، 35555، فاس 

يملغرب
PLANET COLLE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي قطعة 

17) إقامة نسمة جنان يلأأد سهب 
يلأأد - 35555 فاس يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.6(435
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   19 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
عاد  يلدريس  )ة)  تفأيت يلساد 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   167
334 حصة لفائدة يلساد )ة) محمد 

عبا�سي بكاأيخ 4) يأناأ ))5).
عاد  يلدريس  )ة)  تفأيت يلساد 
167 حصة يجكماعاة من وصل 334 
حصة لفائدة يلساد )ة) يحمد عمري 

بكاأيخ 4) يأناأ ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   51 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4534.
67(I

يملساري

PLANET COLLE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة
يملساري

15 عماأة غنينأ شقة 17 زنقة وبأ 
يلطاب يملكنبي ، 35555، فاس 

يملغرب
PLANET COLLE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي قطعة 
17) إقامة نسمة جنان يلأأد سهب 

يلأأد مكجر أقم 5 زنقة 5) شاأع 
عمر بن خطاب ريد فاس 35555 

فاس يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.6(435

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  19 غشت  يملؤأخ في 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) عمري 

يحمد تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   51 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4534.
673I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ف ب اش كونساي
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
ف ب يش كأنساي شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 
يالزهر يلطابق يالر  أقم ) تجزئة 
يملنزه يلعمرين باب جديد مريتش 

5)455 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(9591
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
ف ب   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

يش كأنساي.
 ، مطعم   : غرض يلشرتة بإيجاز 
با   حفالت,  ،منظم  يلطعام  تقديم 

للمشرر ات بالكقساط.
إقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تجزئة   ( أقم  يالر   يلطابق  يالزهر 
مريتش  جديد  باب  يلعمرين  يملنزه 

5)455 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد تمال يلنضافي عنأينه)ي) 
يلشكأي  يلحي   65 فاال  يملنزه  عملاة 

5)455 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد تمال يلنضافي عنأينه)ي) 
يلشكأي  يلحي   65 فاال  يملنزه  عملاة 

5)455 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )991.

674I

IL CONSIGLIO SARLAU

HOUDA EXPRESSE
إعالن مكعدد يلقريأيت

IL CONSIGLIO SARLAU
 Massira 2 N° 601 1ER ETAGE
 plateau N°6 MARRAKECH ،

45555، مريتش يملغرب
HOUDA EXPRESSE »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: أياض 
يلزيكأن يلقديم أقم 1) يملدينة 

مريتش - - مريتش يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18484

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.6(3(9

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 13 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يلعادي  يلغير  يلعام  يلجم   صادق 
على تفأيت يلساد مصديق بأجمعة 
يصل  من  يجكماعاة  حصة   5555
حصة يجكماعاة يململأتة له   5555
لفائدة يلساد يد يحاا يحاا بعد هدي 
يحاا  يحاا  يد  يلساد  وصبح  تفأيت 
 15555 لشرتة ب  يلأيحد  يلشريك 

حصة يجكماعاة.
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
مايلي: تحأيل يلشرتة من SARL )م  

شريكين) إلى SARLAU شريك ريحد
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
ساهم يلساد يد يحاا يحاا يلشريك 
إجكماعي  بروسما   لشرتة  يلأيحد 

1.555.555 دأهم
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 
يلشريك  يحاا  يحاا  يد  يلساد  يملك 
حصة   15555 ب  لشرتة  يلأيحد 

يجكماعاة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4)1396.
675I

KAMA SERVICE

 GROUPE SCOLAIRE AL
FASIH PRIVE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تفأيت حصص

KAMA SERVICE
شقة أقم ) إقامة وميرة سادي بنأأ 

، 4355)، سادي بنأأ يملغرب
 GROUPE SCOLAIRE AL FASIH

PRIVE شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 14 
تجزئة وأض يلخير سادي بنأأ - 

4355) سادي بنأأ يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.7(1
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   54 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يلأيعي  نعامة  )ة)  يلساد  تفأيت 
 75 وصل  من  يجكماعاة  حصة   75
حصة لفائدة يلساد )ة) مأ�سى رزأي 

بكاأيخ 54 غشت ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (5 بكاأيخ  بنأأ  بسادي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 168.
676I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE OUMARABIAA
TRADING

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
حل شرتة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شاأع محمد يلخامس أقم 53 

يلطابق يلثاني خنافرة ، 54555، 
خنافرة يملغرب

 STE OUMARABIAA TRADING
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

محمد يلخامس خنافرة - 54555 
خنافرة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.((95
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 55 يألاأز ))5) تقرأ حل 
 STE شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
مبلغ   OUMARABIAA TRADING
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
محمد  شاأع  يإلجكماعي  مقرها 
خنافرة   54555  - يلخامس خنافرة 
يلأصأ   عدم   : نتاجة    يملغرب 

للهدف.
شاأع  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 54555  - خنافرة  يلخامس  محمد 

خنافرة يملغرب. 
ر عين:

شكري  بن  علي  �سي  يلساد)ة) 
يلخامس  محمد  شاأع  عنأينه)ي)  ر 
يملغرب  خنافرة   54555 خنافرة 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
54 غشت  يالبكديئاة بخنافرة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 364.
677I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

س إ اش بويلد
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
س إ يش بأيلد شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

وسكاجأأ سأكأما أقم 135) يلشقة 
5 يلطابق1 مريتش 5)455 مريتش 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(9597
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   (1
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
إ  س   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

يش بأيلد.

مقار    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
بعما  مكنأعة ور إنشاءيت.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
وسكاجأأ سأكأما أقم 135) يلشقة 
مريتش   455(5 مريتش  يلطابق1   5

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 555.555.) 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  همأأى  سعاد  يلساد 
147 تجزئة يلأيزيس يال زدهاأ مريتش 

5)455 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  همأأى  سعاد  يلساد 
147 تجزئة يلأيزيس يال زدهاأ مريتش 

5)455 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9915.
678I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

SOCIETE SOBIMAC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شاأع محمد يلخامس أقم 53 

يلطابق يلثاني خنافرة ، 54555، 
خنافرة يملغرب

SOCIETE SOBIMAC شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي كاف نسأأ 

يملرتز خنافرة - 54555 خنافرة 
يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(8(3
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( يألاأز   (6 في  يملؤأخ 
حل شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
SOCIETE SOBIMAC مبلغ أوسمالها 
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مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يإلجكماعي كاف نسأأ يملرتز خنافرة 
 : خنافرة يملغرب نتاجة     54555  -

عدم يلأصأ  لهدف.
كاف  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 54555  - خنافرة  يملرتز  نسأأ 

خنافرة يملغرب. 
ر عين:

ر  تدجا   حفاظ  يلساد)ة) 
خنافرة   54555 خنافرة  عنأينه)ي) 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
54 غشت  يالبكديئاة بخنافرة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 63).
679I

conseils sarl

BOUSSIKHANI FRERE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

conseils sarl
شاأع لبنان يقامة يامنة 1 مككب 
أقم 19 طنجة، 95555، طنجة 

يملغرب
BOUSSIKHANI FRERE شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع علي 
ياعطا أقم )38 عين ملأ  - 93545 

تطأين يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(5153

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  19 غشت  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   BOUSSIKHANI FRERE
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
ياعطا  علي  شاأع  يإلجكماعي  مقرها 
أقم )38 عين ملأ  - 93545 تطأين 
يملغرب نتاجة   : عدم تحقاق هدف 

يلشرتة.

ر حدد مقر يلكصفاة ب شاأع علي 
 93545 )38 عين ملأ  -  ياعطا أقم 

تطأين يملغرب. 
ر عين:

يلسالم  عبد  يلساد)ة) 
فرنسا  عنأينه)ي)  ر  يلبأساخاني 
)ة)  يرألاأن فرنسا تمصفي   45155

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   58 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1841.
685I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

NMN PROMO
إعالن مكعدد يلقريأيت

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
NMN PROMO »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 

يلجيش يمللكي إقامة يلنعمة أقم 9 - 
93555 تطأين يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.13197
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  58 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تفأيت حصص يجكماعاة من يلساد 
إلى  حصة   (46 رهي  يلخااط  نادأ 
)8 حصة،  يلساد نبال يلسكيكأ رهي 
حصة   8( يلخااط رهي  أيئد  يلساد 
ريلساد عاد  يلخااط رهي )8 حصة
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يلعنأين  إلى  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
يلجأالن  ساحة  جأالن  شاأع  يلكالي 
 (8 أقم   ( يلطابق  و  إقامة   4 بلأك 

رالية سنتر تطأين

قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
تحاين يلقانأن يبسا�سي للشرتة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
يلعنأين  إلى  يالجكماعي  يملقر  تغاير 
يلجأالن  ساحة  جأالن  شاأع  يلكالي 
 (8 أقم   ( يلطابق  و  إقامة   4 بلأك 

رالية سنتر تطأين
بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
دأهم،   33.555 طنانة  عمر  يلساد 
 33.555 يلعمريني  أضأين  يلساد 
 8.455 يلخااط  نادأ  يلساد  دأهم، 
 8.(55 نبال يلسكيكأ  يلساد  دأهم، 
 8.(55 يلخااط  أيئد  يلساد  دأهم، 
 8.(55 دأهم ريلساد عاد  يلخااط 

دأهم
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 
يلساد عمر طنانة 335 حصة، يلساد 
أضأين يلعمريني 335 حصة، يلساد 
يلساد نبال  84 حصة،  نادأ يلخااط 
أيئد  يلساد  حصة،   8( يلسكيكأ 
عاد   ريلساد  حصة   8( يلخااط 

يلخااط )8 حصة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1853.

681I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

ste g.c.tra sarl
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسا  نشاط يلشرتة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

ste g.c.tra sarl شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يالجكماعي قصر 
سادي يحيي فركلة يلعلأية تنجديد 

يلريشادية يلريشادية 555)5 
يلريشادية يملغرب.

تأسا  نشاط يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي -.

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 19 شتنبر ))5) تمت 

إضافة يبنشطة يلكالاة إلى نشاط 
يلشرتة يلحالي :

يلكجاأة
يالسكغال  يملعدني.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (1 بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 814.

68(I

AGAFISCO

NAJIFAT TRAVAUX
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

AGAFISCO
أقم 355 شاأع مأالي يسماعال 

حي يلنهظة يكادير ، 85535، يكادير 
يملغرب

NAJIFAT TRAVAUX شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة )61 
زنقة ) بلأك 5 حي يلكأيرة وكادير - 

85555 وكادير يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5(893
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (9
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.NAJIFAT TRAVAUX
وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلبناء  وعما    / ريملمهد  يلفسافساء 
لجما  مؤسسات يلدرلة /با  ر شريء 

يلعقاقير بالكقساط.
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تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلكأيرة  حي   5 بلأك   ( زنقة   61(

وكادير - 85555 وكادير يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلناجم  يملساري  يلساد 
دأهم   155.555 بقامة  حصة 

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يملساري يلناجم عنأينه)ي) 
1897 حي يلفرح بنسركار وكادير  أقم 

85514 وكادير يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يملساري يلناجم عنأينه)ي) 
1897 حي يلفرح بنسركار وكادير  أقم 

85514 وكادير يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 118497.
683I

BUMACOF SARL

KB PACK
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

BUMACOF SARL
355شاأع محمد يلخامس يلطابق 
4أقم 57، 5355)، يلديأ يلباضاء 

يململكة يملغر اة
KB PACK شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 

سأماة عماأة )8 ط) يلرقم4 حي 
بامليي - 5345) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
556155

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 
باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 KB  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PACK
غرض يلشرتة بإيجاز : -يلكصدير 

ريإلسكيريد
-صناعة يملأيد يلغديئاة.

زنقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
حي  يلرقم4  ط)   8( عماأة  سأماة 
بامليي - 5345) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : خالد  بلعريس  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  خالد  بلعريس  يلساد 
 35 فاال   4 يلشطر  تارن  ترين  تزي 
يلديأ  بأسكأأة  يلخضريء  يملدينة 
يلباضاء  يلديأ   (718( يلباضاء 

يململكة يملغر اة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  خالد  بلعريس  يلساد 
 35 فاال   4 يلشطر  تارن  ترين  تزي 
يلديأ  بأسكأأة  يلخضريء  يملدينة 
يلباضاء  يلديأ   (718( يلباضاء 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838659.
684I

HOME COMPTA

NEKTAL HOUSING
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC
NEKTAL HOUSING شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 17) 

تجزئة يلفكح شاأع يبريهام يلررديني 
يلطابق يالر  أقم 3 - 6)55) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

556583
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (9
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.NEKTAL HOUSING
يالنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 
يبعما  يلعامة ر يشغا    - يلعقاأي 

يلبناء.
 (17  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تجزئة يلفكح شاأع يبريهام يلررديني 
يلديأ   (55(6  -  3 يلطابق يالر  أقم 

يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 655  : مررك  ديأيب  يلشرتة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 455  : يلساد محمد ييت يملأدن 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  مررك  ديأيب  يلشرتة 
يبريهام  شاأع  يلفكح  تجزئة   (17
يلررديني يلطابق يالر  أقم 3 6))5) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
يملأدن  ييت  محمد  يلساد 
عنأينه)ي) شاأع يملقارمة يقامة دياأ 7 
1) الجيررند  5 شقة  طابق   1 عماأة 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنصأأي  رسالة  يلسادة 

 17 زنقة   1 تجزئة صقلاة  عنأينه)ي) 

يلديأ   (5(54 يلحسني  حي   95 أقم 

يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838493.

685I

global compta et conseils

APC SERVICES

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

global compta et conseils

15,شاأع يبن تأمرت يلطابق يلثاني ، 

95555، طنجة يملغرب

APC SERVICES شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 زنقة 

يبن تأمرت يلطابق يلكاني - 95555 

طنجة يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.1(3913

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تم تحأيل  9) يأناأ  يملؤأخ في 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

زنقة يبن تأمرت يلطابق يلكاني   15«

95555 طنجة يملغرب« إلى »برينس   -

 95555  - ب   (777 يلقديمة قطعة 

طنجة يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يألاأز   54 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8)8.

686I
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gestion pluriel

GATEAU ARAFAT SARL.AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

gestion pluriel
يمل 4 زنقة 46 أقم 15 يلبرنأ�سي 
- يلديأ يلباضاء ، 5655)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
 GATEAU ARAFAT SARL.AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 53 زنقة 
ييت يرأير يلطابق ) بأأكأن يلديأ 
يلباضاء يملغرب - 5553) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.475955

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  4) غشت  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 GATEAU ARAFAT يلشريك يلأحاد
 155.555 أوسمالها  مبلغ   SARL.AU
 53 يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 
بأأكأن   ( يلطابق  يرأير  ييت  زنقة 
يلديأ يلباضاء يملغرب - 5553) يلديأ 
عدم   : نتاجة    يملغرب  يلباضاء 
للشرتة  يالجكماعي  يلهدف  تحقاق 
يلكاسيس تم ر اء تررنا رما نكج عنه.

زنقة   53 ر حدد مقر يلكصفاة ب 
يلديأ  بأأكأن   ( يلطابق  يرأير  ييت 
يلديأ   (5553  - يملغرب  يلباضاء 

يلباضاء يملغرب. 
ر عين:

ر  ناضاف  أضأين  يلساد)ة) 
 116 عنأينه)ي) حي يلقدس مجمأعة 
أقم 5 سادي يلبرنأ�سي 5655) يلديأ 
يلباضاء يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 98)838.
687I

GESTION ALJANOUB

MARAMI TOUR
إعالن مكعدد يلقريأيت

GESTION ALJANOUB
زنقة تطأين حي يلسعادة عماأة أقم 
) يلطابق يلثالث يلعاأن ، 75555، 

يلعاأن يملغرب
MARAMI TOUR »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 
مأالي يسماعال أقم 15 يلعاأن - 

75555 يلعاأن يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.(9551

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 5) شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
655 حصة من يلساد  مايلي: تفأيت 
يملسأمي يحمدر لصالح يلساد سادي 
حصة   155 ر  يلرشاد  رلد  محمد 
يحمدرلصالح  يملسأمي  يلساد  من 

يلسادة مريم بأتزيني 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يلقانأني لشرتة من  يلشكل  تحأيل 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
ذيت  شرتة  يلى  رحاد  بشريك 

يملسؤرلاة يملحدردة
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
يلى  لشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
يلعنأين يالتي : شاأع يلسماأة أقم 57 

قرب مزأعة يهل يلرشاد يلعاأن 
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
يسكقالة يلساد يملسأمي يحمدر من 
يلتساير ر تعاين يلساد سادي محمد 
غير  ملدة  لشرتة  مسير  يلرشاد  رلد 

محدردة 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :6-7 أقم  بند 

مايلي: تفأيت يلحصص 
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تغايريلشكل يلقانأني

بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
تحأيل مقر يلشرتة

على  ينص  يلذي   :14 أقم  بند 
مايلي: تعاين يملسير يلجديد للشرتة 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 858).
688I

AIT TAQI MOULAY SAID

FINANCEKAM SERVICE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER
MAROC

FINANCEKAM SERVICE شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 3 
مجم  دياأ طنجة مجمأعة 4 عماأة 

3 محل أقم 9 - 95555 طنجة 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
135341

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.FINANCEKAM SERVICE
ركالة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
السكقبا  رتحأيل يالمأي  رخدمات 

مكنأعة.
 3 أقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مجم  دياأ طنجة مجمأعة 4 عماأة 3 
محل أقم 9 - 95555 طنجة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد يحمد يلكمأن : 855 حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

 (55  : سلاماني  هاجر  يلسادة 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلكمأن  يحمد  يلساد 
مجم  دياأ طنجة عماأة 15 مجمأعة 

5 أقم 18 95555 طنجة يملغرب.
يلسادة هاجر سلاماني عنأينه)ي) 
 48 زنقة  يالناأة  قطاع  مسنانة  حي 

95555 طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة هاجر سلاماني عنأينه)ي) 
 48 زنقة  يالناأة  قطاع  مسنانة  حي 

95555 طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 5))57).
689I

PERTINENT CONSEIL

LUX ELEGANCE CAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

PERTINENT CONSEIL
 LOT HABIBA RUE 1 N°39 ETG
 2 HAJ FATEH CASABLANCA ،
20260، CASABLANCA MAROC
LUX ELEGANCE CAR شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يبنصاأي أقم 5) ديأ بأعزة - 
5455) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.319967
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يألاأز   (9 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
تفأيت يلساد )ة) تريم ويت يأب 
655 حصة يجكماعاة من وصل 655 
بناصر ويت  )ة)  حصة لفائدة يلساد 

لحسن بكاأيخ 9) يألاأز ))5).
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838559.
695I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE SEA WINGS
INTERNATIONAL TRADING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فاس يملغرب

 STE SEA WINGS
 INTERNATIONAL TRADING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
ر عنأين مقرها يالجكماعي أقم 89 
يلطابق يبر  فخاأين وريندر بابا 

فكأح - 5)351 فاس.
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.51799

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 9) غشت ))5) تم تحأيل 
يلشكل يلقانأني للشرتة من »شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
»شرتة ذيت يملسؤرلاة  إلى  يلأحاد« 

يملحدردة«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4736.
691I

fidcc

 BISINESS AUTOMOTIVE
DISTRIBUTION

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

fidcc
 rue adjudant mohamed 94
 ouakili imm tachfine offices
 appt 10 etage 3 ain porja ،

20350، CASABLANCA MAROC

 BISINESS AUTOMOTIVE
DISTRIBUTION شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 55، شاأع 

ديكسمأد، يلطابق 1، شقة )، 
بنجدية - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

556563
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 BISINESS AUTOMOTIVE

.DISTRIBUTION
ور  تاجر   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

رساط يقأم باالسكيريد ر يلكصدير.
 ،55  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
شقة   ،1 يلطابق  ديكسمأد،  شاأع 
يلديأ يلباضاء   (5555  - بنجدية   ،(

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد قنديل يملهدي : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
حصة   555  : خالد  محي  يلساد 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يملهدي  قنديل  يلساد 
إقامة ماما ) م س ) عماأة پي أقم 5 
يلديأ يلباضاء   (5555 سادي مأمن 

يملغرب.
زنقة  يلساد محي خالد عنأينه)ي) 
يلغرب يقامة يلرضأين عماأة ب أقم 

35 5655) يملحمدية يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يملهدي  قنديل  يلساد 

إقامة ماما ) م س ) عماأة پي أقم 5 

يلديأ يلباضاء   (5555 سادي مأمن 

يملغرب
زنقة  يلساد محي خالد عنأينه)ي) 

يلغرب يقامة يلرضأين عماأة ب أقم 

35 5655) يملحمدية يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838483.

69(I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE SEA WING
INTERNATIONAL

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، فاس يملغرب

 STE SEA WING

INTERNATIONAL شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلأفاء زنقة كألأناا 1 يقامة نابلس 
أقم )1 فاس - 35565 فاس يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.51799

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

يملؤأخ في 9) غشت ))5) تم تحأيل 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
يقامة   1 زنقة كألأناا  »تجزئة يلأفاء 

فاس   35565  - فاس   1( نابلس أقم 
يبر   يلطابق   89 »أقم  إلى  يملغرب« 

 351(5  - فخاأين ورين در بابا فكأح 

fes يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   59 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4736.

693I

gefoco

REST WAY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

REST WAY شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 53 زنقة 
تهالة حي سادي ريصل يسفي - 

46555 يسفي يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

13573
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   18
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 REST  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.WAY
رسائل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلنقل لحساب يلغير.
زنقة   53  : عنأين يملقر يالجكماعي 
 - يسفي  ريصل  سادي  حي  تهالة 

46555 يسفي يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلضاري  يحيى  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 1555  : يلضاري  يحيى  يلساد 

بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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عنأينه)ي)  يلضاري  يحيى  يلساد 
ريصل  سادي  حي  تهالة  زنقة   53

يسفي 46555 يسفي يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلضاري  يحيى  يلساد 
ريصل  سادي  حي  تهالة  زنقة   53

يسفي 46555 يسفي يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   18 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم -.
694I

gefoco

AMD GENERAL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

AMD GENERAL شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي )) بلأك 

6) زنقة يمأني يسفي - 46555 
يسفي يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
13131

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 AMD : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.GENERAL
يعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مخكلفة.

)) بلأك  عنأين يملقر يالجكماعي : 
6) زنقة يمأني يسفي - 46555 يسفي 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يحمد  شكنة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد شكنة يحمد : 1555 بقامة 

155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يحمد  شكنة  يلساد 
زنقة يلريحل لكسيبة حي سادي   51

عبديلكريم 46555 يسفي يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يحمد  شكنة  يلساد 
زنقة يلريحل لكسيبة حي سادي   51

عبديلكريم 46555 يسفي يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   35 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم -.
695I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

ARCHICARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

ARCHICARL شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 45 شاأع 
فرنسا شقة 8 يتدي  - 15595 

يلر اط يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16(889
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   5(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ARCHICARL
تصمام   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
رتصنا  رإنكاج رتسأيق بالط يلزلاج.
45 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
 15595  - يتدي    8 شقة  فرنسا 

يلر اط يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : بنجدى  بشرى  يلسادة 
حصة بقامة 55.555 دأهم للحصة.

 555  : سهامي  سكانة  يلسادة 
حصة بقامة 55.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة بشرى بنجدى عنأينه)ي) 
 (3 شقة   4 عماأة  يالمين  يقامة 

11155 سال يملغرب.
يلسادة سكانة سهامي عنأينه)ي) 
أقم 3 عماأة 7 يلزهأأ ) قطاع د حي 

يلرحمة 11155 سال يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة بشرى بنجدى عنأينه)ي) 
 (3 شقة   4 عماأة  يالمين  يقامة 

11155 سال يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 7461.
696I

SAFIGESTRA مككب سفي جيستري للمحاسبة

ADMED TRANS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

مككب سفي جيستري للمحاسبة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM FARAH AV
 KENNIDY VN SAFI ، 46000،

SAFI safi
ADMED TRANS شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 59 زنقة 
الأتاط حي يشباأ يسفي. - 46555 

يسفي يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

13(53
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   19
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ADMED TRANS
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبضائ  لحساب يلغير.
زنقة   59  : عنأين يملقر يالجكماعي 
 46555  - يسفي.  يشباأ  حي  الأتاط 

يسفي يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : يلزتريحي  يحمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : يلزتريحي  عاد   يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يحمد يلزتريحي عنأينه)ي) 
يسفي.  يشباأ  حي  الأتاط  زنقة   59

46555 يسفي يملغرب.
يلساد عاد  يلزتريحي عنأينه)ي) 
16 زنقة مأ�سى يالشعاأي حي يغزيب 
يلدأعي يسفي 46555 يسفي يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يحمد يلزتريحي عنأينه)ي) 
يسفي.  يشباأ  حي  الأتاط  زنقة   59

46555 يسفي يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم -.
697I
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ANAMAR FIDUCIAIRE

RUMAROC رومروك
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

أرمررك RUMAROC شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تغزرت 
تنغير - 45855 تنغير يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
3779

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( ماأس   11
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.RUMAROC أرمررك
تحأيل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالمأي .
تغزرت   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

تنغير - 45855 تنغير يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : حديد  مصطفى  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلسادة ماأيا أيبكأفا : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد مصطفى حديد عنأينه)ي) 

تغزرت تنغير 45855 تنغير يملغرب.
عنأينه)ي)  أيبكأفا  ماأيا  يلسادة 

تغزرت تنغير 45855 تنغير يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  أيبكأفا  ماأيا  يلسادة 

تغزرت تنغير 45855 تنغير يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
ماأس   (( بكاأيخ  بتنغير  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 8)3.
698I

COMPTAELISSAOUI

 SIVEN NET IMPORT
EXPORT

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
قفل يلكصفاة

COMPTAELISSAOUI
طريق يلعريئش عماأة وجعأن أقم 
7 يلطابق يلثاني يلقصر يلكبير ، 
155)9، يلقصر يلكبير يملغرب

 SIVEN NET IMPORT EXPORT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : 131 
شاأع )1 مجمأعة و حي يلسالم 

يلقصر يلكبير - 155)9 يلقصر يلكبير 
يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.4(1
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  51 شتنبر  يملؤأخ في 
 SIVEN NET IMPORT EXPORT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
 1( شاأع   131 يإلجكماعي  مقرها 
مجمأعة و حي يلسالم يلقصر يلكبير 
- 155)9 يلقصر يلكبير يملغرب نتاجة 

لكصفاة يلشرتة.
ر عين:

ر  يلدرخي  يلأدرد  عبد  يلساد)ة) 
 14 زنقة  م/د  يلسالم  حي  عنأينه)ي) 
أقم 34 يلقصر يلكبير 155)9 يلقصر 

يلكبير يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
 131 رفي   (5(( شتنبر   51 بكاأيخ 
يلسالم  حي  و  مجمأعة   1( شاأع 
يلقصر يلكبير - 155)9 يلقصر يلكبير 

يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلكبير  بالقصر  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 55).
699I

MCG

جي أل أم �سي ماروك
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
جي و  وم �سي ماأرك شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يمللك 

يملسمى كاأيسينأ 134، شاأع محمد 
يلخامس، كاأي إدن، يلطابق يلثالث، 

يلشقة أقم و)3 مريتش 45555 
مريتش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1(8981

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   ((
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
: جي و   بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

وم �سي ماأرك.
تأجير   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
درأ  رتشغال  يملفررشة  يلغرف 
جما   رتشغال  ريلرياض  يلضاافة 
ريملجمعات  ريملأتاالت  يلفنادق 

يلسااحاة ريملنكجعات..
يمللك   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
134، شاأع محمد  يملسمى كاأيسينأ 
يلخامس، كاأي إدن، يلطابق يلثالث، 
 45555 مريتش  و)3  أقم  يلشقة 

مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد ماأكأأي در أرترر لاأنال 
دأهم   155 بقامة  حصة   155  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد ماأكأأي در أرترر لاأنال 
كاأيسينأ  يملسمى  يمللك  عنأينه)ي) 
كاأي  يلخامس،  محمد  شاأع   ،134
إدن، يلطابق يلثالث، يلشقة أقم و)3 

45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد ماأكأأي در أرترر لاأنال 
كاأيسينأ  يملسمى  يمللك  عنأينه)ي) 
كاأي  يلخامس،  محمد  شاأع   ،134
إدن، يلطابق يلثالث، يلشقة أقم و)3 

45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139478.
755I

GLORIA BUSINESS CENTER

URANUS TECHNOLOGIE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

GLORIA BUSINESS CENTER
 BD ZERKTOUNI RES LES 59
 FLEURS ETGAE 10 APPT 30 ،
20360، CASABLANCA MAROC

URANUS TECHNOLOGIE شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلزنقة 
7 يلرقم 5، يلطابق ) يلشقة 4، 

يلسعادة، سادي يلبرنأ�سي - 5655) 
يلديأ يلباضاء يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.35785
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( غشت   (6 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
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تفأيت يلساد )ة) هشام يلكاالني 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   1.555
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555
غشت   (6 بكاأيخ  يلكاالني  يأسف 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 7))838.
751I

DEK AUDIT ET CONSEIL

MAISON KOH
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

DEK AUDIT ET CONSEIL
 RESID. LE CAF 2 ANGLE AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE
 HOUDHOUD ETG 4 N°10

 BEAUSEJOUR، 20200،
CASABLANCA MAROC

MAISON KOH شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 
يلكاف ) شاأع عمر يلخاام زيرية 

زنقة يلهدهد يلشقة 14 يلطابق 3 - 
5155) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

551(41
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (4
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MAISON KOH
تقديم   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
خدمات يلهندسة يلديخلاة ريلكجديد 

ريلكخطاط ريلديكأأ ريلكصمام..

إقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
زيرية  يلخاام  عمر  شاأع   ( يلكاف 
 -  3 يلطابق   14 زنقة يلهدهد يلشقة 

5155) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة زينب يلكأهن : 15 حصة 

بقامة 1.555 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلكأهن  زينب  يلسادة 
بكجزئة يلضحى أقم 44 زنقة 1 شاأع 
 (5((5 ينفا  بأطالب  يلهادي  عبد 

يلديأيلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلكأهن  زينب  يلسادة 
بكجزئة يلضحى أقم 44 زنقة 1 شاأع 
 (5((5 ينفا  بأطالب  يلهادي  عبد 

يلديأيلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 51 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 898)83.
75(I

DAR DA OMAR AUBERGE DES ARTS

 DAR DA OMAR AUBERGE
DES ARTS

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

 DAR DA OMAR AUBERGE DES
ARTS

دريأ تاسا ريركان، جماعة رأكان، 
يسني ، إقلام يلحأز ، )15)4، 

مريتش يملغرب
 DAR DA OMAR AUBERGE

DES ARTS شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
تاسا ريركان، جماعة رأكان، يسني 
)15)4 ، إقلام يلحأز مريتش - 

)15)4 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8875

 51 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 

يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 DAR  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DA OMAR AUBERGE DES ARTS

ديأ   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلضاافة ر يلرياض ، نز .

عنأين يملقر يالجكماعي : دريأ تاسا 

ريركان، جماعة رأكان، يسني )15)4 

 4(15(  - مريتش  يلحأز  إقلام   ،

مريتش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد محمد بلعسري عنأينه)ي) 

 3 يلرقم  مدخل19  ماأس   3 حي 

8855) يملحمدية يملغرب.

بلعسري  يلزهريء  فاطمة  يلسادة 

مدخل19  ماأس   3 حي  عنأينه)ي) 

يلرقم 3 8855) ملحمدية يملغرب.

يلسادة غاكة بلعسري عنأينه)ي) 

 3 يلرقم  مدخل19  ماأس   3 حي 

8855) يملحمدية يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد محمد بلعسري عنأينه)ي) 

 3 يلرقم  مدخل19  ماأس   3 حي 

8855) يملحمدية يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   13 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8875)1.

753I

la marocaine des bilans

MUZLANE TOURISM
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مككب أقم 8 عماأة 

ودأيأ حي يلديخلة ، 85565، وكادير 

يملغرب

MUZLANE TOURISM شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي شقة أقم 

1 عماأة أقم 34 تامأأيت تغازرت 

باي - 85555 وكادير يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.41513

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( شتنبر   59 في  يملؤأخ 

محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة  حل 

 MUZLANE يلأحاد  يلشريك  ذيت 

TOURISM مبلغ أوسمالها 155.555 

يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 

تامأأيت   34 1 عماأة أقم  شقة أقم 

وكادير يملغرب   85555  - تغازرت باي 

للنشاط  تلي  تأقاف   : نتاجة   

يلكجاأي.

ر حدد مقر يلكصفاة ب شقة أقم 

تغازرت  تامأأيت   34 أقم  عماأة   1

باي - 85555 وكادير يملغرب. 

ر عين:

عبد  معتز جعفر تشه  يلساد)ة) 

يلسالم ر عنأينه)ي) شقة أقم 1 عماأة 
أقم 34 تامأأيت تغازرت باي 85555 

وكادير يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (1 بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 118516.

754I
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Fimargic

ميموناز فاست فود
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

Fimargic

 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc

مامأناز فاست فأد شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : حي 

مامأنا يلطابق يالر  أقم 5 بلأك 4 
بني مال  حي مامأنا يلطابق يالر  

أقم 5 بلأك 4 بني مال  3555) بني 

مال  يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.151(9

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تقرأ   (5(( فبريير   53 في  يملؤأخ 

حل مامأناز فاست فأد شرتة ذيت 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

 155.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 

يإلجكماعي حي  دأهم رعنأين مقرها 

 4 بلأك   5 مامأنا يلطابق يالر  أقم 
يالر   يلطابق  مامأنا  حي  مال   بني 
بني   (3555 بني مال    4 بلأك   5 أقم 

مال  يملغرب نتاجة لقفل يلكصفاة.

ر عين:

ر  همشا  محمد  يلساد)ة) 
يالر   يلطابق  مامأنا  حي  عنأينه)ي) 
بني   (3555  4 بلأك   5 أ ني ماللقم 

مال  يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

بكاأيخ 53 فبريير ))5) رفي حي مامأنا 

يلطابق يالر  أقم 5 بلأك 4 بني مال  

حي مامأنا يلطابق يالر  أقم 5 بلأك 

4 بني مال  3555) بني مال  يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ )1 يألاأز 

))5) تحت أقم 653.

755I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إم إس بي هولدين أوف شور
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زيرية شاأع محمد يلخامس ر شاأع 
يبن تثير إقامة درس ماأس أقم 44 ، 

95555، طنجة يملغرب
إم إس بي هألدين ورف شأأ شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 183, شاأع 
رلي يلعهد, محل أقم 13 - 95555 

طنجة يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.76(63

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 6) غشت ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
أقم  محل  يلعهد,  رلي  شاأع   ,183«
 9« إلى  طنجة يملغرب«   95555  -  13
مأطنة  طنجة  حسنأنة,  يملبرة  زنقة 
لدى شرتة مليزرن در طنجي - 95555 

طنجة يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57516).
756I

Fimargic

ريد فود
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
أيد فأد شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : شاأع 
5) غشت مجم  يرمناة بني مال  

شاأع 5) غشت مجم  يرمناة شاأع 
5) غشت مجم  يرمناة بني مال  

3555) بني مال  يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.1943

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   13 يملؤأخ في 
أيد فأد شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 
ذيت يلشريك يلأحاد مبلغ أوسمالها 
مقرها  رعنأين  دأهم   (.555.555
مجم   غشت   (5 شاأع  يإلجكماعي 
غشت   (5 شاأع  مال   بني  يرمناة 
مجم  يرمناة شاأع 5) غشت مجم  
مال   بني   (3555 مال   بني  يرمناة 

يملغرب نتاجة لقفل يلكضفاة.
ر عين:

يلساد)ة) مأاللي يلحسين ماجاد ر 
عنأينه)ي) بني مال  3555) بني مال  

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
 (5 ))5) رفي شاأع  13 يأناأ  بكاأيخ 
غشت مجم  يرمناة شاأع 5) غشت 
 (5 شاأع  مال   بني  يرمناة  مجم  
غشت مجم  يرمناة شاأع 5) غشت 
بني   (3555 مجم  يرمناة بني مال  

مال  بني مال .
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ )1 يألاأز 

))5) تحت أقم )65.
757I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طيروار
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زيرية شاأع محمد يلخامس ر شاأع 
يبن تثير إقامة درس ماأس أقم 44 ، 

95555، طنجة يملغرب
طيرريأ شرتة مدناة عقاأية

رعنأين مقرها يالجكماعي زيرية شاأع 
عبدهللا تنأن ر زنقة وبي جرير طباأي 
- تسنام بالزي إقامة و يلطابق يبر  

مككب أقم 1 - 95555 طنجة يملغرب 
أف  أوسما  يلشرتة

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم   (5(( يأناأ   (1 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

من  وي  دأهم«   1.755.555«
»1.555)6.7 دأهم« إلى »1.555)8.4 
تقديم حصص   : عن طريق  دأهم« 

نقدية ور عاناة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بطنجة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 01/2022.
758I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE NEGOTIN TRAV
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE NEGOTIN TRAV شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يملحل 

يلكجاأي يلكائن برقم )157 مرجان 
) - 55555 مكناس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
57(53

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (6
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE NEGOTIN TRAV
غرض يلشرتة بإيجاز : -يلكجاأة

-وشغا  مخكلفة ور يلبناء
-يالسكيريد ريلكصدير.

يملحل   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مرجان   157( يلكجاأي يلكائن برقم 

) - 55555 مكناس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
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 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : محمد  يلفهام  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  محمد  يلفهام  يلساد 
يشم تغزرت 45855 تنغير يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  محمد  يلفهام  يلساد 
يشم تغزرت 45855 تنغير يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3374.
759I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE RAYAC TRANS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE RAYAC TRANS شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 

68) يملحل يلكجاأي أقم 1 تجزئة 
ياسمانة ريسالن مكناس - 55585 

ريسالن يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

57(57
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE RAYAC TRANS
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
)رطناا  يلغير  لحساب  يلبضائ  

ردرلاا).

عنأين يملقر يالجكماعي : أقم 68) 
يملحل يلكجاأي أقم 1 تجزئة ياسمانة 
ريسالن   55585  - مكناس  ريسالن 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
حصة   555  : يلساد أشاد ملأدأ 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد ياسين يعال  : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  ملأدأ  أشاد  يلساد 
حمام تجزئة يلأحدة 55585 ريسالن 

يملغرب.
عنأينه)ي)  يعال   ياسين  يلساد 
ريسالن   (68 أقم  ياسمانة  تجزئة 

مكناس 55585 ريسالن يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  ملأدأ  أشاد  يلساد 
حمام تجزئة يلأحدة 55585 ريسالن 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3386.
715I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE BENOUF
إعالن مكعدد يلقريأيت

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE BENOUF »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: تافان 
بأيأسف جماعة ييت حرز هللا - 

51555 يلحاجب يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.55471

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 57 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يلعالي  عبد  بقا   يلساد  يسكقالة 
رتعاين  للشرتة  تمسير  صفكه  من 

يلسادة نهالة يلشافعي بدال عنه
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
فالحي«  »مسكغل  نشاط  إضافة 

بنشطة يلشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
يلنشاط يإلجكماعي للشرتة : مسكغل 
فالحي - نقل يبغريض لحساب يلغير 
يلبضلئ   نقل   - طن   3.5 من  يقل 

لحساب يلفير
على  ينص  يلذي   :43 أقم  بند 
يلسادة نهالة يلشافعي مسير  مايلي: 

للشرتة ملدة غير محددة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 6)34.

711I

SAGASUD

TRUST-ZONE TRADING
إعالن مكعدد يلقريأيت

SAGASUD
شاأع يالمير مأالي عبد هللا أقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، يلعاأن

LAAYOUNE يملغرب
TRUST-ZONE TRADING »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: حي 
يلقدس تجزئة 757 زنقة صهاب بن 
سينان أقم449 يلعاأن - 75555 

يلعاأن يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.38(51

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 58 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
ينص  يلذي  ر)5:   51 أقم  قريأ 
على مايلي: 51 تفأيت يلحصص ر)5 

تعاير مسير ثاني للشرتة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

 :5( بند  ر   51 بند  أقم  بند 

تفأييت   51 مايلي:  على  ينص  يلذي 

1555حصة من يلساد:لعربي يمزيل 

 5( بند  يشأ.  بن  يلساد:محمد  يلى 

مسير  يشأ  بن  يلساد:محمد  تعاين 

جديد للشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (1 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2810/2022.

71(I

global compta et conseils

KOMPVEK SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

global compta et conseils

15,شاأع يبن تأمرت يلطابق يلثاني ، 

95555، طنجة يملغرب

KOMPVEK SARL شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يبن تأمرت يلطابق يالر  أقم 15 - 

95555 طنجة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.84587

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(1 وتكأ ر   18 في  يملؤأخ 

حل شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

أوسمالها  مبلغ   KOMPVEK SARL

مقرها  رعنأين  دأهم   15.555

يإلجكماعي شاأع يبن تأمرت يلطابق 

يالر  أقم 15 - 95555 طنجة يملغرب 

نتاجة   : عدم مزيلة يي نشاط.

ر حدد مقر يلكصفاة ب 15 شاأع 

 95555  - يبن تأمرت يلطابق يالر  

طنجة يملغرب. 

ر عين:

يلساد)ة) بشرى يلنالي ر عنأينه)ي) 
 95555 يملصلى   7 زنقة يلبريزيل أقم 

طنجة يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
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رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9455.
713I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

MINEXPLORE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (5
 ABDELLAH 4 EME ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc
MINEXPLORE شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 5) شاأع 

يالمير مأالي عبد هللا يلطابق 4 
يملككب 7 مكناس - 55555 مكناس 

يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.56891

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تعاين  5) شتنبر  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يملذكأأي يبتسام تمسير آخر
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3433.
714I

COMPTAELISSAOUI

قصر مطال
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

COMPTAELISSAOUI
طريق يلعريئش عماأة وجعأن أقم 
7 يلطابق يلثاني يلقصر يلكبير ، 
155)9، يلقصر يلكبير يملغرب

قصر مطا  شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي طريق 
يلعريئش أقم )33 يلقصر يلكبير - 

155)9 يلقصر يلكبير يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.461

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( شتنبر   1( في  يملؤأخ 
بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   7(5.555« قدأه 
»1.555.555 دأهم« إلى »5.555)1.7 
دأهم« عن طريق : إدماج يحكااطي ور 
وأ اح ور عالريت إصديأ في أوس يملا .

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلكبير  بالقصر  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1)6.
715I

EXACO

NIDYA PACK
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

EXACO
16، زنقة عائشة وم يملؤمنين شاأع 

مأالي يلحسن يالر ، 5555)، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

NIDYA PACK شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 15، زنقة 
يلحرية يلطابق 3 شقة أقم 5 - 
5555) يلديأ يلباصاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
5559(1

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 NIDYA : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.PACK

يلكأيصل   : غرض يلشرتة بإيجاز 
تنظام   ، يإلعالن   ، يلتسأيق   ،
رتأزي   ر ا   رشريء  يملناسبات، 

عبأيت 
رجما   يلغذيئاة  يملأيد  تلفاف   

يملنكأجات ور يلخدمات..
 ،15  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - 5 3 شقة أقم  زنقة يلحرية يلطابق 

5555) يلديأ يلباصاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
555 حصة   : يلساد يشال هشام 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : ياسين  ندياعزة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  هشام  يشال  يلساد 

يلطأ أينأ 55555 بألأناا إطالاا.
يلساد ندياعزة ياسين عنأينه)ي) 6 
زنقة يلخطاب يلعريقي ط 1 يملعاأيف 

5555) ٍٍيلديأ يلباصاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد ندياعزة ياسين عنأينه)ي) 6 
زنقة يلخطاب يلعريقي ط 1 يملعاأيف 

5555) ٍٍيلديأ يلباصاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 5)8383.
716I

boutouissa mustafa

soclic
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
soclic شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 13 يقامة 
نأأ شقة 11 زنقة غانا م.ج مكناس 

- - 55555 مكناس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

57(33
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

.soclic : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها
غرض يلشرتة بإيجاز : -دعاية,

يلدعاية  ركاالت  ونشطة  جما    -
ريالستشاأيت  ريالتصاالت  ريإلعالن 
يإلعالم  رسائل  بجما   يلتسأيقاة 
يلأسائط  رجما   يإلنترنت  رخاصة 
يلعالقات  ونشطة  جما   يلكفاعلاة. 
يلصحفاة ريلعالقات يلعامة. ونشطة 

يلكدأيب.
يلكجاأية  يبعما   جما   إنشاء   -
رتأجيرها  ريستئجاأها  رحاازتها 
رتشغالها  رترتابها  رتأجيرها  رإديأتها 
، روخذ ور حاازة ور تشغال ور يلكناز  
ريلدعارى  يلحقأق  جما   عن 
يلقضائاة ر ريءيت يالختريع يملكعلقة 

بهذه يبنشطة.
عملاات  جما    ، وعم  ربشكل   -
ريملالاة  يلكجاأية  يلأساطة 
ريلصناعاة ريبرأيق يملالاة ريلعقاأية 
يالقكصادية  ريلكنماة  يلعمأالت   ،
بشكل عام يملكعلقة بشكل مباشر ور 
غير مباشر بابشااء يملذكأأة وعاله ور 
آخر مشابه ور مرتبط قد  بأي �سيء 

يعزز تطأير يلشرتة
عنأين يملقر يالجكماعي : 13 يقامة 
زنقة غانا م.ج مكناس   11 نأأ شقة 

- - 55555 مكناس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
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 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد يجغأي ونس : 1.555 حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  ونس  يجغأي  يلساد 
عماأة ج 1 شقة9 يملنصأأ8 55555 

مكناس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  ونس  يجغأي  يلساد 
عماأة ج 1 شقة9 يملنصأأ8 55555 

مكناس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9)34.
717I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

THINK TWICE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شاأع سادي محمد ، 15555، 
يلخميسات يملغرب

THINK TWICE شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يملقارمة حي يلسالم يلخميسات. - 

15555 يلخميسات يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(9465
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يناير   13
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 THINK : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.TWICE

با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يملالبس.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - يلخميسات.  يلسالم  حي  يملقارمة 

15555 يلخميسات يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد باعطي فاصل : 455 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد باعطي محمد : 355 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 355  : يلطاهر  باعطي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  فاصل  باعطي  يلساد 
عماأة   3 إقامة ديأ يلرياض   8 قطاع 
شاأع جنة حي يلرياض   11 ب شقة 

5555) يلر اط يملغرب.
عنأينه)ي)  محمد  باعطي  يلساد 
يلسالم  حي  عماأ  شنا  زنقة   3 أقم 

15555 يلخميسات يملغرب.
عنأينه)ي)  يلطاهر  باعطي  يلساد 
يلسالم  حي  عماأ  شنا  زنقة   3 أقم 

15555 يلخميسات يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  فاصل  باعطي  يلساد 
عماأة   3 إقامة ديأ يلرياض   8 قطاع 
شاأع جنة حي يلرياض   11 ب شقة 

5555) يلر اط يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 59 بكاأيخ  بالخميسات  يالبكديئاة 

فبريير ))5) تحت أقم 53.
718I

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL

SOU IARA BAT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL
 RUE AHMED LOUKILI 3 EME
ETAGE ، 30000، FES MAROC

SOU IARA BAT شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 

تنأز يملحل أقم 4 شاأع يلجيش 

يمللكي - 55555 مكناس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

57(51

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 SOU  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.IARA BAT

-ترتاب   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ونظمة يلري.

-تاجر.

- يالسكيريد ر يلكصدير..

يقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

يلجيش  شاأع   4 أقم  يملحل  تنأز 

يمللكي - 55555 مكناس يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : فاصل  بأطلاب  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد بأطلاب فاصل عنأينه)ي) 
أقم 4 زنقة مرمأشة يالطلس 35555 

فاس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد بأطلاب فاصل عنأينه)ي) 
أقم 4 زنقة مرمأشة يالطلس 35555 

فاس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3371.
719I

DARAA AUDIT

URBAGEC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

DARAA AUDIT
طريق بأسكأأة عماأة و أقم 7 يلديأ 

يلباضاء يملغرب
URBAGEC شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 77 يلحي 
يلصناعي جنأب غربي - 8815) 

يملحمدية يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.11(81

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   15 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
جما  نصيري  )ة)  تفأيت يلساد 
حصة يجكماعاة من وصل   45.555
 .URBAGEC لفائدة  حصة   45.555

بكاأيخ 15 شتنبر ))5).
يڭني  ماأي  )ة)  يلساد  تفأيت 
يجكماعاة  حصة   15.555 ريكاأد 
لفائدة  حصة   15.555 وصل  من 
URBAGEC. بكاأيخ 15 شتنبر ))5).

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 1835.
7(5I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أمبا تيكس
إعالن مكعدد يلقريأيت

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زيرية شاأع محمد يلخامس ر شاأع 
يبن تثير إقامة درس ماأس أقم 44 ، 

95555، طنجة يملغرب
ومبا تاكس »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«
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رعنأين مقرها يالجكماعي: مأطنة 
لدى شرتة إيزي درم بزنس سنتر, 
8, زنقة يلكندي, إقامة سانكا تالأي 
), يلطابق 7, يملككب 17 - 95555 

طنجة يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.1(1451

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يناير   (4 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 1555 تفأيت يلسادعماد يإلدأي�سي 
 1555 وصل  من  يجكماعاة  حصة 
حصة لفائدة شرتة ومانة برر يرتيز 

ش.د.م.م
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
بصفكه  يالدأي�سي  عماد  يسكقالة 
يبن  محمد  تعاين  ر  للشرتة  مسير 

يلبشير خلفا له
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 
دأهم   155.555 يلشرتة:  أوسما  
 155 حصة بقامة   1555 مقسم إلى 
دأهم للحصة تعأد جماعها لشرتة 

ومانة برر يرتيز ش.د.م.م
على  ينص  يلذي   :13 أقم  بند 
يلساد محمد يبن بشير مسير  مايلي: 
رتأقاعه كاف لنفاذ جما   يلشرتة، 

يلكصرفات يملكعلقة بالتساير
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1)575).
7(1I

فادرمأب

عبدالخالق املرباع
عقد تساير حر بصل تجاأي )يبشخاص 

يلطباعاأن)
عقد تساير حر بصل تجاأي

عبديلخالق يملر اع
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلساد)ة)  وعطى   (5(( شتنبر   1(
)ة)  يلحامل  يملر اع  عبديلخالق 
 BH250538 أقم  يلأطناة  للبطاقة 

 35615( يملسجل بالسجل يلكجاأي 
يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة 
يلكجاأي  لألصل  يلحر  يلتساير  حق 
يلكائن ب حي يبمل 1 زنقة 13 أقم 15 
يلباضاء   (5(65 يلباضاء  يلباضاء 
يملر اع  يملصطفى  للساد)ة)  يملغرب 
أقم  يلأطناة  للبطاقة  )ة)  يلحامل 
سنة تبكدئ من   3 ملدة   BE6(76(1
51 شتنبر ))5) ر تنكهي في 31 غشت 
 (.555 شهري  مبلغ  مقابل   (5(5

دأهم.
7((I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE LAMICALE NEGOCE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
STE LAMICALE NEGOCE شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم:17 
إقامة ومامــة شاأع عند يلعزيز 

بأطالب مكجر 16 فــــــاس - 35555 
فـــــاس يملغـــــرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.51781
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  )1 شتنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   STE LAMICALE NEGOCE
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
إقامة  أقم:17  يإلجكماعي  مقرها 
بأطالب  يلعزيز  عند  شاأع  ومامــة 
فـــــاس   35555  - فــــــاس   16 مكجر 
للمنافسة  نضري   : نتاجة    يملغـــــرب 
يلشرسة في هدي يملجا  رتدي يلظررف 
يالقكصادية يلتي عرفت زيادة تبيرة في 
يلسأق يالقكصادية، تنا مجبرين على 

يإلغالق..

ر حدد مقر يلكصفاة ب أقم:17 
يلعزيز  عند  شاأع  ومامــة  إقامة 
 35555  - فــــــاس   16 بأطالب مكجر 

فــــــاس يملغـــــرب. 
ر عين:

نباــه  يلشــريدي  فــاديــة  يلساد)ة) 
بنيــس  تجزئــة  أقم:54  عنأينه)ي)  ر 
 35555 فـاس.  يلسمـــن  عاـن  طريـق 

فــــاس يملغـــرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )494.

7(3I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE SEA WINGS 
INTERNATIONAL TRADING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فاس يملغرب

 STE SEA WINGS 
 INTERNATIONAL TRADING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلأفاء زنقة كألأناا 1 يقامة نابلس 
أقم )1 فاس - 35565 فاس يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.51799
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   (9 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
تفأيت يلساد )ة) مصطفى هيشر 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   555
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555
محمد تاتري بكاأيخ 9) غشت ))5).

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4736.

7(4I

MOORE CASABLANCA

تيونڤيل بارتيسيباسيون
إعالن مكعدد يلقريأيت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

تاأنڤال باأتيسيباساأن »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 34 زنقة 
وزيال  يلديأ يلباضاء - 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.367873

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(1 ماأس   58 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
من  حصة   (55( خمسين  تفأيت 
طرف يلسادة ومانة شريدي ر يلسادة 
عفافة حاج طاهريلتي يمكلكأنها معا 
باأتيسيباساأن  تاأنڤال  شرتة  في 

لصالح شرتة وفاكاج
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

تحاين يلنظام يبسا�سي
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
من  حصة   (55( خمسين  تفأيت 
طرف يلسادة ومانة شريدي ر يلسادة 
عفافة حاج طاهريلتي يمكلكأنها معا 
باأتيسيباساأن  تاأنڤال  شرتة  في 

لصالح شرتة وفاكاج
بند أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
صااغة  إعادة  يلعام  يلجم   قرأ 
رتحديثه  للشرتة  يبسا�سي  يلنظام 
يلكعديالت  جما   ذلك  في  بما   ،

يلقانأناة يلتي تم إجريؤها حتى يآلن
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

ماأس 1)5) تحت أقم 73)771.
7(5I

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

OCEANIC DAKHLA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

شاأع يلعركأب أقم 4-51)77 
صندرق يلبريد أقم 146، 73555، 

يلديخلة يملغرب
OCEANIC DAKHLA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يلأالء أقم 717 - 73555 يلديخلة 
يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.16(93
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   15 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
 OLIVIER )ة)  يلساد  تفأيت 
ANDREA (55 حصة يجكماعاة من 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   (55 وصل 

مريما فاي بكاأيخ 15 غشت ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (9 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
غشت ))5) تحت أقم 1417/2022.
7(6I

EURODEFI

OREXIANS COMPTA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
OREXIANS COMPTA شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة سماة 

يقامة شهرزيد٣ يلطابق٥ أقم ٢٢ - 

5365) يلديأ يلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.374361

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تقرأ حل   (5(( ماي   (7 في  يملؤأخ 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

 OREXIANS يلأحاد  يلشريك 

 (5.555 أوسمالها  مبلغ   COMPTA

دأهم رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 
سماة يقامة شهرزيد٣ يلطابق٥ أقم 

يملغرب  يلديأ يلباضاء   (5365  -  ٢٢

نتاجة   : خساأة ز أن مهم.

زنقة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
سماة يقامة شهرزيد٣ يلطابق٥ أقم 

٢٢ - 5365) يلديأ يلباضاء يملغرب. 

ر عين:

يلساد)ة) يسماء فنزي ر عنأينه)ي) 
حي يلرماالة زنقة 7) أقم 168 5555) 

)ة)  تمصفي  يملغرب  يلديأيلباضاء 

للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

: محضر  يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة 

حل شرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (4 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يأناأ ))5) تحت أقم 8731)8.

7(7I

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

OCEANIC DAKHLA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

شاأع يلعركأب أقم 4-51)77 

صندرق يلبريد أقم 146، 73555، 

يلديخلة يملغرب

OCEANIC DAKHLA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يلأالء أقم 717 - 73555 يلديخلة 

يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.16(93

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تعاين  15 غشت  يملؤأخ في 

فاي  يلساد)ة)  مسير جديد للشرتة 

مريما تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (9 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 

غشت ))5) تحت أقم 1417/2022.

7(8I

KENZA MORROCO TRAVEL

 GROUPE SCOLAIRE AL
KALAM

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أف  أوسما  يلشرتة

GROUPE SCOLAIRE AL KALAM

145 زنقة يالسماعلاة زهأأ 1 

منفلأأي طريق صفرر فاس ، 

35565، فاس يملغرب

 GROUPE SCOLAIRE AL KALAM

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 145 زنقة 

يالسماعلاة زهأأ 1 منفلأأي طريق 

صفرر فاس - 35565 فاس يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(5(33

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تم   (5(( يألاأز   (8 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

من  وي  دأهم«   1.155.555«

»5.555)1.9 دأهم« إلى »5.555)3.5 

دأهم« عن طريق : إدماج يحكااطي ور 

وأ اح ور عالريت إصديأ في أوس يملا .

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   (4 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4455.

7(9I

KENZA MORROCO TRAVEL

BEST SCHOOL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

BEST SCHOOL
تجزئة سعاد بن شقررن يقامة أقم 
7)) بن سأدة فاس ، 35535، فاس 

يملغرب
BEST SCHOOL شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
سعاد بن شقررن يقامة أقم 7)) 

بن سأدة فاس - 35535 فاس 
يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.45457
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( يألاأز   (8 في  يملؤأخ 
بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   485.555« قدأه 
»7.555.555 دأهم« إلى »7.485.555 
دأهم« عن طريق : إدماج يحكااطي ور 
وأ اح ور عالريت إصديأ في أوس يملا .

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   (4 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4454.

735I

AMIATIS CONSEIL

SMBH
إعالن مكعدد يلقريأيت

AMIATIS CONSEIL
يقامة يلحديقة ٬يلطابق يلثالث٬ 
مككب 53 ٬طريق يلر اط ٬عين 
يلسب  ، 5555)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
SMBH »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: )1 شاأع 
يلدتكأأ محمد يلسجلما�سي بأأكأن 

- - يلديأ يلباضاء يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«
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أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.85635

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 56 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 - • نقل يملقر يإلجكماعي للشرتة من: 
15 زنقة  يملقر يلسابق: يلديأ يلباضاء 
يلجديد:  يملقر   - يملعاأف.   ، ورفيرن 
يلدتكأأ  شاأع   1( يلباضاء  يلديأ 

محمد يلسجلما�سي بأأكأن.
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
مايلي: • يملأيفقة على تحديت يلنظام 

يبسا�سي للشرتة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

يملقر يإلجكماعي للشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )83844.

731I

مرتز يلفحص بابشعة يلتشخاصاة ريلكدخلاة 

يلنخال

 CENTRE D’IMAGERIE
 MEDICALE

 DIAGNOSTIQUE ET
 INTERVENTIONNELLE

ANNAKHIL
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 CENTRE D’IMAGERIE
 MEDICALE DIAGNOSTIQUE
 ET INTERVENTIONNELLE

ANNAKHIL SARL AU
أقم 3، زنقة 1، تجزئة تأشكة - 

555)5 يلرشادية يملغرب
 CENTRE D’IMAGERIE

 MEDICALE DIAGNOSTIQUE
 ET INTERVENTIONNELLE

ANNAKHIL SARL AU شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 3، 
زنقة 1، تجزئة تأشكة - 555)5 

يلرشادية يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

15851

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( فبريير   (1

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

 CENTRE D’IMAGERIE  :

 MEDICALE DIAGNOSTIQUE

 ET INTERVENTIONNELLE

.ANNAKHIL SARL AU

طب   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يبشعة.
 ،3 أقم   : يملقر يالجكماعي  عنأين 
 5(555  - تأشكة  تجزئة   ،1 زنقة 

يلرشادية يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يتن  مصطفى  يلساد 

طريق   ،4 يلأفاء  حي   ،551 عماأة 

صفرر 35555 فاس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يتن  مصطفى  يلساد 

طريق   ،4 يلأفاء  حي   ،551 عماأة 

صفرر 35555 فاس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالرشادية بكاأيخ 15 وبريل 

))5) تحت أقم -.

73(I

accountirabia

HONICHICOUR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

accountirabia
دأب بأشنكأف زنقة 5) أقم 131، 
دأب يلسلطان يلفديء ، 55555)، 

يلديأيلباضاء يملغرب
HONICHICOUR شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 7) شاأع 
يعقأب يملنصأأ طابق يأ�سي يلديأ 
يلباضاء - 5155) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.116557

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 1) دجنبر 1)5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
طابق  يملنصأأ  يعقأب  شاأع   (7«
يلديأ   (5155  - يأ�سي يلديأ يلباضاء 
شاأع   41« إلى  يملغرب«  يلباضاء 
 37 أقم يلشقة   7 زأقطأني يلطابق 
يلديؤيلباضاء - 5))5) يلديأ يلباضاء 

يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (9 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

دجنبر 1)5) تحت أقم 856513.
733I

كأمافاد

 SOCIÉTÉ MONCEF
TRANSACTION SARL/AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

قفل يلكصفاة

كأمافاد
15 شاأع عبد هللا شفشارني رجدة ، 

65555، رجدة يملغرب
 SOCIÉTÉ MONCEF

TRANSACTION SARL/AU شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : 9 زنقة 

يلجزيئر تجزئة درحي يلطابق يلسفلي 

رجدة - 65555 رجدة يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.36147

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

 (5(( يألاأز   (6 في  يملؤأخ 

 SOCIÉTÉ MONCEF حل  تقرأ 

شرتة   TRANSACTION SARL/AU

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

 155.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 

 9 يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
يلطابق  درحي  تجزئة  يلجزيئر  زنقة 

يلسفلي رجدة - 65555 رجدة يملغرب 

نتاجة لعدم تمكن يلشرتة بابنشطة 

يلتي يسست من يجلها.

ر عين:

ر  يلشاأف  محمد  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) 9 زنقة يلجزيئر تجزئة درحي 

يلطابق يلسفلي رجدة 65555 رجدة 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
زنقة   9 رفي   (5(( يألاأز   (6 بكاأيخ 

يلجزيئر تجزئة درحي يلطابق يلسفلي 

رجدة - 65555 رجدة يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   13 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1379.

734I

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

TITIMA SAHARA DELICE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

شاأع يلعركأب أقم 4-51)77 

صندرق يلبريد أقم 146، 73555، 

يلديخلة يملغرب

TITIMA SAHARA DELICE شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
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رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يالمام مالك أقم 66 حي يملنتزه - 

73555 يلديخلة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

((481
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TITIMA SAHARA DELICE
- صناعة   : غرض يلشرتة بإيجاز 
منكجات  رجما   ريملعجنات  يلخبز 

يملخابز..
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - يملنتزه  حي   66 أقم  مالك  يالمام 

73555 يلديخلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يفاأس  يلزهريء  فاطمة  يلسادة 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يفاأس  يلزهريء  فاطمة  يلسادة 
 6(3 أقم  يلسالم  حي  عنأينه)ي) 

73555 يلديخلة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يفاأس  يلزهريء  فاطمة  يلسادة 
 6(3 أقم  يلسالم  حي  عنأينه)ي) 

73555 يلديخلة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
شتنبر ))5) تحت أقم 1492/2022.

735I

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

RAISED BY THE SEA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

شاأع يلعركأب أقم 4-51)77 
صندرق يلبريد أقم 146، 73555، 

يلديخلة يملغرب
RAISED BY THE SEA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلقسم 

1 بقعة أقم 75 يلطابق يلثالث - 
73555 يلديخلة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
((477

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.RAISED BY THE SEA
- مدأسة   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلرياضات يلبحرية
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق   75 أقم  بقعة   1 يلقسم 

يلثالث - 73555 يلديخلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : شليشت  يرت  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
حصة   555  : مانا  يمين  يلساد 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  شليشت  يرت  يلسادة 
تجزئة يلريحة   114 عماأة   54 يلرقم 
يلصأيرة   44555 يلصأيرة يلجديدة 

يملغرب.

عنأينه)ي)  مانا  يمين  يلساد 
تجزئة يلريحة   114 عماأة   54 يلرقم 
يلصأيرة   44555 يلصأيرة يلجديدة 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  شليشت  يرت  يلسادة 
تجزئة يلريحة   114 عماأة   54 يلرقم 
 44555 يلصأيرة يلجديدة يلجديدة 

يلصأيرة يملغرب
عنأينه)ي)  مانا  يمين  يلساد 
تجزئة يلريحة   114 عماأة   54 يلرقم 
 44555 يلصأيرة يلجديدة يلجديدة 

يلصأيرة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
شتنبر ))5) تحت أقم 1490/2022.
736I

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

BHD CAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

شاأع يلعركأب أقم 4-51)77 
صندرق يلبريد أقم 146، 73555، 

يلديخلة يملغرب
BHD CAR شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 
يلحسني أقم 6)15 - 73555 

يلديخلة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

((479
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 BHD  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.CAR
تأجير   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

سااأيت بدرن سائق..
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلحسني أقم 6)15 - 73555 يلديخلة 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : بهديش  يلبخاأي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يلبخاأي بهديش عنأينه)ي) 
 73555 58 )1 أقم  حي يلسالم زنقة 

يلديخلة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلبخاأي بهديش عنأينه)ي) 
 73555 58 )1 أقم  حي يلسالم زنقة 

يلديخلة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
شتنبر ))5) تحت أقم 1491/2022.

737I

GLORIA BUSINESS CENTER

SIGMA GLOBAL SERVICES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

GLORIA BUSINESS CENTER
 BD ZERKTOUNI RES LES 59
 FLEURS ETGAE 10 APPT 30 ،
20360، CASABLANCA MAROC

 SIGMA GLOBAL SERVICES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي إقامة 
يلأأرد، عماأة ب، 175 سادي 
معررف - 5)55) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
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تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.35443
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تعاين  15 غشت  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

لأسكي أشاد تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 7)8378.

738I

AB CONSULTING

RIA517
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

AB CONSULTING
 lot N°170 Bureau N°7 Sidi

 Ghanem Marrakech lot N°170
 Bureau N°7 Sidi Ghanem

 Marrakech، 40000، marrakech
maroc

RIA517 شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة أقم 
175 يلطابق يالر  يملككب أقم 7 

يلحي يلصناعي سادي غانم - 45555 
مريتش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1(9553

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (3
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.RIA517

بصفة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملغرب  في  مباشرة  غير  ور  مباشرة 

رخاأجه:

رصاانة  رتجديد  يقكناء   -

خاأجاة)  بمصادأ  )يالسكعانة 

يلعقاأيت  جما   رملكاة  ر ناء 

لالسكخديمات يلسكناة ور يملهناة ور 

يلصناعاة ور يلكجاأية ،

يلكطأير ريإلديأة ريلتشغال عن   -

لجما   ذلك  غير  ور  يإليجاأ  طريق 

بهذه  يملبناة  ور  يملكتسبة  يملباني 

يلطريقة ريلتي سكمكلكها ور تكمك  بها،

يلالزمة  يبمأي   جما   يقتريض   -

لهذه يبشااء رإنشاء جما  يلضمانات 

يلحقاقاة ور غيرها من يلضمانات ،

يالسكحأيذ على جما  يملصالح   -

ريملشاأكات في جما  يلشركات ،.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

أقم 175 يلطابق يالر  يملككب أقم 7 

يلحي يلصناعي سادي غانم - 45555 

مريتش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 55.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

 JEANNE D’ARC يلشرتة 

حصة   IMMOBILIER : 50.000

بقامة 1 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

 JEANNE D’ARC يلشرتة 

شاأع   75 عنأينه)ي)   IMMOBILIER

فاككأأ هأغأ 37555 يبريج فرنسا.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

وأنأ  باير  التيردينيس  يلساد 

هأغأ  فاككأأ  شاأع   75 عنأينه)ي) 

37555 يبريج فرنسا

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139517.

739I

Fiduciaire jazouli mohammed

OLITRI
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاأع يبأ بكر يلصديق فاس، 

35555، فاس يملغرب
OLITRI شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 

 MEKNES 55155 يلحرشة يملهاية
يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.518(5
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( يألاأز   57 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
تفأيت يلساد )ة) بأشتى يلحناش 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   1.555
1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) سالم 

يلحناش بكاأيخ 57 يألاأز ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 10260/2022.
745I

Fiduciaire jazouli mohammed

OLITRI
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاأع يبأ بكر يلصديق فاس، 

35555، فاس يملغرب
OLITRI شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
يلحرشة يملهاية 55155 مكناس 

يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.518(5

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تعاين  57 يألاأز  يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يلحناش سالم تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 10260/2022.

741I

رين إتسبير

SI BATHA SA
إعالن مكعدد يلقريأيت

رين إتسبير

5) زنقة عبد يلكريم يلديأأي يلديأ 

يلباضاء، 5155)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

SI BATHA SA »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 5)) شاأع 

عبد يملأمن - 55)5) يلديأيلباضاء 

يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.366345

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

))5) تم يتخاذ  56 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 

طاهر  يلساد  رفاة  يعالن  مايلي: 

،منح حصص  غالب رمأيفقة رأثكه 

غالب  طاهر  يلساد  يملكأفى  يلشريك 

ريعالن يلكقسام يلجديد لروس يملا  

فاما بين يلأأثة ،إبريء يلدمة يلى ترتة 

يملكأفى ، تعاين يلسادة ياسمين غالب 

ير يلسادة زينة بريدة ير يلساد ياسر 

غالب تمديرين للشرتة.

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يلكعديالت يملكعلقة بالنظام يالسا�سي

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (4 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم )83555.

74(I
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يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

OCEANIC DAKHLA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

شاأع يلعركأب أقم 4-51)77 
صندرق يلبريد أقم 146، 73555، 

يلديخلة يملغرب
OCEANIC DAKHLA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
ر عنأين مقرها يالجكماعي شاأع 
يلأالء أقم 717 - 73555 يلديخلة.
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.16(93

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 15 غشت ))5) تم تحأيل 
يلشكل يلقانأني للشرتة من »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة« إلى »شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (9 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
غشت ))5) تحت أقم 1417/2022.

743I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 L’ELEGENCE DES MARIES
SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

قفل يلكصفاة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES ، 30000، FES

MAROC
 L’ELEGENCE DES MARIES SARL
AU شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : أقم 5) 
ورالد يلطاب يلسفلي جماعة ورالد 
يلطاب فاس - 3)355 فاس يملغرب.

قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.55917

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  9) غشت  يملؤأخ في 
 L’ELEGENCE DES MARIES SARL
محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة   AU
ذيت يلشريك يلأحاد مبلغ أوسمالها 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يلطاب  ورالد   (5 أقم  يإلجكماعي 
 - يلسفلي جماعة ورالد يلطاب فاس 
3)355 فاس يملغرب نتاجة لكصفاة 
يلسجل  على  ريلتشطاب  يلشرتة 
عن  يلديئم  يلكأقف   – يلكجاأي 

يلنشاط – يبريء ذمة للمصفى..
ر عين:

فاطمة يلزهريء شكير ر  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) شاأع يلكريمة زنقة لشبأنة 
فاس   35565  1 يلزهأأ   45 أقم 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
 (5 رفي أقم   (5(( 9) غشت  بكاأيخ 
ورالد  جماعة  يلسفلي  يلطاب  ورالد 
يلطاب فاس - 3)355 فاس يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3772/2022.
744I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

HAMAB PROMO SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

 HAMAB PROMO SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 

يلديأ يلباضاء, 6) ,شاأع.مرس 
يلسلطان,يلشقة 3,يلطابق 1 - 
5555) يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
553547

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.HAMAB PROMO SARL AU
: -يالنعاش  غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي
بكافة وشكاله - يقكناء وي عقاأيت

حضرية ور قررية مبناة ور غير
مبناة بهدف تأجيرها رإعادة باعها
تما هي ور بعد يلكحأيل - يلشرتة
يلعامة للهندسة يملدناة روعما 
يلبناء يلعامة ور يلخاصة رجما 

يملهن - ربشكل عام ، جما 
 ، يلكجاأية  يلعملاات 

يملالاة،يلعقاأية
ورغير يلعقاأية ، يملكعلقة بشكل

مباشر ور غير مباشر ، كلًاا ور جزئًاا
ربعملاات  يلشرتة  وهديف  بأحد 

ريلشؤرن يالجكماعاة.
 : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
,شاأع.مرس   (6 يلباضاء,  يلديأ 
 -  1 3,يلطابق  يلسلطان,يلشقة 

5555) يلديأيلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 TALMESTI HOLDING يلشرتة 
دأهم   155 بقامة  حصة   : 1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
 TALMESTI HOLDING يلشرتة 
عنأينه)ي) زيرية شاأع لال ياقأت زنقة 
طابق  كاليس  9،يقامة  أقم  يلعرعاأ 

يلديأيلباضاء   (5555  17 ،شقة   54
يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

بحريري  يلصماد  عبد  يلساد 
 34 أقم  فاال  ديا  كازي  عنأينه)ي) 
يلديأ   35555 يلباضاء  يلنأيصر 

يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (4 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 835118.
745I

cofiber sarl

سوماكوزيك
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
سأماكأزيك شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع ومير 
رأثة سادي محمد - 65355 بركان 

يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 3.
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( شتنبر   59 في  يملؤأخ 
بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   755.555« قدأه 
»555.555.) دأهم« إلى »755.555.) 
مقاصة  إجريء   : طريق  عن  دأهم« 
م  ديأن يلشرتة يملحددة يملقديأ ر 

يملسكحقة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  ببركان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 499/2022.
746I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE SEA WINGS
INTERNATIONAL TRADING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
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RDC N°14 إقامة وطلس زنقة )1 
عمر بن جلأن وطلس. ، 35555، 

فاس يملغرب
 STE SEA WINGS

 INTERNATIONAL TRADING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 89 
يلطابق يبر  فخاأين وريندر بابا 

فكأح - 5)351 فاس يملغرب
تعاين مسير جديد للشرتة.

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.51799

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  9) غشت  يملؤأخ في 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) تاثري 

محمد تمسير آخر
تبعا لكعاين مسير جديد م  يلساد 

مصطفى هيشر.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4736

747I

cofiber sarl

سوماكوزيك
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

خفض أوسما  يلشرتة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
سأماكأزيك شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع ومير 
رأثة سادي محمد - 65355 بركان 

يملغرب.
خفض أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 3.
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم   (5(( شتنبر   59 في  يملؤأخ 
بمبلغ  يلشرتة  أوسما   خفض 
من  وي  دأهم«   755.555« قدأه 
»755.555.) دأهم« إلى »555.555.) 
عدد  تخفاض   : طريق  عن  دأهم« 

يبسهم.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  ببركان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 499/2022.

748I

MAG GESTION

COMPACT TRAVAUX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR يملغرب
COMPACT TRAVAUX شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 
يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يالمل زنقة 11 أقم )1 يلقصر يلكبير 

- 155)9 يلقصر يلكبير يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.((87

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( يألاأز   (5 في  يملؤأخ 
حل شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
مبلغ   COMPACT TRAVAUX
رعنأين  دأهم   95.555 أوسمالها 
زنقة  يالمل  تجزئة  يإلجكماعي  مقرها 
 9(155  - يلقصر يلكبير   1( أقم   11
 : نتاجة    يملغرب  يلكبير  يلقصر 

يلكأقف يلكام عن يلنشاط.
تجزئة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يالمل زنقة 11 أقم )1 يلقصر يلكبير 

- 155)9 يلقصر يلكبير يملغرب. 
ر عين:

ر  يلشتاأي  هللا  عبد  يلساد)ة) 
 ((7 أقم  يالمل  تجزئة  عنأينه)ي) 
يلقصر يلكبير   9(155 يلقصر يلكبير 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 11 بكاأيخ  يلكبير  بالقصر  يالبكديئاة 

غشت ))5) تحت أقم 15).
749I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

بروند ماروك
شرتة يملساهمة

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،
Casablanca Maroc

بررند ماأرك شرتة يملساهمة
ر عنأين مقرها يالجكماعي 73 شاأع 

ينفا يلطابق 7 - 5 يلديأ يلباضاء.
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.31(855

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تحأيل  8) يأناأ  يملؤأخ في 
يلشكل يلقانأني للشرتة من »شرتة 
يلكأصاة  »شرتة  إلى  يملساهمة« 

بابسهم ».
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837958.
755I

Notaire

 PNEUMATIQUE
MEDIOUNA

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
 PNEUMATIQUE MEDIOUNA

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلديأ 
يلباضاء يقلام مديأنة يلطريق 

 R315 يلأطناة 9 ر يلطريق يلجهأية

مكجر أقم 8-9-15. - 9495) يلديأ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

553591

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   ((

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PNEUMATIQUE MEDIOUNA

إصالح   *  : غرض يلشرتة بإيجاز 

لجما   يإلطاأيت  ر ا   رصاانة 

يلسااأيت.

* إصالح رصاانة جما  يلسااأيت

* با  جما  يملعديت رقط  يلغااأ 

يملكعلقة بالسااأيت.

* يسكيريد رتصدير جما  يملنكجات 

ريملأيد يملكعلقة لغرض يلشرتة وعاله.

يلديأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

يلطريق  مديأنة  يقلام  يلباضاء 

 R315 ر يلطريق يلجهأية   9 يلأطناة 

يلديأ   (9495  -  .8-9-10 مكجر أقم 

يلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد عبد يلعالي يملسكعين : 555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلسادة فكاحة مأنير : 55) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

 155  : يملسكعين  ويمن  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد عبير يملسكعين : 155 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

 155  : يملسكعين  يحيى  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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يملسكعين عنأينه)ي)  ويمن  يلساد 
باب كالافأأناا يقامة يلسالم ط 3 ش 
)1 طريق مكة يلديأ يلباضاء 5155) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
يملسكعين  يلعالي  عبد  يلساد 
يقامة  كالافأأناا  باب  عنأينه)ي) 
يلسالم ط 3 ش )1 طريق مكة يلديأ 
يلديأ   (5155 يلباضاء    

يلباضاء يملغرب.
يلسادة فكاحة مأنير 

يقامة  كالافأأناا  باب  عنأينه)ي)   
يلسالم ط 3 ش )1 طريق مكة يلديأ 
يلديأ   (5155 يلباضاء    

يلباضاء يملغرب.
عنأينه)ي)  يملسكعين  عبير  يلساد 
باب كالافأأناا يقامة يلسالم ط 3 ش 

)1 طريق مكة يلديأ يلباضاء   
 5155) يلديأ يلباضاء يملغرب.

يملسكعين عنأينه)ي)  يلساد يحيى 
باب كالافأأناا يقامة يلسالم ط 3 ش 

)1 طريق مكة يلديأ يلباضاء   
 5155) يلديأ يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يملسكعين عنأينه)ي)  ويمن  يلساد 
باب كالافأأناا يقامة يلسالم ط 3 ش 
)1 طريق مكة يلديأ يلباضاء 5155) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 835584.
751I

يعالنات يلشركات

 OUBAOUS « ش م م 
NEGOCE « شركة
إعالن مكعدد يلقريأيت

 » OUBAOUS NEGOCE « شرتة
ش م م 

يلعام  يلجم   محضر  بمقك�سى 
 08/09/2022 في  يملؤأخ  يالسكثنائي 

تم يتخاد يلقريأيت يلكالاة:
رأثة  م   يلشرتة  يسكمريأ   *

يملرحأم يلساد محمد ر اعأس؛
* يعكماد يلنظام يبسا�سي يلجديد 

ريملصادقة علاه.

في  يلقانأني  يإليديع  تم  يإليديع: 
يلسجل يلكجاأي للمحكمة يلكجاأية 
تحت   (5((  /59/  (5 بأكادير بكاأيخ 

عدد 118496.
75(I

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

TAXI OULAD DAMBARK
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

شاأع يلعركأب أقم 4-51)77 
صندرق يلبريد أقم 146، 73555، 

يلديخلة يملغرب
TAXI OULAD DAMBARK شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يملسيرة 

) شاأع يحمد باحناني أقم 48 - 
73555 يلديخلة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
((551

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 TAXI  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.OULAD DAMBARK
غرض يلشرتة بإيجاز : -يسكغال  

رتساير طات�سي.
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
باحناني أقم  شاأع يحمد   ( يملسيرة 

48 - 73555 يلديخلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلساد يلحسين دمباأك 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يلحسين دمباأك عنأينه)ي) 
باحناني  يحمد  شاأع   ( يملسيرة  حي 

أقم 48 73555 يلديخلة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلحسين دمباأك عنأينه)ي) 
باحناني  يحمد  شاأع   ( يملسيرة  حي 

أقم 48 73555 يلديخلة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
شتنبر ))5) تحت أقم 1504/2022.
753I

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

 TAXI OULAD
BOUSSOUSSOU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

يئكماناة فاديكا، شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

شاأع يلعركأب أقم 4-51)77 
صندرق يلبريد أقم 146، 73555، 

يلديخلة يملغرب
 TAXI OULAD BOUSSOUSSOU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

يلأحدة أقم 976 - 73555 يلديخلة 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
((553

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 TAXI  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.OULAD BOUSSOUSSOU
غرض يلشرتة بإيجاز : - يسكغال  

رتساير طات�سي.
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلديخلة   73555  -  976 يلأحدة أقم 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : بأسأسأ  يلجباأ  عبد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
بأسأسأ  يلجباأ  عبد  يلساد 
 976 أقم  يلأحدة  حي  عنأينه)ي) 

73555 يلديخلة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
بأسأسأ  يلجباأ  عبد  يلساد 
 976 أقم  يلأحدة  حي  عنأينه)ي) 

73555 يلديخلة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 16 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
شتنبر ))5) تحت أقم 1503/2022.

754I

يتماناة يلزيكأن

cafe aboutaous
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

يتماناة يلزيكأن
شا أع حمان يلفصأيكي عرصة 

يملعاش عماأة يلقباج أقم 9 مككب 
أقم 3 ، 45555، مريتش ي

cafe aboutaous شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلشرف أقم157 - 45555 مريتش 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
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أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1(8511

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   57
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 cafe  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.aboutaous
غرض يلشرتة بإيجاز : مقهى.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مريتش   45555  - أقم157  يلشرف 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد عبديلجلال يبأطأس : 555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 155  : يبأطأس  يناس  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 155  : يبأطأس  يلااس  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 155  : يبأطأس  يسامة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 155  : يبأطأس  تنزة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلسادة حنان يلهاان : 155 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يبأطأس  عبديلجلال  يلساد 
 157 أقم  يلشرف  تجزئة  عنأينه)ي) 

45555 مريتش يملغرب.
يناس يبأطأس عنأينه)ي)  يلساد 
 45555 أقم157  يلشرف  تجزئة 

مريتش يملغرب.
يلساد يلااس يبأطأس عنأينه)ي) 
 45555 أقم157  يلشرف  تجزئة 

مريتش يملغرب.
يلساد يسامة يبأطأس عنأينه)ي) 
 45555 أقم157  يلشرف  تجزئة 

مريتش يملغرب.

يلسادة تنزة يبأطأس عنأينه)ي) 
 45555 أقم157  يلشرف  تجزئة 

مريتش يملغرب.
عنأينه)ي)  يلهاان  حنان  يلسادة 
 45555  157 أقم  يلشرف  تجزئة 

مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يبأطأس  يلجلال  عبد  يلساد 
أقم157  يلشرف  تجزئة  عنأينه)ي) 

45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   54 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 138367.

755I

ste FIDOKOM sarl au

OYONEG
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

OYONEG شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : حي 
لعري�سي أقم 1)1 شاأع 135 تجزئة 

حلامي - 555)6 يلناظأأ يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.(5947

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   58 يملؤأخ في 
يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   OYONEG
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يملحدردة 
يإلجكماعي حي  دأهم رعنأين مقرها 
135 تجزئة  1)1 شاأع  لعري�سي أقم 
يملغرب  يلناظأأ   6(555  - حلامي 

نتاجة لقريأ يأيدي من يلشركاء.
ر عين:

ر  يملريبط  صالح  يلساد)ة) 
 185 أقم  يملسيرة  شاأع  عنأينه)ي) 
555)6 يلناظأأ يملغرب تمصفي )ة) 

للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
حي  رفي   (5(( يأناأ   58 بكاأيخ 
135 تجزئة  1)1 شاأع  لعري�سي أقم 

حلامي - 555)6 يلناظأأ يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 58 شتنبر 

))5) تحت أقم 4335.

756I

يتماناة يلزيكأن

 institut des metiers
 de l›hotelerie et de

restauration
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

يتماناة يلزيكأن
شا أع حمان يلفصأيكي عرصة 

يملعاش عماأة يلقباج أقم 9 مككب 
أقم 3 ، 45555، مريتش ي
 institut des metiers de

 l›hotelerie et de restauration
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : 
تمنصأأت يلشطر يالر  أقم6 - 

45555 مريتش يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.41693

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( ماي   1( في  يملؤأخ 
 institut des metiers de l’hotelerie
ذيت  شرتة   et de restauration
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   15.555
يالر   يلشطر  تمنصأأت  يإلجكماعي 
أقم6 - 45555 مريتش يملغرب نتاجة 

لكأقف يلنشاط.
ر عين:

 guy emile roger يلساد)ة) 
تمنصأأت  عنأينه)ي)  ر   robert
مريتش   45555 يلشطر يالر  أقم6 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ )1 ماي ))5) رفي تمنصأأت 

- 45555 مريتش يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9779.
757I

FOR MY

FOR MY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

FOR MY
شاأع الال يلااقأت أتن باملصطفى 
يملعنى أقم 39 يلدرأ يبر  مرتز 

يلرياض ، يلديأ يلباضاء ، 5555)، 
يلديأ يلباضاء يملغرب

FOR MY شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 61 شاأع 
الال يلااقأت أتن باملصطفى يملعنى 
أقم 39 يلدرأ يبر  مرتز يلرياض 
، يلديأ يلباضاء - 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.475(83

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   (5 يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   FOR MY يلأحاد  يلشريك 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
الال  شاأع   61 يإلجكماعي  مقرها 
يلااقأت أتن باملصطفى يملعنى أقم 
39 يلدرأ يبر  مرتز يلرياض ، يلديأ 
يلباضاء  يلديأ   (5555  - يلباضاء 
يملغرب نتاجة   : صعأ ة يالسكمريأ.

ر حدد مقر يلكصفاة ب 61 شاأع 
يملعنى  باملصطفى  أتن  يلااقأت  الال 
 ، يلدرأ يبر  مرتز يلرياض   39 أقم 
يلديأ يلباضاء - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب. 
ر عين:

ر  يلعزيز طلعاري  عبد  يلساد)ة) 
أقم   36 عماأة  يملشررع  عنأينه)ي) 
يلديأ   (5555 ح م يلديأيلباضاء   53
يلباضاء يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
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رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 54 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم ))8351.

758I

NOTAIRE

MOD›ELLE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

مالءمة يلنظام يبسا�سي للشرتة

NOTAIRE

 (4Rue abbas lamssaadi Rce

 Oum Batoul 2eme etage fes،

30000، FES MAROC

MOD›ELLE »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«

 N°11, :رعنأين مقرها يالجكماعي

 RUE EL FARABI, LOT N°5,

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

.BRAHIM - 30100 FES MAROC

»مالءمة يلنظام يبسا�سي للشرتة«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(5115

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يملؤأخ في 19 يألاأز ))5)

يبسا�سي  يلنظام  مالءمة  تقرأ 

 /1 يلقانأن:  مقكضاات  م   للشرتة 

بمقك�سى عقأد عرفاة بكاأيخ 24,21 

من  كل  تصدق   (5(( يأناأ   (7 ر 

غرفي  يلرحماني  عبد  يملهدي  يلساد 

ر يلساد يملدني عبد يلرحماني غرفي 

بالحصص  لحلأ  نادية  يلسادة  ر 

يالجكماعاة يلتي يمكلكأنها ر مجمأعها 

 MOD’ELLE 55)11 حصة في شرتة

تمث شرتة ديت يملسؤرلاة يملحدردة 
دأهم  يلف   1.655.555 أيسمالها 
مقرها يالجكماعي بفاس أقم11 زنقة 

يلصناعي  يلحي   5 يلقطعة  يلفريبي 

سادي يبريهام لفائدة يلسادة هند 
عبد يلرحماني غرفي ر يلسادة سلأى 

عبد يلرحماني غرفي.

 19 )/ بمق�سى عقد عرفي بكاأيخ 
صااغة  يعادة  تمت   (5(( يألاأز 

يلقانأن يالسا�سي للشرتة.
بكاأيخ  عرفي  عقد  بمق�سى   /3
يلعام  يلجم   تم   (5(( شتنبر   58
يالسكثنائي على يثره تم قبأ  يسكقالة 
يملسيرين كل من يلساد يملهدي عبد 
محسن  يلساد  ر  غرفي  يلرحماني 
يملنادي يالدأي�سي ر يلسادة هند عبد 
يلرحماني غرفي ر تسلام يبريء يلتساير 
يلساد  تعاين  تم  يلأقت  نفس  في 
تمسير  يالدأي�سي  يملنادي  محسن 

رحاد للشرتة ملدة غير محددة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   14 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )484.
759I

TOUNA SERVICES

TOUNA SERVICES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

TOUNA SERVICES
 LOT AL MASSAR N°801 ETAGE
 APPT N°04 ROUTE DE SAFI ،
40000، MARRAKECH MAROC
TOUNA SERVICES شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يملساأ أقم 851 يلطابق ) يلشقة 
4 طريق يسفي - 45555 مريتش 

يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.66143

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( غشت   55 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   1.355.555«
»55.555).1 دأهم« إلى »555.555.) 
مقاصة  إجريء   : طريق  عن  دأهم« 
م  ديأن يلشرتة يملحددة يملقديأ ر 

يملسكحقة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139536.
765I

STE CECONA SARL

STE AZLAF PACKING SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

STE CECONA SARL
شاأع جيش يمللكي أقم 74 يلناظأأ ، 

555)6، يلناظأأ يملغرب
 STE AZLAF PACKING SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي مرتز 

يزالف يلدأيأش مرتز يزالف 
يلدأيأش 53))6 يلدأيأش يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 55.

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   (9 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
تفأيت يلساد )ة) نجام مرشأحي 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   (55
1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) نسام 

بجنان بكاأيخ 9) غشت ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة بالدأيأش بكاأيخ 5) شتنبر 

))5) تحت أقم 71.
761I

TOUNA SERVICES

TOUNA SERVICES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسا  نشاط يلشرتة 

TOUNA SERVICES
 LOT AL MASSAR N°801 ETAGE
 APPT N°04 ROUTE DE SAFI ،
40000، MARRAKECH MAROC
TOUNA SERVICES شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يالجكماعي تجزئة 
يملساأ أقم 851 يلطابق ) يلشقة 
4 طريق يسفي - 45555 مريتش 

يملغرب. - 45555 مريتش يملغرب.
تأسا  نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.66143

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( غشت   55 في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :
نقل معديت يلبناء لحساب يلغير

با  شريء رتريء يالالت.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   19 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139536.
76(I

karama conseil

 STE MAROCAINE TRAVAUX
DE BETON (SMTB( SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

karama conseil
أقم 33 يلشقة أقم 1 زنقة يسامة 
يبن زيد شاأع يلجيش يمللكي فاس 
أقم 33 يلشقة أقم 1 زنقة يسامة 
يبن زيد شاأع يلجيش يمللكي فاس، 

35555، فاس يملغرب
 STE MAROCAINE TRAVAUX DE
BETON (SMTB( SARL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : أقم 

17 مكرأ زنقة 15 تجزئة 159 خي 
تغاث يلضاعة فاس - 35555 فاس 

يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.35447

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 13 وتكأ ر 514) تقرأ حل 
 STE MAROCAINE TRAVAUX DE
BETON (SMTB( SARL شرتة ذيت 
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   15.555
 15 زنقة  مكرأ   17 أقم  يإلجكماعي 
خي تغاث يلضاعة فاس   159 تجزئة 
- 35555 فاس يملغرب نتاجة اللركأد 

يالقكصادي.
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ر عين:
يلساد)ة) تاجي يأنس ر عنأينه)ي) 
أقم 17 زنقة 15 تجزئة يلضاعة عين 
يملغرب  فاس   35555 فاس  قادرس 

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
 17 514) رفي أقم  13 وتكأ ر  بكاأيخ 
159 خي تغاث  15 تجزئة  مكرأ زنقة 
يلضاعة فاس - 35555 فاس يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
فبريير   19 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

515) تحت أقم 418/2015.
763I

عبد يلرحمان يعبابي

SONIA EVENTS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

عبد يلرحمان يعبابي
عماأة 3 يلطابق3 يلشقة 7 بني 
مكالد ، 55555، مكناس يملغرب
SONIA EVENTS شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 

334 زنقة 5) شاأع 51 مجم  9 
برج مأالي عمر مكناس - 55555 

مكناس يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.((857

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  35 غشت  يملؤأخ في 
زهر  يلساد)ة)  للشرتة  مسير جديد 

أشاد تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 93)3.
764I

عبد يلرحمان يعبابي

PROJET ET SERVICE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

عبد يلرحمان يعبابي
عماأة 3 يلطابق3 يلشقة 7 بني 
مكالد ، 55555، مكناس يملغرب

PROJET ET SERVICE شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلشقة 
15 بعماأة E59 ، إقامة يلريحان يبن 
أشد 3 مكناس - 55555 مكناس 

يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.43545

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تحأيل   (5(( ماي   35 يملؤأخ في 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
إقامة   ،  E59 بعماأة   15 »يلشقة 
يلريحان يبن أشد 3 مكناس - 55555 
455حي  »أقم  إلى  يملغرب«  مكناس 
 - مكناس.  يحجارة برج مأالي عمر، 

55555 مكناس يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 93)3.

765I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LILBDEL
إعالن مكعدد يلقريأيت

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LILBDEL »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شقة 5 
عماأة 18 شاأع يلشريف يلريظي - - 

فاس يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.75(55

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  15 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تفأيت يلحصص

قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
هللا  عبد  بلالط  يلساد  يسكقالة 

تمسير للشرتة
على  ينص  يلذي   :3 أقم  قريأ 
مايلي: تعاين يلسادة فاطمة بأجنان 

تمسيرة للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 

يملساهمات
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 

أوس ما  يلشرتة
على  ينص  يلذي   :35 أقم  بند 

مايلي: مسير يلشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   16 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3455.
766I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

elopak Morocco
شرتة يملساهمة

تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،
Casablanca Maroc

elopak Morocco شرتة يملساهمة
ر عنأين مقرها يالجكماعي سابينأ 
783 باأك يلصناعي يلنأيصر يلديأ 

يلباضاء - 5 يلديأ يلباضاء.
تحأيل يلشكل يلقانأني للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.197517

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تحأيل  35 يأناأ  يملؤأخ في 
يلشكل يلقانأني للشرتة من »شرتة 
يلكأصاة  »شرتة  إلى  يملساهمة« 

بابسهم ».
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838389.
767I

حجي ر شركائه

AT&T كلوبال نيتوورك سيرفيسز 
موروكو

إعالن مكعدد يلقريأيت

حجي ر شركائه

8) شاأع مأالي يأسف ، 5575)، 

يلديأ يلباضاء يملغرب

 AT&T كلأ ا  نيكأرأك سيرفيسز 

مأأركأ »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: تأين 

سانتر يلبرج يلغربي يلطابق 16 زيرية 

شاأع يلزأقطأني ر شاأع يملسيرة 

يلخضريء - يلديأيلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.179(61

بمقك�سى محضر قريأيت يلشريك 

تم   (5(( ماي   16 يلأحاد يملؤأخ في 

يتخاذ يلقريأيت يلكالاة: 

يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة   -

ر  ملاأن  عشررن  ر  تسعة  بمبلغ 

سبعة ر تمانأن ولف ر ثالثمئة دأهم 

من  لرفعه  د)   (9.587.355.55(

خمسة ماليين دأهم )5.555.555.55 

رسبعة   
ً
ملاأنا رثالثين  وأبعة  إلى  د) 

دأهم  رثالثمائة   
ً
ولفا رثمانين 

طريق  عن  د)   34.587.355.55(

مائكان  يملقاصة م  يلديأن ر ينشاء 

رثالثة  رثمانمائة  ولف  رتسعأن 

حصة جديدة   ((95.873( رسبعأن 

)155.55 د) لكل  من فئة مائة دأهم 

ريحدة

- معاينة يلزيادة في أوس يملا  

يلكخفاض من أوسما  يلشرتة   -

يلخسائر  في حدرد  يملحأ  عن طريق 

ر  ملاأن  عشررن  ر  تسعة  بمبلغ 

سبعة ر تمانأن ولف ر ثالثمئة دأهم 

)9.587.355.55) د) ر حذف مائكان 

رثالثة  رثمانمائة  ولف  رتسعأن 

)95.873)) من فئة  رسبعأن حصة 

لكل ريحدة،  د)   155.55( مائة دأهم 

لخفض أوسما  يلشرتة يلى خمسة 

ماليين دأهم )5.555.555.55 د). 
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837549. 

768I

FOUZMEDIA

 SUPER MARCHE DE LA
GARE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

حل شرتة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SUPER MARCHE DE LA GARE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي عماأة 

17 زنقة مأ�سى يبن نصير يملحل ) - 
14555 يلقناطرة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.44367
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 1) يألاأز ))5) تقرأ حل 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 SUPER MARCHE يلشريك يلأحاد
أوسمالها  مبلغ   DE LA GARE
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يإلجكماعي عماأة 17 زنقة مأ�سى يبن 
يلقناطرة   14555  -  ( يملحل  نصير 

يملغرب نتاجة   : يالغالق.
عماأة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 -  ( زنقة مأ�سى يبن نصير يملحل   17

14555 يلقناطرة يملغرب. 
ر عين:

علي يلصأ�سي يلعلأي  يلساد)ة) 
يلعزيز  عبد  زنقة   1 عنأينه)ي)  ر 
أياض يلبساتين   14 بأطالب يلشقة 
تمصفي  يملعرب  يلقناطرة   14555

)ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 53 بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

غشت ))5) تحت أقم 196)9.
769I

FOUZMEDIA

BEMAV
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BEMAV شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 59 شاأع 
مأالي عبديلعزيز إقامة مأالي 

عبديلعزيز يلرقم 4 يلقناطرة 14555 
يلقناطرة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
64895

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( ماأس   (9
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BEMAV
صاحب   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ركالة إعالن
 يالستشاأيت يإلديأية

تنظام يلحمالت.
 59  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
شاأع مأالي عبديلعزيز إقامة مأالي 
عبديلعزيز يلرقم 4 يلقناطرة 14555 

يلقناطرة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يملؤدن  سفاان  يلساد 
 8 مجمأعة   1(5 أقم   (48 زنقة 

14555 يلقناطرة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يملؤدن  سفاان  يلساد 
 8 مجمأعة   1(5 أقم   (48 زنقة 

14555 يلقناطرة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالقناطرة بكاأيخ 57 وبريل 

))5) تحت أقم -.
775I

CANOCAF SARL

YASSINE ASSISTANCE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

CANOCAF SARL
شاأع يلجيش يمللكي زنقة يلخنساء 

أقم 7 يلطابق يلثاني أقم 53 
 NADOR ،6(555 ،يلناظأأ

MAROC
YASSINE ASSISTANCE شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 
يلديأينة يلقديمة بني ينصاأ - 

555)6 يلناظأأ يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.9183

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( يأناأ   53 في  يملؤأخ 
محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة  حل 
 YASSINE يلأحاد  يلشريك  ذيت 
أوسمالها  مبلغ   ASSISTANCE
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يإلجكماعي حي يلديأينة يلقديمة بني 
يملغرب  يلناظأأ   6(555  - ينصاأ 

نتاجة   : - نهاية نشاط يلشرتة.
حي  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يلديأينة يلقديمة بني ينصاأ - 555)6 

يلناظأأ يملغرب. 

ر عين:
يلساد)ة) ياسين طالبي ر عنأينه)ي) 
ينصاأ  بني  يلقديمة  يلديأينة  حي 
555)6 يلناظأأ يملغرب تمصفي )ة) 

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
9) يأناأ  يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1814.
771I

CANOCAF SARL

YASSINE ASSISTANCE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

CANOCAF SARL
شاأع يلجيش يمللكي زنقة يلخنساء 

أقم 7 يلطابق يلثاني أقم 53 
 NADOR ،6(555 ،يلناظأأ

MAROC
YASSINE ASSISTANCE شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : حي 
يلديأينة يلقديمة بني ينصاأ - 

555)6 يلناظأأ يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.9183

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   53 يملؤأخ في 
شرتة   YASSINE ASSISTANCE
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
 - ينصاأ  بني  يلقديمة  يلديأينة  حي 
نتاجة  -  يملغرب  يلناظأأ   6(555

نهاية نشاط يلشرتة.
ر عين:

يلساد)ة) طالبي ياسين ر عنأينه)ي) 
ينصاأ  بني  يلقديمة  يلديأينة  حي 
555)6 يلناظأأ يملغرب تمصفي )ة) 

للشرتة.
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ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
حي  رفي   (5(( يأناأ   58 بكاأيخ 
يلديأينة يلقديمة بني ينصاأ - 555)6 

يلناظأأ يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
9) يأناأ  يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 

))5) تحت أقم 46)1.

77(I

FLASH ECONOMIE

MOUFFAK YESFI INVEST
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MOUFFAK YESFI INVEST شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
عبد يلخالق يلطأأيس خلف فندق 

شمس - 5)935 تطأين يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3(177
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   17
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MOUFFAK YESFI INVEST
غرض يلشرتة بإيجاز : - مقهى

 - مطعم 
- حفل يسكقبا  ور مناسبة.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
عبد يلخالق يلطأأيس خلف فندق 

شمس - 5)935 تطأين يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

حصة   55  : يمين  يملأفق  يلساد 
بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد يليسفي محمد : 55 حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يمين  يملأفق  يلساد 
 6( أقم  باب يلسفلي أياض يلشرفاء 

93555 تطأين يملغرب.
عنأينه)ي)  محمد  يليسفي  يلساد 
مرتب  يلطريس  يلخالق  عبد  شاأع 

يلشأدأي 93555 تطأين يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يمين  يملأفق  يلساد 
 6( أقم  باب يلسفلي أياض يلشرفاء 

93555 تطأين يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1951.

773I

ste al moustakbal conseil

HYPENOS WEAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
HYPENOS WEAR شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم )3 

زنقة عين قادرس حي يملصلى فاس. - 
35555 فاس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
738(9

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.HYPENOS WEAR
با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
في  يستشاأة  بالكقساط,  يملالبس 

يلتساير.
 3( أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
زنقة عين قادرس حي يملصلى فاس. - 

35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلجطاأي  ييأب  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد ييأب يلجطاأي عنأينه)ي) 
 1 )1 زنقة محمد بنبريهام حي طاأق 

فاس 35555 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد ييأب يلجطاأي عنأينه)ي) 
 1 )1 زنقة محمد بنبريهام حي طاأق 

فاس 35555 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4957.

774I

يلشتاأي يدأيس

Sté DOURAIT BEN SARL-AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

يلشتاأي يدأيس
حي يملسيرة يلخضريء م/و زنقة/)5 
أقم /14 ، 155)9، يلقصر يلكبير 

يملغرب
 Sté DOURAIT BEN SARL-AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
أوس يلسقاية أقم 45 - 95555 

وصالة يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.713

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   59 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يلأزيني  عمر  )ة)  يلساد  تفأيت 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   1.555
1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) أجاء 

يلأزيني بكاأيخ 59 شتنبر ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   (5 بكاأيخ  يالبكديئاة باصالة 

))5) تحت أقم 171.

775I

يلشتاأي يدأيس

Sté DOURAIT BEN SARL-AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

يلشتاأي يدأيس
حي يملسيرة يلخضريء م/و زنقة/)5 
أقم /14 ، 155)9، يلقصر يلكبير 

يملغرب
 Sté DOURAIT BEN SARL-AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
أوس يلسقاية أقم 45 - 95555 

وصالة يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.713

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  59 شتنبر  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يلأزيني أجاء تمسير رحاد
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  يالبكديئاة باصالة 

))5) تحت أقم 171.

776I
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Dilegis Premium Service

SAKANE ADVISOR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

Dilegis Premium Service
أتن يلشاأع يلجزيئر ر) يلشاأع 

وبأ كر يلبقالني يلطابق يلثالث شقة 
11 يلديأيلباضاء 5575) 

SAKANE ADVISOR شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي ) شاأع 

وبأ بكر ي  بكلني لأسيكاناا يملغرب - 
5575) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
553333

 57 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( غشت 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SAKANE ADVISOR
غرض يلشرتة بإيجاز : يإلشهاأيت.
شاأع   (  : عنأين يملقر يالجكماعي 
 - وبأ بكر ي  بكلني لأسيكاناا يملغرب 

5575) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد فاأرق غر اري

دأهم   155 بقامة  حصة   155  :
للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  غر اري  فاأرق  يلساد 
فردرس 15 عماأة أقم 55) شقة أقم 

1

5195) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  غر اري  فاأرق  يلساد 
فردرس 15 عماأة أقم 55) شقة أقم 
1N15 (5195 يلديأ يلباضاء يملغرب
777I

sofinex

د ه ب پروپرتيز 2
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

sofinex
 n° 18 immeuble dabib, rue
 khalid ibn al waolid, gueliz,

 Marrakech ، 40000، marrakech
maroc

د ه ب پررپرتيز ) شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 9 
يلطابق 3 عماأة يليزيبيث شاأع 

يلحسن ) جاليز مريتش - 45555 
مريتش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1(8151

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   5(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : د ه ب 

پررپرتيز ).
يالنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي ر يشغا  يلبناء.
أقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
شاأع  يليزيبيث  عماأة   3 يلطابق   9
 45555  - مريتش  جاليز   ( يلحسن 

مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 345  : يلساد مأالي يحمد دلال 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلبأعمري  عبديلرحام  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   335  :

للحصة.
 335  : يلساد حمزة بن شقررن 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
دلال  يحمد  مأالي  يلساد 
يقامة أياض يلغزالن شقة  عنأينه)ي) 
مريتش   45555 د  عماأة   11 أقم 

يملغرب.
يلبأعمري  عبديلرحام  يلساد 
 11 أقم  لأكأس  زنقة  عنأينه)ي) 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
يلساد حمزة بن شقررن عنأينه)ي) 
حي مبررتة يقامة جنان علي عماأة 

س أقم 11 45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد حمزة بن شقررن عنأينه)ي) 
حي مبررتة يقامة جنان علي عماأة 

س أقم 11 45555 مريتش يملغرب
دلال  يحمد  مأالي  يلساد 
يقامة أياض يلغزالن شقة  عنأينه)ي) 
مريتش   45555 د  عماأة   11 أقم 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   11 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 138513.
778I

فادرمأب

بيست جويغي
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

فادرمأب
يملكانسة1 بلأك س زنقة 9 أقم 33 
بأسكأأة يلديأيلباضاء ، 45)5)، 

يلديأيلباضاء يملغرب
بيست جأيغي شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : أقم 

84 تجزئة يلنعام سادي معررف 
يلباضاء 5455) يلباضاء يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.(8191
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  51 شتنبر  يملؤأخ في 
مسؤلاة  ذيت  شرتة  جأيغي  بيست 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
تجزئة   84 أقم  يإلجكماعي  مقرها 
يلباضاء  معررف  سادي  يلنعام 
5455) يلباضاء يملغرب نتاجة للعدم 

يملماأسة.
ر عين:

ر  ردغيري  محمد  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) أقم 9 زنقة مالأمي دأج س 
 (5(65 8 فا  فلأأي يلباضاء  شقة 
)ة)  تمصفي  يملغرب  يلديأيلباضاء 

للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
أقم  رفي   (5(( شتنبر   51 بكاأيخ 
معررف  سادي  يلنعام  تجزئة   84

يلباضاء 5455) يلباضاء يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 58 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 
دجنبر 516) تحت أقم 5469)556.
779I

Dilegis Premium Service

JACOB ENERGY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

Dilegis Premium Service
أتن يلشاأع يلجزيئر ر) يلشاأع 

وبأ كر يلبقالني يلطابق يلثالث شقة 
11 يلديأيلباضاء 5575) 

 JACOB ENERGY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي ) شاأع 

وبأ بكر ي  بكلني لأسيكاناا يملغرب - 
5575) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
553339
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في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (7
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 JACOB : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.ENERGY
 : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالستشاأيت يإلديأية
شاأع   (  : عنأين يملقر يالجكماعي 
 - وبأ بكر ي  بكلني لأسيكاناا يملغرب 

5575) يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد عبد يلعزيز مغاأ 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد عبد يلعزيز مغاأ عنأينه)ي) 

إقامة يلحديقة ديأ بأعزة
5195) يلديأ يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد عبديلعزيز مغاأ
ديأ  يلحديقة  إقامة  عنأينه)ي) 

بأعزة 5195) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم -.
785I

Dilegis Premium Service

MG CENTER
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 Dilegis Premium Service
أتن يلشاأع يلجزيئر ر) يلشاأع 

وبأ كر يلبقالني يلطابق يلثالث شقة 
11 يلديأيلباضاء 5575) 

MG CENTER شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي ) شاأع 

وبأ بكر ي  بكلني لأسيكاناا يملغرب - 

5195) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

553443

 58 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( غشت 

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 MG  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CENTER

 : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يالستشاأيت يإلديأية

شاأع   (  : عنأين يملقر يالجكماعي 

 - وبأ بكر ي  بكلني لأسيكاناا يملغرب 

5195) يلديأ يلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة مريم قدمي

عماأة أقم   15 فردرس  عنأينه)ي) 

55) شقة أقم 1

يلديأيلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  قدمي  مريم  يلسادة 

فردرس 15 عماأة أقم 55) شقة أقم 

1يلديأيلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يلكجاأية بالديأ يلباضاء بكاأيخ - تحت 
أقم -.

781I

orient compt

 STE LA PORTE DE
L›IMPORTATION

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
حل شرتة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 155

60000، OUJDA MAROC

 STE LA PORTE DE

L›IMPORTATION شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 16 زنقة 

A43 تجزئة لعلج يلحي يلحسني - 

65555 رجدة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(6611

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تقرأ حل  16 غشت  يملؤأخ في 

 STE شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

 LA PORTE DE L’IMPORTATION

مبلغ أوسمالها 15.555 دأهم رعنأين 
 A43 زنقة   16 يإلجكماعي  مقرها 

 65555  - تجزئة لعلج يلحي يلحسني 

يلشرتة لم   : رجدة يملغرب نتاجة   

تحقق يهديفها.
زنقة   16 ر حدد مقر يلكصفاة ب 

 - يلحسني  يلحي  لعلج  تجزئة   A43

65555 رجدة يملغرب. 

ر عين:

يلساد)ة) يحي جدييني ر عنأينه)ي) 

زنقة  يلحسني  يلحي  لعلج  تجزئة 

رجدة   65555  (( أقم  يلخطاب 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : 16 زنقة 

A43 تجزئة لعلج يلحي يلحسني 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   1( بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )137.

78(I

مسكامنة شامة

ITSMOZART
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

مسكامنة شامة
شاأع يملسيرة أقم )14 يلطابق يالر  

يلناظأأ شاأع يملسيرة أقم )14 
يلطابق يالر  يلناظأأ، 555)6، 

يلناظأأ يملغرب
ITSMOZART شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي ترقاع 

شاأع31) أقم 157 يلناظأأ - 
555)6 يلناظأأ يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
(4617

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ITSMOZART
غرض يلشرتة بإيجاز : صناعة ر 

تسأيق يللأيحات
طباعة يلرقماة.

عنأين يملقر يالجكماعي : حي ترقاع 
شاأع31) أقم 157 يلناظأأ - 555)6 

يلناظأأ يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد محمد يمزأين : 755 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 355  : يمزأين  يلهأيأي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 75555  : محمد  يمزأين  يلساد 

بقامة 155 دأهم.
 35555  : يلساد يمزأين يلهأيأي 

بقامة 155 دأهم.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  محمد  يمزأين  يلساد 

 6(555 بني ينصاأ   5( يلحي يلجديد 

يلناظأأ يملغرب.

يلساد يمزأين يلهأيأي عنأينه)ي) 

 6(555 ينصاأ  بني  يملأمن  عبد  حي 

يلناظأأ يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  محمد  يمزأين  يلساد 

 6(555 بني ينصاأ   5( يلحي يلجديد 

يلناظأأ يملغرب

يلساد يمزأين يلهأيأي عنأينه)ي) 

 6(555 ينصاأ  بني  يملأمن  عبد  حي 

يلناظأأ يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 14 شتنبر 

))5) تحت أقم 4364.

783I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 SAKANE( شركة سكن الزيتوني
)EZZITOUNI

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تعاين مسير جديد للشرتة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 13(

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 SAKANE( شرتة سكن يلزيكأني

EZZITOUNI) شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يليسر II بقعة 137 يلطابق يالر  - 

6155) برشاد يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.16977

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تعاين  14 شتنبر  يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

يلصديق يلزيكأني تمسير رحاد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (1 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 947.

784I

MOORISH

 HAYTEM PIECES
 PNEUMATIQUE *HPP*

SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

MOORISH

39 شاأع اللة يلااقأت يلطابق 5 

يلشقة د 39 شاأع اللة يلااقأت 

يلطابق 5 يلشقة د، 5555)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب

 HAYTEM PIECES

 PNEUMATIQUE *HPP* SARL

AU شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

محمد بأزيان يلرقم 61 يلديأ 

يلباضاء - 5665) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555877

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (5

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

بمخكصر  يإلقكضاء  عند 

 HAYTEM PIECES  : تسماتها 

 PNEUMATIQUE *HPP* SARL

.AU

يسكيريد   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

رتأزي  قط  غااأ يلسااأيت.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلديأ   61 يلرقم  بأزيان  محمد 
يلباضاء  يلديأ   (5665  - يلباضاء 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلعمري  عماد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد عماد يلعمري عنأينه)ي) حي 
قصبة   (6 يلنهظة تجزئة يلامن أقم 

تادلة 3355) بني مال  يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد عماد يلعمري عنأينه)ي) حي 
قصبة   (6 يلنهظة تجزئة يلامن أقم 

تادلة 3355) بني مال  يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838353.
785I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

BFIT CLUB
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 15
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
BFIT CLUB شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 117 زنقة 
يبن منير إقامة يلزأقاء يلطابق 1 

يلشقة ) يملعاأيف - - يلديأيلباضاء 
يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.5(7139
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   (4 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

جال  يعاأش  )ة)  تفأيت يلساد 

وصل  من  يجكماعاة  حصة   (55

)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555

سلمى بنيس بكاأيخ 4) غشت ))5).

جال  يعاأش  )ة)  تفأيت يلساد 

وصل  من  يجكماعاة  حصة   (55

1.555 حصة لفائدة يلساد )ة) مريم 

يملسفاأي بكاأيخ 1) شتنبر ))5).

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838434.

786I

ARKAM WA HISSABAT

NYAR NEGOCE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

ARKAM WA HISSABAT

59 شاأع بأأدر إقامة طه ، 5555)، 

يلديأ يلباضاء يملغرب

NYAR NEGOCE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 3) 

شاأع يلحسن يلثاني فرنس فال - 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.5(14(9

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تقرأ حل  55 شتنبر  يملؤأخ في 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

 NYAR NEGOCE يلأحاد  يلشريك 

دأهم   155.555 أوسمالها  مبلغ 

 (3 أقم  يإلجكماعي  مقرها  رعنأين 

 - فال  فرنس  يلثاني  يلحسن  شاأع 

يلديأ يلباضاء يملغرب نتاجة   (5555

عدم رجأد صفقات ر يلساألة   :   

يملالاة.

 (3 ر حدد مقر يلكصفاة ب أقم 

 - فال  فرنس  يلثاني  يلحسن  شاأع 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب. 
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ر عين:
ر  بريتش  مديحة  يلساد)ة) 
يلحسن  شاأع   (3 أقم  عنأينه)ي) 
يلديأ   (5555 فال  فرنس  يلثاني 
يلباضاء يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838377.
787I

HITACHI PRINT

itch and itch
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

ITCH AND ITCH
fes ، 30000، fes MAROC

itch and itch شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : 33) ب 
بلأك و زريغة يلعلاا يلطابق 1 فاس - 

35555 فاس يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.535(1

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  15 غشت  يملؤأخ في 
شرتة ذيت مسؤلاة   itch and itch
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
و  بلأك  ب   (33 يإلجكماعي  مقرها 
زريغة يلعلاا يلطابق 1 فاس - 35555 
فاس يملغرب نتاجة لكأقف يلنشاط.

ر عين:
ر  يلقطابي  هشام  يلساد)ة) 
بلأك و زريغة يلعلاا فاس  عنأينه)ي) 
)ة)  تمصفي  يملغرب  فاس   35555

للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
33) ب  رفي   (5(( 15 غشت  بكاأيخ 
بلأك و زريغة يلعلاا يلطابق 1 فاس - 

35555 فاس يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   1( بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3726/022.
788I

DARAA AUDIT

URBAGEC
إعالن مكعدد يلقريأيت

DARAA AUDIT
طريق بأسكأأة عماأة و أقم 7 يلديأ 

يلباضاء يملغرب
URBAGEC »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 77 يلحي 
يلصناعي جنأب غربي - 8815) 

يملحمدية يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.11(81

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 15 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يملأيفقة على يسكقالة يلساد جما  

نصيري تمسير ثاني للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 43: يلذي ينص على مايلي: 
يلساد يأسف يلبدأ يلبدأري ، مغربي 
، رلد في 26/07/1981 بالر اط ريقام 
سان ساتي أقم 15 بأسكأأة 5555) 
للبطاقة  حامل   ، يلباضاء  يلديأ 
يماأس   .LB76434 أقم  يلأطناة 

رظافة مسير يلشرتة درن حد زمني.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 1835.
789I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE IRRIGATION GUERCIF
SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

حل شرتة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرساف 

يملغرب

 STE IRRIGATION GUERCIF

SARL AU شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلبطمة 

ملك يلغديأي 1 جرساف - 35155 

جرساف يملغرب.

حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.1315

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تقرأ حل  4) غشت  يملؤأخ في 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

 STE IRRIGATION يلشريك يلأحاد

مبلغ أوسمالها   GUERCIF SARL AU

مقرها  رعنأين  دأهم   155.555

يإلجكماعي حي يلبطمة ملك يلغديأي 

جرساف   35155  - جرساف   1

يملغرب نتاجة   : عدم رجأد نشاط.

حي  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 

 - جرساف   1 يلبطمة ملك يلغديأي 

35155 جرساف يملغرب. 

ر عين:

ر  زعأم  يلدين  نأأ  يلساد)ة) 

دريأ يملضافرة هأيأة يرالد  عنأينه)ي) 

جرساف   35155 جرساف  أحأ 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر  يلحسايني  محمد  يلساد)ة) 

شاأع عبد يملأمن بن علي  عنأينه)ي) 

يملغرب  جرساف   35155 جرساف 

تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بجرساف بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم 1392/2022.

795I

HITACHI PRINT

HITACHI PRINT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

HITACHI PRINT
fes ، 30000، fes MAROC

HITACHI PRINT شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي مرتز 
يملقارالت يلصغرى يلكضامناة شاأع 
مأالي عبد هللا مقاطعة سايس فاس 

- 35555 فاس يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.6(1(5

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 54 يألاأز ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
»مرتز يملقارالت يلصغرى يلكضامناة 
شاأع مأالي عبد هللا مقاطعة سايس 
إلى  يملغرب«  فاس   35555  - فاس 
طريق  يلسالم  تجزئة   77 »قطعة 
صفرر فاس - 35555 فاس يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   53 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4117.

791I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE T.E GUERCIF NEGOCE
SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
قفل يلكصفاة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرساف 

يملغرب
 STE T.E GUERCIF NEGOCE
SARL شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : حرشة 
يلحباس زنقة يللريشادية أقم 13 - 

35155 جرساف يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.689
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بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تقرأ حل  59 شتنبر  يملؤأخ في 

 STE T.E GUERCIF NEGOCE SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة مبلغ 

رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 

يلحباس  حرشة  يإلجكماعي  مقرها 

 35155  -  13 أقم  يللريشادية  زنقة 

جرساف يملغرب نتاجة لعدم رجأد 

نشاط.

ر عين:

ر  يرشن  حسن  يلساد)ة) 

 57551 يسباناا  مايأأكا  عنأينه)ي) 

مايأأكا يسباناا تمصفي )ة) للشرتة.

ر  يرشن  يلدين  عز  يلساد)ة) 

 57551 يسباناا  مايأأكا  عنأينه)ي) 

مايأأكا يسباناا تمصفي )ة) للشرتة.

يلساد)ة) مخكاأ طالبي ر عنأينه)ي) 

يسباناا  ملالاة   5(551 ملالاة 

تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

رفي حرشة   (5(( شتنبر   59 بكاأيخ 

 -  13 يلحباس زنقة يللريشادية أقم 

35155 جرساف يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بجرساف بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم 1391/2022.

79(I

ديأين يالسكاذ يلعلمي يملجاطي محمد يلصأفي مأثق

VCR TRAVAUX
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ديأين يالسكاذ يلعلمي يملجاطي 

محمد يلصأفي مأثق
87 عماأة كأفاكأم يلطابق يالر  

طنجة ، 95555، طنجة يملغرب

VCR TRAVAUX شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 5) زنقة 

يلقا�سي عااض يلطابق 1 يلشقة ) - 

95555 طنجة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(4673

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( فبريير   58

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 VCR  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TRAVAUX

ينجاز   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ر  يلبناء  ر  يلطرق  ر يشغا   مشاأي  

يلتهائة ر يلتسطاح.

زنقة   (5  : عنأين يملقر يالجكماعي 

يلقا�سي عااض يلطابق 1 يلشقة ) - 

95555 طنجة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : بأهال   عدي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد عدي بأهال  عنأينه)ي) حي 

فاطمة يلزهريء زنقة بطرس يلبسكاني 

أقم 13 95555 طنجة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد عدي بأهال  عنأينه)ي) حي 

فاطمة يلزهريء زنقة بطرس يلبسكاني 

أقم 13 95555 طنجة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

فبريير   17 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 51113).

793I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE يئكماناة يلثقة يلعاأن

LAAYOUNE

SIA RACH
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

 FIDUCIAIRE يئكماناة يلثقة يلعاأن
CONFIANCE LAAYOUNE

شاأع عال  بن عبد هللا يملر�سى 
يلعاأن ، 555)7، يملر�سى يلعاأن 

يملغرب
SIA RACH شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 

يأسف بن تاشفين أقم 35 شقة 54 
- )7555 يملر�سى يلعاأن يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.389(3
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  16 شتنبر  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   SIA RACH يلأحاد  يلشريك 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
بن  يأسف  زنقة  يإلجكماعي  مقرها 
 7555(  -  54 شقة   35 تاشفين أقم 
 : نتاجة    يملغرب  يلعاأن  يملر�سى 

رقف يلنشاط.
زنقة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يأسف بن تاشفين أقم 35 شقة 54 

- )7555 يملر�سى يلعاأن يملغرب. 
ر عين:

ر  أشاد  هللا  عبد  يلساد)ة) 
يلحي   (53 أقم   1 بلأك  عنأينه)ي) 
ملأ   ييت   86155 يزأر  يلجديد 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2800/2022.

794I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

STE SOS ZAGO SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET

TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 1(3

47900، ZAGORA ZAGORA

STE SOS ZAGO SARL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 

تزأرت تمكررت زيكأأة - )4765 
زيكأأة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3949

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   58

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOS ZAGO SARL

يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مخكلفة في يلبناء.

دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 4765(  - زيكأأة  تمكررت  تزأرت 
زيكأأة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 95.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلرحام  عبد  يلشجا   يلساد 

عنأينه)ي) دريأ تزأرت تمكرت زيكأأة 
)4765 زيكأأة يملغرب.

يلساد يلخل�سي يأسف عنأينه)ي) 
تماأة  يلخير  مرس   (51 أقم   3 س 

5)5)1 تماأة يملغرب.
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عنأينه)ي)  علي  بأزتريري  يلساد 
تنغير  يمكأنة  قلعة  حمأدن  ييت 

)4585 تنغير يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلرحام  عبد  يلشجا   يلساد 
عنأينه)ي) دريأ تزأرت تمكرت زيكأأة 

)4765 زيكأأة يملغرب
يلساد يلخل�سي يأسف عنأينه)ي) 
تماأة  يلخير  مرس   (51 أقم   3 س 

5)5)1 تماأة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   1( يالبكديئاة بزيكأأة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 46).
795I

comptajouari

WEB 2 DAY
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc

WEB 2 DAY شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يلطائف أقم 4) يلحي يالديأي بني 
مال  - 3555) بني مال  يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.15419
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  56 شتنبر  يملؤأخ في 
 WEB شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
 155.555 أوسمالها  مبلغ   2 DAY
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
يلحي يالديأي   (4 شاأع يلطائف أقم 
بني مال  يملغرب   (3555  - بني مال  
نشاط  يي  هناك  ليس   : نتاجة   

يذتر.
شاأع  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
بني  يالديأي  يلحي   (4 أقم  يلطائف 

مال  - 3555) بني مال  يملغرب. 
ر عين:

ر  يلخيريري  زترياء  يلساد)ة) 
يلشرفاء  تجزئة  يلظهر  وم  عنأينه)ي) 
بلأك 4 يلرقم ) بني مال  3555) بني 

مال  يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر  يلنبكي  يلفكاح  عبد  يلساد)ة) 
 (1 أقم   11 بام زنقة  حي  عنأينه)ي) 
بني   (3555 مال   بني  جابر  سادي 

مال  يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 15 شتنبر 

))5) تحت أقم 881.
796I

F.B.A.K GESTION SARL

DREAM FRERE SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

F.B.A.K GESTION SARL
شاأع بئر ينزأين يقامة يلشعابي 

 bd bir anzarane طابق 1 يبن جرير
 residence chaibi، 43150،

benguerir يملغرب
DREAM FRERE SARL شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 
يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 
يلرياض 1 أقم 35 يبن جرير - 

43155 يبن جرير يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(533

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  )1 غشت  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   DREAM FRERE SARL
رعنأين  دأهم   15.555 أوسمالها 
أقم   1 مقرها يإلجكماعي حي يلرياض 
جرير  يبن   43155  - جرير  يبن   35
أيسما  غير كاف   : يملغرب نتاجة   

من يجل مسايرة يملنافسة محلاا
يلصفقات  في  يالشتريك  صعأ ة 

يلعمأماة.

حي  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يلرياض 1 أقم 35 يبن جرير - 43155 

يبن جرير يملغرب. 

ر عين:
ر  لعأينة  أضأين  يلساد)ة) 

 1(8 أقم  يلسالم  حي  عنأينه)ي) 

43155 يبن جرير يملغرب تمصفي )ة) 

للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بابن جرير بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم 8)3.

797I

LAARISS

 DORE JAUNE
COMPAGNY»SARL « AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

LAARISS

 rue aguelmane sidi ali app 2 (5

 AGDAL RABAT ، 10090، RABAT

MAROC

 DORE JAUNE

COMPAGNY»SARL « AU شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

عين يلعكاأس عماأة )15 شقة أقم 

4 يلصخيريت - 555)1 يلصخيريت 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

137(53

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 DORE : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.JAUNE COMPAGNY»SARL « AU

وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مكنأعة.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

شقة أقم   15( عين يلعكاأس عماأة 

يلصخيريت   1(555  - يلصخيريت   4

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

دريأ  يلساد عزيز فؤيد عنأينه)ي) 

يرالد ينصر يلغر اة يرالد زيد سادي 

يلقناطرة   14555 يلقناطرة  يلطابي 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

دريأ  يلساد عزيز فؤيد عنأينه)ي) 

يرالد ينصر يلغر اة يرالد زيد سادي 

يلقناطرة   14555 يلقناطرة  يلطابي 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (5 بكاأيخ  بكماأة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 9)18.

798I

يملرتز يلجهأي لالستثماأ لجهة يلعاأن يلساقاة 

يلحمريء

KAYATI ALU.SR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

يملرتز يلجهأي لالستثماأ لجهة 

يلعاأن يلساقاة يلحمريء

صندرق يلبريد 66)) ، 75555، 

يلعاأن يملغرب

KAYATI ALU.SR شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
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رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلأفاق بلأك ب أقم 353 يلعاأن - 

75555 يلعاأن يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(3995

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (518 ماأس   (3

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.KAYATI ALU.SR

وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلنجاأة  خدمات  يملكنأعة  يلبناء 

يملكنأعة.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 - يلعاأن   353 يلأفاق بلأك ب أقم 

75555 يلعاأن يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 555  : تااتي  عبديلعزيز  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد عبديلصمد باغاض : 555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد عبديلعزيز تااتي عنأينه)ي) 
يلأحدة  تجزئة  د  بلأك   174( أقم 

يلعاأن 75555 يلعاأن يملغرب.

باغاض  عبديلصمد  يلساد 

حي يلقدس تجزئة يلأفاق  عنأينه)ي) 

 75555 يلعاأن   1(45 أقم  و  بلأك 

يلعاأن يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد عبديلعزيز تااتي عنأينه)ي) 
يلأحدة  تجزئة  د  بلأك   174( أقم 

يلعاأن 75555 يلعاأن يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
ماأس   (9 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

518) تحت أقم 717/18.
799I

gestoria siham

 SUPER سيبر لوكاتراف
LOCATRAF

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

gestoria siham
 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

4555)، يلجديدة يملغرب
 SUPER LOCATRAF سابر لأكاتريف
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 144 شاأع 
محمد سماحة يقامة جأهرة محمد 
سماحة يلطابق 6 يلشقة 35 يلديأ 
يلباضاء - 5355) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

554875
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
سابر   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SUPER LOCATRAF لأكاتريف
با  مأيد   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلبناء
 وعما  يلبناء.

 يلكطأير يلعقاأي.
شريء ر ا  وي عقاأ.

 نقل يلبضائ .
يلخاصة  يلنقل  رسائل 

ريلشخصاة.
 تأجير يملعديت.

 ، ريلبناء  يملعدناة  يإلنشاءيت 
يبشغا  يلعامة ، جما  يملهن ؛

 با  مأيد يلبناء.
 با  يملأيد يلصحاة.

 يلكجاأة.
 يالسكيريد ريلكصدير.

 وعما  مكنأعة..
 144  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يقامة جأهرة  شاأع محمد سماحة 
يلشقة   6 يلطابق  سماحة  محمد 
يلديأ   (5355  - يلباضاء  يلديأ   35

يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد بن تأة عبد هللا 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 1555  : تأة عبد هللا  بن  يلساد 

بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد بن تأة عبد هللا عنأينه)ي) 
يلكطأيني  يلفقاه  محمد  شاأع   47

يلعأينة 4555) يلجديدة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد بن تأة عبد هللا عنأينه)ي) 
يلكطأيني  يلفقاه  محمد  شاأع   47

يلعأينة 4555) يلجديدة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 58 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 9478).
855I

SOCOGESE

DOMAINE DE LA RIVIERE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SOCOGESE
شاأع رلي يلعهد إقامة مأالي يلكامل 

فاس ، 35555، فاس يملغرب
DOMAINE DE LA RIVIERE شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي مككب أقم 

8) يلطابق 4 مككب يلصفاء طريق 

صفرر مأالي أشاد فاس - 35555 

فاس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73865

 51 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DOMAINE DE LA RIVIERE

يالنكاج   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ر  يلفأيته  جما   في  ريلكجاأة 

يلخضرريت..

مككب   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلصفاء  مككب   4 يلطابق   (8 أقم 

 - فاس  أشاد  مأالي  صفرر  طريق 

35555 فاس يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : حمزة  يلبأزياني  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 1555  : حمزة  يلبأزياني  يلساد 

بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يلبأزياني حمزة عنأينه)ي) 

فاس   35555 مادلت  بأماة  يغبالأ 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يلبأزياني حمزة عنأينه)ي) 

فاس   35555 مادلت  بأماة  يغبالأ 

يملغرب
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (1 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 2022/3859.

851I

FIGENOR

AGLORIF-SARL
إعالن مكعدد يلقريأيت

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

AGLORIF-SARL »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: ط.أ 39 

تجزئة بألغأدين سلأين - - يلناظأأ 

يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.3747

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تم يتخاذ   (5(( 55 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :1- أقم  قريأ 

مايلي: يسكقالة يلساد تالبالي شعاب 

من منصبه تمسير

على  ينص  يلذي   :2- أقم  قريأ 

محمد  تالبالي  يلساد  تعاين  مايلي: 

تمسير جديد بدال من يلساد تالبالي 

شعاب

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :15- أقم  بند 

مايلي: تم تعاين يلسادة تالبالي يزيد 

للشرتة  تمسيرين  محمد  تالبالي  ر 

ملدة غير محددة رحدهم لديهم حق 

بشكل  يلكصرف  خال   من  يلكأقا  

منفصل.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 1) شتنبر 

))5) تحت أقم 5)44.

85(I

CECOGEL / SARL

MAESTRO PRESTO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

MAESTRO PRESTO شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي رجدة، حي 

ريد يلناشف تجزئة عبد يلخيرين أقم 

347 - 65555 رجدة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(5895

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تقرأ حل  13 شتنبر  يملؤأخ في 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

MAESTRO PRESTO مبلغ أوسمالها 

مقرها  رعنأين  دأهم   55.555

يلناشف  ريد  حي  رجدة،  يإلجكماعي 

 -  347 أقم  يلخيرين  عبد  تجزئة 

65555 رجدة يملغرب نتاجة   : عدم 

يسكمريأية يملشررع.

يلكصفاة ب رجدة،  ر حدد مقر 

حي ريد يلناشف تجزئة عبد يلخيرين 

أقم 347 - 65555 رجدة يملغرب. 

ر عين:

ر  هشام  يملحاي  يلساد)ة) 

رجدة   65555 رجدة  عنأينه)ي) 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (1 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 788).

853I

AZ CONSULTANTS

NEJMAL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

AZ CONSULTANTS

141 شاأع حسن يبر ، يلطابق 

يلريب  ، 5555)، يلديأيلباضاء 

يملغرب

NEJMAL شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 79 شاأع 

يبن سينا يلطابق يلثاني شقة أقم 6 

يتدي  - 15515 يلر اط يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.15(899

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تقرأ حل   (5(( يأناأ   16 يملؤأخ في 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

 15.555 أوسمالها  مبلغ   NEJMAL

 79 يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 

شاأع يبن سينا يلطابق يلثاني شقة 
أقم 6 يتدي  - 15515 يلر اط يملغرب 

نتاجة   : قريأ يلشريكين.

عماأة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 

 - يتدي   شاأع يبطلس   8 يلشقة   7

15515 يلر اط يملغرب. 

ر عين:

ومل بلحاج ر عنأينه)ي)  يلساد)ة) 

يبطلس  شاأع   8 يلشقة   7 عماأة 

يملغرب  يلر اط   15515 يتدي  

تمصفي )ة) للشرتة.

يلساد)ة) هدى يلنجاأ ر عنأينه)ي) 
يلسفريء  حي  عررس  بني  زنقة   17(

يملغرب  يلر اط   15515 يلسأي�سي 

تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (5 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 8946)1.

854I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE SIDI EL GAREH CAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

LABRASS MULTISERVICES SARL
أقم 1) شاأع يالمير مأالي عبد هللا ، 

75555، يلعاأن يملغرب

STE SIDI EL GAREH CAR شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يلعأدة يلشطر يلعاشر أقم 1957 

يلعاأن - 75555 يلعاأن يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

43545

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   (1

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SIDI EL GAREH CAR

تريء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 1957 أقم  يلعاشر  يلشطر  يلعأدة 

يلعاأن - 75555 يلعاأن يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد محمد عالي بنسالم : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد محمد عالي بنسالم : 1555 

بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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بنسالم  عالي  محمد  يلساد 
عنأينه)ي) زنقة 54 أقم 55 حي يلقسم 

يلعاأن 75555 يلعاأن يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
بنسالم  عالي  محمد  يلساد 
عنأينه)ي) زنقة 54 أقم 55 حي يلقسم 

يلعاأن 75555 يلعاأن يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 798).

855I

ste imtiyaz conseils sarl

SAISS ATLAS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة يلعر اة يلسعأدية يلطابق 
يالر  ثقة أقم 5 يملدينة يلجديدة 

فاس ، 35555، فاس يملغرب
SAISS ATLAS شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 616 
شاأع يلرخاء يقامة ي1 يلطابق يالر  
شقة 5 حي يلرياض طريق صفرر 

فاس - 35555 فاس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73833
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 SAISS  : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها 

.ATLAS
يشغا    *  : غرض يلشرتة بإيجاز 

مخكلفة 

* تاجر.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق  يقامة ي1  شاأع يلرخاء   616
طريق  يلرياض  حي   5 شقة  يالر  

صفرر فاس - 35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد يلجطاأي يحمد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يلجطاأي يحمد عنأينه)ي) 
شاأع مأالي أشاد 15 زنقة يالأجنكين 
يلزهأأ ) فاس 35555 فاس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد يلجطاأي يحمد عنأينه)ي) 
شاأع مأالي أشاد 15 زنقة يالأجنكين 

يلزهأأ ) فاس 35555 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 7)38.
856I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

AZAGON
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
AZAGON شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 
يبأ�سي مككب أقم 1 غرفة أقم 1 
شاأع يليرمأك لادر فاس - 35555 

فاس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73861

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AZAGON
يلكطأير   : بإيجاز  غرض يلشرتة 

يلعقاأي.
يلطابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 1 أقم  غرفة   1 أقم  مككب  يبأ�سي 
 35555  - يليرمأك لادر فاس  شاأع 

فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يحمد  شاخي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد شاخي يحمد عنأينه)ي) 15 
يبمل صفرر  زنقة جريدة طريق حي 

فاس 35555 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد شاخي يحمد عنأينه)ي) 15 
يبمل صفرر  زنقة جريدة طريق حي 

فاس 35555 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3855.
857I

SUD EST CONSEIL

SISBANE BEAUTY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

SISBANE BEAUTY شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : شقة 54 
يلطابق 1 يقامة د )15 ديأ يلسعادة 

تدية يلعباد - 45555 مريتش 
يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.113153
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  )) غشت  يملؤأخ في 
ذيت  شرتة   SISBANE BEAUTY
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
 15( د  يقامة   1 يلطابق   54 شقة 
 45555  - ديأ يلسعادة تدية يلعباد 
لكصفاة  نتاجة  يملغرب  مريتش 

يملسبقة.
ر عين:

ر  سيسبان  حلامة  يلساد)ة) 
 15( يقامة   1 عنأينه)ي) ديأ يلسعادة 
مريتش   45555 يالزدهاأ   54 شقة 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ )) غشت ))5) رفي شقة 54 
ديأ يلسعادة   15( يقامة د   1 يلطابق 
مريتش   45555  - يلعباد  تدية 

يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم ))1396.
858I

omri compta sarl au

 STE CHAKIK RISSANA
TRANS SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
 STE CHAKIK RISSANA TRANS

SARL شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة
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رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
يلكحانة جماعة أيضانة يلجنأ اة 
قاادة أيصانة ديئرة ريدي يملخازن 
يلعريئش - 555)9 يلعريئش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

7579
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
.CHAKIK RISSANA TRANS SARL
غرض   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلخاأج  رفي  يملغرب  في  يلشرتة 
عن  ناابة  ور  نفسها  عن  بابصالة 

يلغير:
نقل يلعاملين لحساب يلغير

 يالسكيريد ريلكصدير
 وعما  مكنأعة

 يلكجاأة
يلصعادين  على  يلركاب  نقل 

يملحلي ريلدرلي.
ريلدرلي  يملحلي  يلبري  يلنقل 

للبضائ 
 ، يالسكيريد ريلكصدير بشكل عام 

قط  غااأ يملرتبات يلصناعاة ، إلخ.
يستئجاأ وي رسالة نقل.

شريء ر ا  جما  رسائل يلنقل
ريلكأزي   عام  بشكل  يملكاجرة   -

ريلشريء ريلبا  ريلكمثال ريالسكيريد
تصدير وي مأيد ور بضائ .

يلعملاات  جما   عام:  ربشكل   
يملكعلقة بغرض يلشرتة.

قاد  وي  درن  تحقاق  روخيًري   
ون  يحكمل  يلتي  يلعملاات  لجما  

تكأن في صالحها
بشكل مباشر ور غير مباشر تنماة 

يملجكم ..
دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلجنأ اة  أيضانة  جماعة  يلكحانة 
يملخازن  ريدي  ديئرة  أيصانة  قاادة 

يلعريئش - 555)9 يلعريئش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

 555  : يلشقاق  محمد  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 555  : يلشقاق  عاد   يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد محمد يلشقاق عنأينه)ي) 
أيضانة  جماعة  يلكحانة  دريأ 
يلجنأ اة قاادة أيصانة ديئرة ريدي 
يلعريئش   9(555 يلعريئش  يملخازن 

يملغرب.
عنأينه)ي)  يلشقاق  عاد   يلساد 
أيضانة  جماعة  يلكحانة  دريأ 
يلجنأ اة قاادة أيصانة ديئرة ريدي 
يلعريئش   9(555 يلعريئش  يملخازن 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد محمد يلشقاق عنأينه)ي) 
أيضانة  جماعة  يلكحانة  دريأ 
يلجنأ اة قاادة أيصانة ديئرة ريدي 
يلعريئش   9(555 يلعريئش  يملخازن 

يملغرب
عنأينه)ي)  يلشقاق  عاد   يلساد 
أيضانة  جماعة  يلكحانة  دريأ 
يلجنأ اة قاادة أيصانة ديئرة ريدي 
يلعريئش   9(555 يلعريئش  يملخازن 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالعريئش بكاأيخ 16 شتنبر 

))5) تحت أقم -.
859I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE SARA TRANSFERT SARL
AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة يلسعديين عماأة 13 شقة 3 

يملدينة يلجديدة ، 55555، مكناس 
يملغرب

 STE SARA TRANSFERT SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي عماأة ب8 

مكجر 11 بسمة 3 أقم 33 أياض 
يلزيكأن - 55555 مكناس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

57((5
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SARA TRANSFERT SARL AU
ركالة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
لكحأيل يالمأي  على يلصعاد يلأطني 

ريلعالمي - يسكخالص يلفأيتير
عماأة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
ب8 مكجر 11 بسمة 3 أقم 33 أياض 

يلزيكأن - 55555 مكناس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 155  : حمي�سي  ساأة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة ساأة حمي�سي عنأينه)ي) 
شاأع   4 ير  شقة  يملنزه  دياأ  يقامة 
مكناس   55555 ج  م  شفشارن 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة ساأة حمي�سي عنأينه)ي) 
شاأع   4 ير  شقة  يملنزه  دياأ  يقامة 
مكناس   55555 ج  م  شفشارن 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3458.
815I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE PLATINUM
 ASSURANCE & CONSEIL

SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة يلسعديين عماأة 13 شقة 3 

يملدينة يلجديدة ، 55555، مكناس 
يملغرب

 STE PLATINUM ASSURANCE &
CONSEIL SARL AU شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي )1 زنقة 

يمير عبد يلقادأ م ج - 55555 
مكناس يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.34(87
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تحأيل  19 وبريل  يملؤأخ في 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
 - ج  م  يلقادأ  عبد  يمير  زنقة   1(«
»عماأة  إلى  مكناس يملغرب«   55555
6 شاأع يمير عبد يلقادأ م  14 مكجر 

ج - 55555 مكناس يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )343.
811I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

AMADAY
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AMADAY شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة
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رعنأين مقرها يإلجكماعي 83T عملاة 
يلضمان م س11 شقة 9 عين يلشق 

- 555)) يلديأيلباضاء يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(53447

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 14 وتكأ ر 5)5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
»83T عملاة يلضمان م س11 شقة 
555)) يلديأيلباضاء  9 عين يلشق - 
) عماأة  »يقامة يلبسمة  إلى  يملغرب« 
 (5555  - يلسب   عين   8 أقم   (

يلديأيلباضاء يلديأيلباضاء«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

وتكأ ر 5)5) تحت أقم 755454.

81(I

»AGRIBERK« شرتة

»AGRIBERK« شركة
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

»AGRIBERK« شرتة
أقم 98)، زنقة يلأفاق حي يملجد ، 

63355، بركان يململكة يملغر اة
شرتة »AGRIBERK« شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 
يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 98)، 
زنقة يلأفاق حي يملجد - 63355 

بركان يململكة يملغر اة.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.7747

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( يألاأز   (1 في  يملؤأخ 
حل شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
مبلغ أوسمالها   »AGRIBERK« شرتة 
مقرها  رعنأين  دأهم   555.555
يإلجكماعي أقم 98)، زنقة يلأفاق حي 
يملجد - 63355 بركان يململكة يملغر اة 
يلكأقف يلنهائي ر يلشامل   : نتاجة   
ر  مالاة  بسباب  يلشرتة  لنشاط 

تقناة.

ر حدد مقر يلكصفاة ب أقم 98)، 
 63355  - يملجد  حي  يلأفاق  زنقة 

بركان يململكة يملغر اة. 
ر عين:

 CIN n°( بنعلي  عال   يلساد)ة) 
F165693) ر عنأينه)ي) أقم 4)، زنقة 
بركان   63355 يلرحمة  حي  يلريحان 
يململكة يملغر اة تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   (6 بكاأيخ  ببركان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 473/2022.

813I

COMPTAFFAIRES

la ferme de camelia
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

la ferme de camelia شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : تجزئة 
يالمان يلطابق يلسفلي أقم 94 

يلعالاة - 8855) يملحمدية يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.(3765

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  53 غشت  يملؤأخ في 
ذيت  شرتة   la ferme de camelia
أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يلطابق  يالمان  تجزئة  يإلجكماعي 
 (8855  - يلعالاة   94 أقم  يلسفلي 
يملحمدية يملغرب نتاجة لصعأ ة في 

تحقاق هدف يلشرتة.
ر عين:

ر  تأفاق  يبريهام  يلساد)ة) 
أياض يلسالم أقم 145/1  عنأينه)ي) 
يملغرب  يملحمدية   (8855 د  بلأك 

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
تجزئة  رفي   (5(( غشت   53 بكاأيخ 
 94 أقم  يلسفلي  يلطابق  يالمان 

يلعالاة - 8855) يملحمدية يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (( بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم )184.
814I

FIDUSCAL

املاستر كمباني لخدمات 
 BELL S »الكاترينج »بيلز

)(RESTAURANT & CAFE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

إنشاء فرع تاب  للشرتة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3(1
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
يملاستر تمباني لخدمات يلكاترينج 
 BELL S (RESTAURANT »بالز«
CAFE &) شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي )1 شاأع 

مصطفى تما  دجلة يملعادي 
يلقاهرة - 8)117 يلقاهرة مصر.

إنشاء فرع تاب  للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.555955
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في )5 شتنبر ))5) تقرأ إنشاء 
يلتسماة  تحت  للشرتة  تاب   فرع 
ر   MASTER COMPANY BELL’S
شاأع يلشريأدة   15 يلكائن بالعنأين 
يلطابق يلسفلي دأب لأ اال بأأكأن 
يلديأ   (5553  - يلباضاء  -يلديأ 
طرف  من  يملسير  ر  يملغرب  يلباضاء 
يلساد)ة) محمد يلامني محمد هاكم.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838511.
815I

مككب يلرياني للمحاسبة

STE H B CERAM SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

مككب يلرياني للمحاسبة
شاأع محمد ديرد أقم35) تطأين ، 

93545، تطأين يملغرب
STE H B CERAM SARL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 43 س 
يملنطقة يلصناعاة 93555 تطأين - 

93555 تطأين يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3((51
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   31
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE H : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.B CERAM SARL
 FAIENCE : غرض يلشرتة بإيجاز

.CERAMISTE
أقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 93555 يلصناعاة  يملنطقة  س   43

تطأين - 93555 تطأين يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 STE H B CERAM : يلشرتة 
1.555 حصة بقامة 155.555 دأهم 

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلبررمي تأفاق عنأينه)ي)  يلساد 
إيبيريا  إقامة  يمللكي  يلجيش  شاأع 
 93555 تطأين   (5 أقم   7 يلطابق 

تطأين يملغرب.
يلساد يلحناري مامأن عنأينه)ي) 
إيبيريا  إقامة  يمللكي  يلجيش  شاأع 
 93555 تطأين   (5 أقم   8 يلطابق 

تطأين يملغرب.



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18520

يلسادة يلحناري كأنزيلز سماحة 
عنأينه)ي) بريطاناا - - بريطاناا.

ماأيا  دييا  يلبررمي  يلسادة 
عنأينه)ي) يسباناا - خيريس يسباناا.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلبررمي تأفاق عنأينه)ي)  يلساد 
إيبيريا  إقامة  يمللكي  يلجيش  شاأع 
 93555 تطأين   (5 أقم   7 يلطابق 

تطأين يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1936.

816I

BIG BOSS CENTER

 GEANT DES ROUTE
MAROCAINE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

BIG BOSS CENTER
 LOT SALWA N°1 APPRT

 N°3 1°ER ETG TIT MELLIL
 CASABLANCA casablanca،
MAROC 5545)، يلديأ يلباضاء

 GEANT DES ROUTE
MAROCAINE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 1 شاأع 

الغأتا سادي مأمن إقامة يلااسمين 
أقم ب 357 يلديأيلباضاء - 5645) 

يلديأيلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

538511
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( ماأس   11
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 GEANT : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.DES ROUTE MAROCAINE

وعما    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

-وعما   ونأيعها  بجما   يلحفر 

يلخرسانة  في  يلكبيرة  يإلنشاءيت 

يملسلحة ر يلخرسانة سابقة يإلجهاد 

يلسكك  يلتشأير-وعما   -وعما  

-وعما   يلري  -وعما   يلحديدية 

يلصرف يلصحي ر يلطرق ر يلشبكات 

،وعما   يلفناة  -يبعما   يملخكلفة 

يملااه  تجما   -وعما   يلهادأرلاك 

-وعما  يلحفر رحفر يالباأ.

شاأع   1  : عنأين يملقر يالجكماعي 

الغأتا سادي مأمن إقامة يلااسمين 
 (5645  - يلديأيلباضاء   357 أقم ب 

يلديأيلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

مبلغ أوسما  يلشرتة: 3.555.555 

دأهم، مقسم كالكالي:

 15.555  : ضاغم  زهير  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 15.555  : يلساد حفاظ يلناصر 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  ضاغم  زهير  يلساد 

دأيأتة   734 يلرقم  مسكأية  إقامة 

وكادير 8555 وكادير يملغرب.

عنأينه)ي)  يلناصر  حفاظ  يلساد 

دريأ رالد سادي مسعأد تاط ملال 

ملال  تاط   (9645 يلباضاء  يلديأ 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  ضاغم  زهير  يلساد 

دأيأتة   734 يلرقم  مسكأية  إقامة 

وكادير 8555 وكادير يملغرب

عنأينه)ي)  يلناصر  حفاظ  يلساد 

دريأ رالد سادي مسعأد تاط ملال 

ملال  تاط   (9645 يلباضاء  يلديأ 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (8 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

ماأس ))5) تحت أقم 819533.

817I

Sayarh & Menjra

 International Energy
 Services Row Jersey

Holding Co. Ltd
شرتة يملساهمة

إنشاء فرع تاب  للشرتة

Sayarh & Menjra
 Zerktouni Casablanca، 5(
20000، Casablanca Maroc

 International Energy Services
 Row Jersey Holding Co. Ltd

شرتة يملساهمة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شرتة لأ 
س درم، يلطابق يبر ، بلأك س 

15، ساتي يلديخلة - 85555 يكادير 
يملغرب.

إنشاء فرع تاب  للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.5(897
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( يألاأز   15 في  يملؤأخ 
تحت  للشرتة  تاب   فرع  إنشاء 
 International Energy يلتسماة 
 Services Row Jersey Succursale
ر يلكائن بالعنأين شرتة لأ س درم، 
ساتي   ،15 بلأك س  يبر ،  يلطابق 
ر  يملغرب  يكادير   85555  - يلديخلة 
باندرلفي  يملسير من طرف يلساد)ة) 

فرينكأ.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 118559.
818I

مككب تأثاق

COMMERCE GENERAL PRO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

مككب تأثاق
يقامة يلباتأ  يلطابق يلثاني زيرية 
شاأع محمد يلخامس ر زنقة محمد 

يلبقا  جليز مريتش ، 45555، 
مريتش يملغرب

 COMMERCE GENERAL PRO
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 13 زنقة 
يلكساأ، يلطابق يلخامس أقم 15 

يملعاأيف يلديأ يلباضاء 5355) يلديأ 
يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
487897

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(5 نأنبر   19
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.COMMERCE GENERAL PRO
-تجاأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

جما  يملأيد يلغذيئاة ر غير يلغذيئاة
يملأيد  جما   با   ر  -شريء 
بهاأيت ر  )غذيئاة، مالبس،  يملكنأعة 

مسكحضريت يلكجمال.
-تأيصل ر تسأيق

-تأزي 
-تسأيق 

-وعما  مخكلفة 
-نقل يلسل  يلأطناة ر يلدرلاة 

-يلكجاأة يلعامة 
-تصدير ر يسكيريد.

زنقة   13  : عنأين يملقر يالجكماعي 
 15 أقم  يلخامس  يلطابق  يلكساأ، 
يملعاأيف يلديأ يلباضاء 5355) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : يلجلال  عبد  وحمدر  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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 يلساد وحمدر عبد يلجلال عنأينه)ي)
نأيتشط   MODC 97 YZ 45

مأأيكاناا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلجلال  عبد  وحمدر  يلساد 
 MODC 97 YZ 45 عنأينه)ي) 

نأيتشط مأأيكاناا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 5( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

فبريير 1)5) تحت أقم 8))1.
819I

boss management accounting

MIXTA MAROC
إعالن مكعدد يلقريأيت

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
MIXTA MAROC »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: جماعة 
يلبهريريين يملنطقة يلصناعاة طريق 
تطأين مبنى 9)و يلطابق يبأ�سي 

شقة أقم 1 - - طنجة يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.(5439

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  18 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
بإضافة  يلشرتة  أوسما   في  يلزيادة 
رذلك  يجكماعاة  حصة   (7.685
من  يلشرتة  أوسما   نقل  وجل  من 
15.555.555 دأهم إلى 37.685.555 

دأهم.
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
يلشرتة  أوسما   من  يلنقص  مايلي: 
لكعأيض  دأهم   35.685.555 بمبلغ 
من  يلنقص  طريق  عن  يلخسائر 
حاث وصبح  يلحصص يالجكماعاة، 
 37.685.555 من  يلشرتة  أوسما  

دأهم إلى 7.555.555 دأهم.

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
يملساهمة يلنقدية.

بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 
يلروسما  يإلجكماعي.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   35 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 56957).
8(5I

NJ BUSINESS

SOCIETE BEN2S TRAV
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مككب أقم 19 يلطابق 
يلكالث شاأع عبد يلكريم بنجلأن 
يملدينة يلجديدة فاس يملغرب، 

35555، فاس يملغرب
SOCIETE BEN2S TRAV شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي مكاتب 
ماأينا يلطابق 3 مككب 19 شاأع عبد 

يلكريم بنجلأن يملدينة يلجديدة - 
35555 فاس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
73883

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE BEN2S TRAV
نجاأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
فانال  يلبألي  ور  يملعدن  يبملناأم, 

كلأأيد.

مكاتب   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
ماأينا يلطابق 3 مككب 19 شاأع عبد 
 - يلجديدة  يملدينة  بنجلأن  يلكريم 

35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد سعاد يبن سالم 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد سعاد يبن سالم عنأينه)ي) 
طريق   3 شقة   ( تجزئة فضالة   (5

عين يلشقف 35555 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد سعاد يبن سالم عنأينه)ي) 
طريق   3 شقة   ( تجزئة فضالة   (5

عين يلشقف 35555 فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )387.
8(1I

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

ATLAS KHAJOU
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 CABINET FIDUCIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
ATLAS KHAJOU شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تاغبالأت 
يصاد ييت علي ريعقأب مرتز بن 
صمام-يزأر - 53155 يزأر يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1849
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (8
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 ATLAS : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.KHAJOU
-يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مخكلفة ير يلبناء 
قطاع  في  بالكقساط  -يلكجاأة 

يلغااأ
-ماكاناك 
-يلكجاأة.

عنأين يملقر يالجكماعي : تاغبالأت 
بن  مرتز  ريعقأب  علي  ييت  يصاد 

صمام-يزأر - 53155 يزأر يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 555.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
555 حصة   : يلساد محمد خجأ 

بقامة 155 دأهم للحصة.
بقامة   555  : يلساد محمد خجأ 

155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  خجأ  محمد  يلساد 
ييت عماأ ييت يحيى ير عال- تكريكرة 

53155 يزأر يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  خجأ  محمد  يلساد 
ييت عماأ ييت يحيى ير عال- تكريكرة 

53155 يزأر يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بازأر  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 97).
8((I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

 STE BARENANE SALEK
SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI
يلشاأع يلرئي�سي عماأة بأتكسأست 

يلطابق يلثالث أقم 11 باأترى 
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يشكأتة ييت بها ، 86555، باأترى 

يملغرب

 STE BARENANE SALEK SARL

AU شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 58 حي 
يلأحدة بأجدرأ - 71555 بأجدرأ 

يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

43543

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BARENANE SALEK SARL AU

يلنجاأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملعدناة - يلكجاأة - وعما  مخكلفة.
أقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 71555  - بأجدرأ  يلأحدة  حي   58

بأجدرأ يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : بر ان  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  بر ان  محمد  يلساد 

هللا  عبد  مأالي  حي  يبنصاأ  شاأع 

بأجدرأ 71555 بأجدرأ يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد حمزة بر ان عنأينه)ي) أقم 

 85555 وكادير  يملحمدي  حي   3(58

وكادير يملغرب 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 793).
8(3I

SAGEST

GUIDE BETON
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
GUIDE BETON شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي مكاتب 
يلصفأة أقم 13 طابق 6 مككب 7) 
شاأب باأينزيأين شاأع يلجيش يمللكي 

- 35555 فاس يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.69551

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( شتنبر   15 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  
من  وي  دأهم«   6.(55.555«
 6.355.555« إلى  دأهم«   155.555«
مقاصة  إجريء   : طريق  عن  دأهم« 
م  ديأن يلشرتة يملحددة يملقديأ ر 

يملسكحقة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4957.
8(4I

FOUZMEDIA

Jasmin Bleu
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
Jasmin Bleu شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 59 شاأع 

مأالي عبديلعزيز إقامة مأالي 
عبديلعزيز يلرقم 4 - 14555 

يلقناطرة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

 9(489
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 Jasmin : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.Bleu
مقار    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
غرس ور صاانة يملنتزهات ريلحديئق 

ريلطرق رما إلى ذلك.
 59  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
إقامة  عبديلعزيز  مأالي  شاأع 
 14555  -  4 مأالي عبديلعزيز يلرقم 

يلقناطرة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  محمد  بلغاتي  يلساد 
بئر يلريمي   46 أقم   ( يملغرب يلعربي 

14555 يلقناطرة يملغرب.
عنأينه)ي)  طاأق  يرنأن  يلساد 

يلقناطرة 14555 يلقناطرة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  محمد  بلغاتي  يلساد 
بئر يلريمي   46 أقم   ( يملغرب يلعربي 

14555 يلقناطرة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم -.
8(5I

يلتهامي يلسالمي

مجيل كنسطخكسيون فا�سي
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

يلتهامي يلسالمي
أقم 6 يلشاأع يلكبير بنسأدة ، 

35555، فاس يملغرب
مجال تنسطخكساأن فا�سي شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 3) 

حي يلأحدة بنسأدة فاس - 35555 
فاس يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.35149

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  4) غشت  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ  فا�سي  تنسطخكساأن  مجال 
رعنأين  دأهم   15.555 أوسمالها 
مقرها يإلجكماعي أقم 3) حي يلأحدة 
35555 فاس يملغرب  بنسأدة فاس - 
يلساألة  رقلة  يملنافسة   : نتاجة   

يملالاة.
 (3 ر حدد مقر يلكصفاة ب أقم 
 35555  - حي يلأحدة بنسأدة فاس 

فاس يملغرب. 
ر عين:

ر  يلهاديأي  يلحسن  يلساد)ة) 
 149 أقم  يالزدهاأ  تجزئة  عنأينه)ي) 
أقم يملاء عين يلشقف مأالي يعقأب 
فاس يملغرب تمصفي   35555 فاس 

)ة) للشرتة.
ر  تر�سي  يلخماأ  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) 91 تجزئة شمس ريد فاس 
فاس يملغرب تمصفي   35555 فاس 

)ة) للشرتة.
ر  يلهاديأي  هللا  عبد  يلساد)ة) 
7 حي يلبركاني بنسأدة  عنأينه)ي) كلم 
فاس يملغرب تمصفي   35555 فاس 

)ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3766/2022.
8(6I

FLASH ECONOMIE

MF PACK MOROCCO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MF PACK MOROCCO شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي عماأة 
يلخأجي ) زنقة 1 بلأك ب شاأع 
حسن ) حي يلعرب ييت ملأ  - 

85595 وكادير يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(6955
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 MF  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PACK MOROCCO
إنكاج   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
ريلسل   يإلتسسأيأيت  رتسأيق 

للكغلاف ريلككااف
- يسكيريد ر تصدير.

عماأة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
شاأع  ب  بلأك   1 زنقة   ( يلخأجي 
 - ملأ   ييت  يلعرب  حي   ( حسن 

85595 وكادير يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد محمد ترديد : 455 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد فاصل يملررني : 455 حصة 
بقامة 155 دأهم للحصة.

 155  : عكأبي  مصطفى  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  ترديد  محمد  يلساد 
 (6155 يلكاأة   (45 حي يلنسام أقم 

برشاد يملغرب.
عنأينه)ي)  يملررني  فاصل  يلساد 
شاأع وزأر أقم 45 يلطابق 51 93555 

تطأين يملغرب.
يلساد مصطفى عكأبي عنأينه)ي) 
141 شاأع يالمام عبدر يلكاأة 6155) 

برشاد يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد مصطفى عكأبي عنأينه)ي) 
141 شاأع يالمام عبدر يلكاأة 6155) 

برشاد يملغرب
عنأينه)ي)  ترديد  محمد  يلساد 
 (6155 يلكاأة   (45 حي يلنسام أقم 

برشاد يملغرب
عنأينه)ي)  يملررني  فاصل  يلساد 
شاأع وزأر أقم 45 يلطابق 51 93555 

تطأين يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 5)18.
8(7I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

زموري كاش
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

زمأأي كاش شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 41 مكرأ 
fiduciaire. زنقة يلشهديء ريدي زم

ouardigha@gmail.com ريدي زم 
يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(77
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 13 شتنبر ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
ريدي  يلشهديء  زنقة  مكرأ   41«
fiduciaire.ouardigha@ زم 
إلى  يملغرب«  زم  ريدي   gmail.com
ريدي زم   19 أقم   ( »يلسأق يملغطاة 
fiduciaire.ouardigha@gmail.

com ريدي زم يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بأيدي زم بكاأيخ 5) شتنبر 

))5) تحت أقم 83/2022.
8(8I

SOMANEX

أوفرال أسيرونس
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

SOMANEX
3، شاأع 9 بريزيش تقاط  شاأع 
أحا  يملسكاني ، 5145)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
ورفري  وسيررنس شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 57) شاأع 
يلزأقطأني إقامة سفانكس يلطابق 
يلثاني يملككب 13 - 5555) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.3(5777

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   59 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
زهيرة  زهيرة  )ة)  يلساد  تفأيت 
5)3.7 حصة يجكماعاة من  بنجلأن 
وصل 5)3.7 حصة لفائدة يلساد )ة) 
مأالي زيد يلصديق يلعلمي بكاأيخ 59 

غشت ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 59 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 99)838.
8(9I

SOMANEX

أوفرال أسيرونس
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

SOMANEX
3، شاأع 9 بريزيش تقاط  شاأع 
أحا  يملسكاني ، 5145)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
ورفري  وسيررنس شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 57) شاأع 
يلزأقطأني إقامة سفانكس يلطابق 
) يملككب 13 - 5555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.3(5777

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 59 غشت ))5) تم تحأيل 
للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
إقامة  يلزأقطأني  شاأع   (57« من 
 13 يملككب   ( يلطابق  سفانكس 
يملغرب«  يلباضاء  يلديأ   (5555  -
رزنقة  جأنايد  زنقة  »ملكقى  إلى 
 1 يلشقة  يالر   يلطابق  إبنأ مجاط 
يلباضاء  يلديأ   (5555  - يبميريت 

يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 59 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 99)838.

835I

مككب يلجرردي

AYAFIR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

مككب يلجرردي
شاأع 18 نأنبر أقم 4) يلناضأأ ، 

555)6، يلناضأأ يملغرب
AYAFIR شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : حي 

يالمل يلغربي 51 يلدأيأش 555)6 
يلناضأأ يملغرب.
قفل يلكصفاة
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أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.15939

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( غشت   17 في  يملؤأخ 
شرتة ذيت يملسؤرلاة   AYAFIR حل 
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يملحدردة 
يإلجكماعي حي  دأهم رعنأين مقرها 
 6(555 يلدأيأش   51 يلغربي  يالمل 
يلناضأأ يملغرب نتاجة لعدم رجأد 

مأيأد مالاة.
ر عين:

يلبأعزيتي  مامأن  يلساد)ة) 
 51 يلغربي  يالمل  حي  عنأينه)ي)  ر 
يملغرب  يلناضأأ   6(555 يلدأيأش 

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 17 غشت ))5) رفي حي يالمل 
يلغربي 51 يلدأيأش 555)6 يلناضأأ 

يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 5) شتنبر 

))5) تحت أقم 4457.
831I

IRAMED LOGISTICS 

IRAMED LOGISTICS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

IRAMED LOGISTICS
شاأع كاأنأ، يملبنى 3) ، يلطابق 
يلكاس ، شقة أقم 6 ، 95555، 

طنجة يملغرب
IRAMED LOGISTICS شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع كاأنأ 
، يملبنى 3) ، يلطابق يلكاس  ، شقة 

أقم 6 - 95555 طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135613
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.IRAMED LOGISTICS
نقل   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبضائ  ،
- يلخدمات يللأجستاة ريملنارلة ،

-وعما  مخكلفة.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 ، يلطابق يلكاس    ،  (3 يملبنى   ، كاأنأ 
شقة أقم 6 - 95555 طنجة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد يسامة بنمأمن : 34 حصة 
بقامة 1.555 دأهم للحصة.

 66  : يلعافي  ينأيأ  محمد  يلساد 
حصة بقامة 1.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد يسامة بنمأمن عنأينه)ي) 
زنقة ريد يلاان عماأة قرطبة طابق 5 

شقة )) 95555 طنجة يملغرب.
يلعافي  ينأيأ  محمد  يلساد 
ملقة   (1555 يسباناا  عنأينه)ي) 

يسباناا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عطاء  يلعيساري  يلسادة 
عماأة  يلاان  ريد  زنقة  عنأينه)ي) 
 95555  (( شقة   5 طابق  قرطبة 

طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 15188.
83(I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 PHARMACIE MARIA
AZROU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 PHARMACIE MARIA AZROU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 85) 

يلنخال 3 وزأر - 53155 وزأر يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1853
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( ماي   1(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PHARMACIE MARIA AZROU
غرض يلشرتة بإيجاز : صادلاة.

 (85  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلنخال 3 وزأر - 53155 وزأر يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 1.355.555 

دأهم، مقسم كالكالي:
 13555  : عزر  ماأية  يلسادة   -

بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة ماأية عزر عنأينه)ي) أقم 
17 شاأع يلحسن يلثاني يحديف يزأر 

53155 يزأر يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة ماأية عزر عنأينه)ي) أقم 
17 شاأع يلحسن يلثاني يحديف يزأر 

53155 يزأر يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بازأر  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 199/2022.
833I

فادكات

 STE MOUASSASSATE
 ALFAJR AZZAYTOUNE

PRIVEE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

فادكات

3 مكرأ زنقة باسكأأ يملدينة 

يلجديدة مكناس ، 55555، مكناس 

يملغرب

 STE MOUASSASSATE ALFAJR

AZZAYTOUNE PRIVEE شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع يبن 

خلدرن عماأة أقم 47 شقة أقم 4 

م.ج - 55555 مكناس يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(4441

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(( يألاأز   53 في  يملؤأخ 

حل شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

 STE MOUASSASSATE ALFAJR

مبلغ   AZZAYTOUNE PRIVEE
دأهم رعنأين   8.135.555 أوسمالها 
يبن خلدرن  مقرها يإلجكماعي شاأع 

 - م.ج   4 أقم  شقة   47 أقم  عماأة 

 : نتاجة    يملغرب  مكناس   55555

يلكأقف يلكام لنشاط يلشرتة.

ر حدد مقر يلكصفاة ب شاأع يبن 

 4 شقة أقم   47 خلدرن عماأة أقم 

م.ج - 55555 مكناس يملغرب. 

ر عين:

عمريني  يملجاد  عبد  يلساد)ة) 
تأال   أياض   6(5 أقم  عنأينه)ي)  ر 

)ة)  55545 مكناس يملغرب تمصفي 

للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

شاأع   : بالكصفاة  يملكعلقة  يلأثائق 

يبن خلدرن عماأة أقم 47 شقة أقم 

4 م.ج مكناس
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باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 847.

834I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

EXPRESS SAKANE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 Bd yaacoub el mansour (39
 239 Bd yaacoub el mansour،

55)5)، يلديأ يلباضاء يملغرب
EXPRESS SAKANE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يعقأب يملنصأأ 39) يلطابق 
3 يلرقم 5 حي يلريحة - 55)5) 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5(6883
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(1 دجنبر   17
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.EXPRESS SAKANE
منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
شريء  ر  با   يلبناء  مقارلة  عقاأي 

يالأي�سي ريلشقق.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 3 يلطابق   (39 يملنصأأ  يعقأب 
يلرقم 5 حي يلريحة - 55)5) يلباضاء 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : يلعمري  محمد  يلساد 
حصة بقامة 55.555 دأهم للحصة.

 (55  : بلغشأأ  تأفاق  يلساد 
حصة بقامة 5.555) دأهم للحصة.

يلساد خالد يلحامر : 55) حصة 
بقامة 5.555) دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلعمري  محمد  يلساد 
بن   7( أقم   (5 بلأك  يلصخأأ  حي 
يلباضاء  يلديأ   (5555 سلامان 

يملغرب.
يلساد تأفاق بلغشأأ عنأينه)ي) 
54 شاأع  سادي مأمن حي درما م ع 
 (5555 يلباضاء   45 أقم  يلنهضة 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
عنأينه)ي)  يلحامر  خالد  يلساد 
 1( زنقة  يملالأدي  يلكازي  مجمأعة 
يلباضاء  كالافأأناا  حي   11 أقم 

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد تأفاق بلغشأأ عنأينه)ي) 
54 شاأع  سادي مأمن حي درما م ع 
 (5555 يلباضاء   45 أقم  يلنهضة 

يلديأ يلباضاء يملغرب
عنأينه)ي)  يلعمري  محمد  يلساد 
بن   7( أقم   (5 بلأك  يلصخأأ  حي 
يلباضاء  يلديأ   (5555 سلامان 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (4 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

دجنبر 1)5) تحت أقم -.
835I

O’GESTION & CONSEIL

BAMA BIG
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

O›GESTION & CONSEIL
شقة )1 يلطابق يلثالث 18 مكرأ 
زنقة محمد عبدر إقامة حمزة ، 

OUJDA MAROC ،65555
BAMA BIG شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
محمد عبدر أقم 18 مكرأ إقامة 

حمزة مككب أقم )1 - 65555 رجدة 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
39957

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 BAMA : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.BIG
وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يالسكيريد   , يلبناء  روشغا   مكنأعة 

ريلكصدير ,يسكغال  يملعادن,
تاجر,تنظام يللقاءيت.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
إقامة  مكرأ   18 أقم  عبدر  محمد 
حمزة مككب أقم )1 - 65555 رجدة 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلطاب  بن  يلرحمان  يلساد عبد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلطاب  بن  يلرحمان  يلساد عبد 
عين   64155 يلحي يلجديد  عنأينه)ي) 

بني مطهر يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلطاب  بن  يلرحمان  يلساد عبد 
عين   64155 يلحي يلجديد  عنأينه)ي) 

بني مطهر يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1445.
836I

CECOGEL / SARL

BENDECO
إعالن مكعدد يلقريأيت

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
BENDECO »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: رجدة، 
)3 طريق عماأ يبن يسير - - رجدة 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.14679

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (519 فبريير   (( يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
من  يجكماعاة  حصة   155 تفأيت 
يلسادة تأأية يلغالي إلى يلساد عبد 
حصة   155 تفأيت  يلغالي  يلعالي 
يلغالي  تأأية  يلسادة  يجكماعاة من 
 155 تفأيت  يلغالي  يلساد رهبي  إلى 
حصة يجكماعاة من يلسادة تأأية 
يلغالي  يلعزيز  عبد  يلساد  إلى  يلغالي 
من  يجكماعاة  حصة   155 تفأيت 
يلسادة  إلى  يلغالي  تأأية  يلسادة 
حصة   155 تفأيت  يلغالي  خالدة 
يلغالي  تأأية  يلسادة  يجكماعاة من 
 155 إلى يلساد أشاد يلغالي تفأيت 
حصة يجكماعاة من يلسادة تأأية 
يلغالي إلى يلساد محمد يلغالي تفأيت 
يلسادة  من  يجكماعاة  حصة   155
يلغالي  تأأية يلغالي إلى يلسادة أجاء 
من  يجكماعاة  حصة   155 تفأيت 
يلساد  إلى  يلغالي  تأأية  يلسادة 
حصة   155 تفأيت  يلغالي  مصطفى 
يلغالي  تأأية  يلسادة  يجكماعاة من 

إلى يلسادة جمالة يلغالي
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
تجاأة   -  : للشرتة  غرضين  إضافة 

)NEGOCE) - وعما  مكنأعة
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

تحديث يلقانأن يبسا�سي للشرتة
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رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :6-7 أقم  بند 
155 حصة يجكماعاة  تفأيت  مايلي: 
يلساد  إلى  يلغالي  من يلسادة تأأية 
155 حصة  عبد يلعالي يلغالي تفأيت 
يلغالي  تأأية  يلسادة  يجكماعاة من 
 155 تفأيت  يلغالي  يلساد رهبي  إلى 
حصة يجكماعاة من يلسادة تأأية 
يلغالي  يلعزيز  عبد  يلساد  إلى  يلغالي 
من  يجكماعاة  حصة   155 تفأيت 
يلسادة  إلى  يلغالي  تأأية  يلسادة 
حصة   155 تفأيت  يلغالي  خالدة 
يلغالي  تأأية  يلسادة  يجكماعاة من 
 155 إلى يلساد أشاد يلغالي تفأيت 
حصة يجكماعاة من يلسادة تأأية 
يلغالي إلى يلساد محمد يلغالي تفأيت 
يلسادة  من  يجكماعاة  حصة   155
يلغالي  تأأية يلغالي إلى يلسادة أجاء 
من  يجكماعاة  حصة   155 تفأيت 
يلساد  إلى  يلغالي  تأأية  يلسادة 
حصة   155 تفأيت  يلغالي  مصطفى 
يلغالي  تأأية  يلسادة  يجكماعاة من 

إلى يلسادة جمالة يلغالي
بند أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
تجاأة   -  : للشرتة  غرضين  إضافة 

)NEGOCE) - وعما  مكنأعة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يلكجاأية بأجدة بكاأيخ 17 ماي 519) 

تحت أقم 1559.
837I

ste imtiyaz conseils sarl

PARADIS SEPT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة يلعر اة يلسعأدية يلطابق 
يالر  ثقة أقم 5 يملدينة يلجديدة 

فاس ، 35555، فاس يملغرب
PARADIS SEPT شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي كلم 14 
دريأ يرالد ماملا طريق ييمأزيأ عين 

يلشقف فاس - 35555 فاس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73891

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   ((

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PARADIS SEPT

غرض يلشرتة بإيجاز : * مقهى

* مطعم.

 14 كلم   : عنأين يملقر يالجكماعي 

عين  ييمأزيأ  طريق  ماملا  يرالد  دريأ 

يلشقف فاس - 35555 فاس يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلساد بأعزيز نأأ يلدين 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد بأعزيز نأأ يلدين عنأينه)ي) 

عين  طريق  يلرياض  حي   13 فاال 

يلشقف فاس 35555 فاس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد بأعزيز نأأ يلدين عنأينه)ي) 

عين  طريق  يلرياض  حي   13 فاال 

يلشقف فاس 35555 فاس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (( بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3885.

838I

شرتة محاسبة صايم

SOREXMINE SARL
إعالن مكعدد يلقريأيت

شرتة محاسبة صايم
شاأع يلدأفأفي عماأة يلسعادة 
يلطابق يلثالث أقم 6 ، 65555، 

رجدة مغرب
SOREXMINE SARL »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: طريق 

رجدة شاأع يلحسن يلثاني جريدة - - 
64555 جريدة يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.17115
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  5) غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
ومنأن  يلساد  يملسير  مهام  تمديد   -

يلبشيرملدة غير محددة
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
إضافة يبنشطة يلكالاة إلى   - مايلي: 
نشاط يلشرتة يلحالي : - ينجاز جما  
منعش  بالبناء،  يملكعلقة  يبشغا  
تأجير   - يبأي�سي.  تجزئة  عقاأي، 

يلعقاأيت غير يملفررشة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
من  يلغرض   :3 يملادة  أقم  بند 
مايلي:  على  ينص  يلذي   : يلشرتة 
يململكة  في  يلشرتة  من  يلغرض 
يلكنقاب ريلبحث عن   - يملغر اة هأ: 
ينجاز   - يملعادن  تسأيق   - يملعادن. 
بالبناء،  يملكعلقة  يبشغا   جما  
يبأي�سي.؛  تجزئة  عقاأي،  منعش 
با   تسايرر  يسكغال ،  يقكناء،   -
يملنقألة  ريلحقأق  يملمكلكات  جما  
- تأجير يلعقاأيت غير  رغير يملنقألة ؛ 
مباني   ، سكناة  )غرف  يملفررشة 
مخكلفة ور جزء من يملباني) ؛ -وشغا  
)وشغا   مخكلفة  وشغا   ر  يلبناء 
روشغا   مباني  يملكنأعة،  يلبناء 
عامة، وعما  يلحفر ، وعما  يلطرق 
ريلشبكات يملخكلفة ، وعما  يلهندسة 
يلصحي  يلصرف  وعما    ، يملدناة 

رإمديديت مااه يلشرب) ؛ - وي خدمة 
وي  تهر ائاة بما في ذلك تأأيد روديء 
عملاة تكعلق بالكهر اء. ربشكل وعم، 
جما  يملعامالت يلكجاأية ريلصناعاة 
بشكل  يملرتبطة   ، ريملالاة  ريلعقاأية 
بابهديف  مباشر  غير  ور  مباشر 
يملحكمل  من  يلتي  ور  وعاله  يملذكأأة 
 ، يلشرتة  رتطأير  تحقاق  تعزز  ون 
غير  ور  مباشرة  وي مشاأتة  رتذلك 
مباشرة ، بأي شكل من يبشكا . ، في 
يلشركات يلتي تسعى لكحقاق وهديف 

مماثلة ور ذيت صلة.
ور   تعاين   -  43 يملادة  أقم  بند 
على  يلذي ينص على مايلي:   : مسير 
 ، وعاله   15 يملادة  يلرغم من وحكام 
غير  لفترة  للشرتة  مسير  تعاين  يكم 
ومنأن  يلساد  يلشريك  محدردة: 
يملهمة  بقبأ   يصرح  يلذي  يلبشير 
يملأكلة إلاه ريؤتد ونه ال يخض  بي 
تعاأض ور من  ملماأسة هذه يملهمة. 
يلبشير  ومنأن  يملسيريلساد  للشريك 
رحده يلحق في يلقاام بأي عملاة على 

يلحساب يلبنكي للشرتة يملذكأأة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   16 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1413.
839I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 ABDESSAMAD ACHARAI
 ARCHITECTECTURE ART ET
AMENEGEMENT SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5, SALA AL JADIDA, SALE ،

11000، SALE MAROC
 ABDESSAMAD ACHARAI

 ARCHITECTECTURE ART ET
 AMENEGEMENT SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد
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رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 
43 شاأع يبأ فاأس يملريني يلطابق 
4 حسان يلر اط 11155 يلر اط 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16(853
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(1 شتنبر   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 ABDESSAMAD ACHARAI
 ARCHITECTECTURE ART ET

.AMENEGEMENT SARL AU
يلهندسة   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يملعماأية.
أقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق  يملريني  فاأس  يبأ  شاأع   43
يلر اط   11155 يلر اط  حسان   4

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد عبد يلصمد يشرعي : 155 

حصة بقامة 1.555 دأهم للحصة.
يلساد عبد يلصمد يشرعي : 155 

بقامة 1.555 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يشرعي  يلصمد  عبد  يلساد 
 8 أقم  مكرأ   35 يقامة  عنأينه)ي) 
شاأع ريد فاس يتدي  11155 يلر اط 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يشرعي  يلصمد  عبد  يلساد 
 8 أقم  مكرأ   35 يقامة  عنأينه)ي) 
شاأع ريد فاس يتدي  11155 يلر اط 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 7456.

845I

FIDALIC CONSEIL

DAR MARRAKCHA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FIDALIC CONSEIL
يالزدهاأ يمكديد عماأة أقم 118 ، 

45555، مريتش يملغرب
DAR MARRAKCHA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يز زط 
دأب يلقا�سي أقم 151 - 45555 

مريتش يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(9545
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 DAR  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MARRAKCHA
ديأ   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلصاافة.
يز زط   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 45555  -  151 أقم  يلقا�سي  دأب 

مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد يأهان ريلاام كالأت : 555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : ديناا   تريسكأف  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

كالأت  ريلاام  يأهان  يلساد 
سيز  سأأ  باغنألس  عنأينه)ي) 
 35(55 تيست  جنري   در  زنقة   15

باغنألس سأأ سيز فرنسا.
ديناا   تريسكأف  يلساد 
سيز  سأأ  باغنألس  عنأينه)ي) 
 35(55 تيست  جنري   در  زنقة   15

باغنألس سأأ سيز فرنسا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
كالأت  ريلاام  يأهان  يلساد 
سيز  سأأ  باغنألس  عنأينه)ي) 
 35(55 تيست  جنري   در  زنقة   15

باغنألس سأأ سيز فرنسا
ديناا   تريسكأف  يلساد 
سيز  سأأ  باغنألس  عنأينه)ي) 
 35(55 تيست  جنري   در  زنقة   15

باغنألس سأأ سيز فرنسا
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139564.
841I

م س س ج

ناتير مودا كوسميتيك
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

م س س ج
)9 شاأع يلزأقطأني كليز مريتش ، 

45555، مريتش يملغرب
ناتير مأدي كأسماتاك شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

مأالي يلحسن عماأة سيبام بلأك 
س يلطابق يلريب  أقم 15 مريتش - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(7993
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (3
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
ناتير   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

مأدي كأسماتاك.
مأيد   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلكجمال بالكقساط 
مالبس جاهزة.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
بلأك  سيبام  عماأة  يلحسن  مأالي 
 - مريتش   15 س يلطابق يلريب  أقم 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : محمد  يلبزييزي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلبزييزي محمد عنأينه)ي)  يلساد 
أ ط يسفل زنقة بن عبد يلأهاب أقم 

11 93555 تطأين يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلبزييزي محمد عنأينه)ي)  يلساد 
أ ط يسفل زنقة بن عبد يلأهاب أقم 

11 93555 تطأين يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   54 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 138355.

84(I

hhamid001@gmail.com

PALETTE NUMERIQUE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

hhamid001@gmail.com
شاأع يلقدس يقامة يمانة 5 يرالد 
طالب حي يلعمرية تجزئة يلسكن 
يالناق عين يلشق يلطابق يالر  

يلشقة ) ، 3355)، يلباضاء يملغرب
PALETTE NUMERIQUE شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
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رعنأين مقرها يإلجكماعي 75 شاأع 
11 يناير يلطابق يالر  يلشقة 169 - 

55)33 يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

554461
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (7
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PALETTE NUMERIQUE
 : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملعلأماات.
75 شاأع  عنأين يملقر يالجكماعي : 
 - 169 11 يناير يلطابق يالر  يلشقة 

55)33 يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
أرالند  كأمان  كأفي  يلساد 
 155 حصة بقامة   555  : فررجيس 

دأهم للحصة.
:  يلساد فارر خالد ودبارر عربي 
555 حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
أرالند  كأمان  كأفي  يلساد 
فررجيس عنأينه)ي) تريشفال ف ج و 
يلزنقة )1 55)33 كأت ديفأيأ كأت 

ديفأيأ.
عربي  ودبارر  خالد  فارر  يلساد 
عنأينه)ي) تريشفال ف ج و يلزنقة )1 

55)33 كأت ديفأيأ كأت ديفأيأ.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
أرالند  كأمان  كأفي  يلساد 
فررجيس عنأينه)ي) تريشفال ف ج و 
يلزنقة )1 55)33 كأت ديفأيأ كأت 

ديفأيأ

عربي  ودبارر  خالد  فارر  يلساد 
عنأينه)ي) تريشفال ف ج و يلزنقة )1 

55)33 كأت ديفأيأ كأت ديفأيأ
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 55 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 836544.
843I

KANAJI TRANS

KANAJI TRANS SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

KANAJI TRANS
يقامة شارية شاأع يأسف يبن 

تاشفين شاأع أشاد أيضا طابق 4 
أقم1) ، 95555، طنجة يملغرب

KANAJI TRANS SARL شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 
شارية شاأع يأسف يبن تاشفين 

شاأع أشاد أيضا طابق 54 أقم 1) - 
95555 طنجة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
135435

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.KANAJI TRANS SARL
يلنقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلطرقي للبضائ  رطناا ر درلاا.
يقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تاشفين  يبن  يأسف  شاأع  شارية 
 (1 أقم   54 شاأع أشاد أيضا طابق 

- 95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
455 حصة   : يلساد يأسف نبال 

بقامة 155 دأهم للحصة.

655 حصة  يلساد يبريهام نبال : 
بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  نبال  يأسف  يلساد 
 44 مجمأعة  يلنأأ  يلحسني  يملجم  

أقم 13 95555 طنجة يملغرب.
عنأينه)ي)  نبال  يبريهام  يلساد 

فرنسا )5951 فرنسا فرنسا.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  نبال  يأسف  يلساد 
 44 مجمأعة  يلنأأ  يلحسني  يملجم  

أقم 95555 طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   14 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )986.

844I

IMEXFID

EMID PRO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

IMEXFID
 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
EMID PRO شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي : حي 
يلقدس يملجمأعة 157 يلرقم 7 
سادي يلبرنأ�سي يلديأ يلباضاء - 

5655) يلديأ يلباضاء يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.334361

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   14 يملؤأخ في 
شرتة ذيت يملسؤرلاة   EMID PRO
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يملحدردة 
يإلجكماعي حي  دأهم رعنأين مقرها 
 7 يلرقم   157 يملجمأعة  يلقدس 
 - يلباضاء  يلديأ  يلبرنأ�سي  سادي 
يلديأ يلباضاء يملغرب نتاجة   (5655

الغالق ر تصفاة يلشرتة.

ر عين:
يلساد)ة) محمد بأدير ر عنأينه)ي) 
يلرقم   157 يملجمأعة  يلقدس  حي 
يلباضاء  يلديأ  يلبرنأ�سي  سادي   7
يملغرب  يلباضاء  يلديأ   (5655

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
حي  رفي   (5(( يأناأ   14 بكاأيخ 
 7 يلرقم   157 يملجمأعة  يلقدس 
 - يلباضاء  يلديأ  يلبرنأ�سي  سادي 

5655) يلديأ يلباضاء يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم 835617.
845I

AMG CONSULTING

TRS AL AHD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

AMG CONSULTING
 BD LA GRANDE CEINTURE 341
 HAY MOHAMMADI ، 20000،

CASABLANCA MAROC
TRS AL AHD شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 341 شاأع 

يلحزيم يلكبير 341 شاأع يلحزيم 
يلكبير 5355) يلديأيلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.331(37
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ حل   (5(( 51 ماأس  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
يلشريك يلأحاد TRS AL AHD مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
شاأع يلحزيم   341 مقرها يإلجكماعي 
يلكبير  يلحزيم  شاأع   341 يلكبير 
يملغرب نتاجة  يلديأيلباضاء   (5355

  : يلفشل في حقاق غرض لشرتة.
 341 ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 (5355 يملغرب  يلكبير  يلحزيم  شاأع 

يلديأيلباضاء يملغرب. 
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ر عين:
ر  عزيزة  يلطاءي  يلساد)ة) 
عماأة   1 يلضحي  إقامة  عنأينه)ي) 
 (5355 يلسب   )1عين  أقم   95 د 
)ة)  تمصفي  يملغرب  يلديأيلباضاء 

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

وبريل ))5) تحت أقم 1947)8.

846I

مككب يملحاسبة

 AMAL JOB›S PRODUCT
SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

مككب يملحاسبة
5 زنقة عبد يملأمن بن علي ، 
555)5، يلرشادية يملغرب

 AMAL JOB›S PRODUCT SARL
AU شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تريج أقم 
614 تجزئة بأتالمين يلرشادية - 

555)5 يلرشادية يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16313
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 AMAL : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.JOB’S PRODUCT SARL AU

: با  يملأيد  غرض يلشرتة بإيجاز 
يلشبه يلطباة

با  مأيد مسكحضريت يلكجمال
تجاأة.

تريج   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
أقم 614 تجزئة بأتالمين يلرشادية - 

555)5 يلرشادية يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : وما   برجاري  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  وما   برجاري  يلسادة 
وزأر   53155 وزأر   ( حي يطلس   11

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  وما   برجاري  يلسادة 
وزأر   53155 وزأر   ( حي يطلس   11

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (( بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1175.

847I

Fimargic

ازالك بتيمو
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
يزالك بتامأ شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

يملسكقبل سأق يلسبت يرال  يلنمة 
تجزئة يملسكقبل سأق يلسبت يرال  
يلنمة 3555) سأق يلسبت يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
157

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(5 ماأس   56

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

يزالك   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

بتامأ.

يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مخكلفة.

تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

يملسكقبل سأق يلسبت يرال  يلنمة 

تجزئة يملسكقبل سأق يلسبت يرال  

يلنمة 3555) سأق يلسبت يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 555.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 (.555  : مألأد  يلأأدي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 (.555  : حمزة  يلأأدي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  مألأد  يلأأدي  يلساد 

تجزئة يملسكقبل سأق يلسبت يرال  

يلنمة 355) سأق يلسبت يملغرب.

عنأينه)ي)  حمزة  يلأأدي  يلساد 

تجزئة يملسكقبل سأق يلسبت يرال  

يلنمة 355) سأق يلسبت يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  مألأد  يلأأدي  يلساد 

تجزئة يملسكقبل سأق يلسبت يرال  

يلنمة 3555) سأق يلسبت يملغرب

عنأينه)ي)  حمزة  يلأأدي  يلساد 

تجزئة يملسكقبل سأق يلسبت يرال  

يلنمة 3555) سأق يلسبت يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بسأق يلسبت يرالد يلنمة 

أقم  تحت   (5(5 شتنبر   (8 بكاأيخ 

.15(

848I

fiduent

GASBAH TOURS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

fiduent
أقم 85 تجزئة يلنادأ رأزيزيت ، 

45555، رأزيزيت يملغرب
GASBAH TOURS شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 85 تجزئة 

يلنادأ - 45555 رأزيزيت يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي -.
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تعاين  تم   (519 ماي   (1 في  يملؤأخ 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) تصبة 

يبريهام يلااس تمسير رحاد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
ماي   (7 بكاأيخ  بأأزيزيت  يالبكديئاة 

519) تحت أقم 185.
849I

FOUZMEDIA

HAMZA PATISSE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
HAMZA PATISSE شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 18 
-دكان- زنقة يره ديأأ يلبلدية - 

14555 يلقناطرة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

 9(568
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
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ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.HAMZA PATISSE
با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملنكأجات يلخاصة بالحلأيات.
أقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - يلبلدية  زنقة يره ديأأ  -دكان-   18

14555 يلقناطرة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد حمزة يخصا�سي عنأينه)ي) 
يلزنقة يره أقم 8 ديأأ يلبلدية 14555 

يلقناطرة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد حمزة يخصا�سي عنأينه)ي) 
يلزنقة يره أقم 8 ديأأ يلبلدية 14555 

يلقناطرة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم -.
855I

NORD FINANCE

Sté BAHIA MED PLAZA 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

 Sté BAHIA MED PLAZA شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي عماأة 
تأأيزمأ بلأك د – يلطابق يبأ�سي 

– يملحل أقم 51 - 555)3 يلحسامة 
يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
 3857

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 Sté  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BAHIA MED PLAZA
ٳحديث٬   : غرض يلشرتة بإيجاز 
تساير ريسكغال  محطة لبا  رتأزي  
من  رغيرها  يلتشحام  رمأيد  يلأقأد 

يملنكجات يلخاصة. 
مطعم  رإسكغال   -ٳحديث   

رمقهى. 
 - با  يلكبغ بالكقساط.

محالت  ريسكغال   ٳحديث   -  
يملأيد  لبا   يملساحات  ر/ور  يلبقالة 
ريلبضائ   بالكقساط  يلغذيئاة 

بجما  ونأيعها.
 - يلتسأيق بصفة عامة.

ريسكغال   تساير  ٳحديث٬   -
يملحركات  رٳصالح  لصاانة  رأشة 
يملقطأأيت- يلحافالت-  )يلسااأيت- 

يلدأيجات يلناأية...)
 - ديبناج يلسااأيت.

 - شريء٬ با  ريإلتجاأ في قط  غااأ٬ 
ريإلتسسأيأيت  يلسااأيت  وجزيء 

جديدة ور مسكعملة.
 * إحديث٬ شريء٬ تساير٬ تريء وي 
أ حاتها  تسايرها٬  سااحاة٬  منشأة 

ر اعها يملحكمل كلاا ور جزئاا. 
 * تنشاط٬ إنعاش٬ دأيسة رتطأير 
يملريفق يلسااحاة للفنادق ٬ يملقاهي٬ 
يلشاي٬  غرف  يإلقامات٬  يملطاعم٬ 

يملشرر ات رمريتز يلترفاه. 
 * شريء جما  يبأي�سي ريملمكلكات٬ 
يلسااحاة٬  يملشاأي   هذه  كل  إنجاز 

بناء مأتاالت٬ فنادق٬ أياض رنز . 
نشاط يملنعش يلسااحي بكافة   -  

وشكاله.
تشغال جما  ونأيع يبنشطة   *  

يلسااحاة.

يملفررشة  يلشقق  تريء   *
ريإلقامات يلسكناة.

ريللأجيستاكي  يملادي  يلكنظام   -
لألحديث.

يملساحات لترتاب رتنظام  - تريء 
صاالت يلعرض.

بصفة  ريلكصدير  يالسكيريد   -
عامة.

- عملاة يالمكااز. 
- دأيسة٬ حاازة٬ شريء٬ با ٬ تباد ٬ 
بريءيت  لجما   يمكااز  يسكغال ٬ 
يلعملاات  يلتريخاص٬  يإلختريع٬ 
للحساب  يلكجاأية  ريلعالمات 
يلحصري للشرتة في كل من يملغرب 

ريلخاأج.
صلة  ذيت  يلعملاات  جما    -
مأضأع  م   مباشرة  غير  ٲر  مباشرة 

يلشرتة. 
يلغير  ٲر  يملباشرة  يملشاأتة   -
ٲر  يلشركات  من  ٲي  في  يملباشرة 
يملقارالت ذيت مأضأع مماثل رالساما 
شركات جديدة ور  من خال  ٳنشاء 
ور  يندماج  عملاات  ور  مساهمات 

تحالفات ور مشاأي  مشترتة
عماأة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يبأ�سي  يلطابق   – د  بلأك  تأأيزمأ 
– يملحل أقم 51 - 555)3 يلحسامة 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد بأعنان محمد : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : سلامة  يملريبط  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  محمد  بأعنان  يلساد 
 3(555 يلجمال  يلشاطئ  حي 

يلحسامة يملغرب.
يلسادة يملريبط سلامة عنأينه)ي) 
 3(555 يلجمال  يلشاطئ  حي 

يلحسامة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  محمد  بأعنان  يلساد 
 3(555 يلجمال  يلشاطئ  حي 

يلحسامة يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (( بكاأيخ  بالحسامة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 44).

851I

chrono services

السالم خدمات
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

chrono services
45 زنقة عقبة بن ناف  برشاد، 

6155)، برشاد يملغرب
يلسالم خدمات شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 463 

تجزئة ياسمانة - 463 برشاد يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16715
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : يلسالم 

خدمات.
تحأيالت   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يالما  ر خدمات يالديء.
 463  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تجزئة ياسمانة - 463 برشاد يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 155  : عائشة  بأعباد  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة بأعباد عائشة عنأينه)ي) 

 6 يلرقم   ( يقامة يلأئام يلطابق   56

ياللفة )5)5) يلديأيلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلسادة بأعباد عائشة عنأينه)ي) 

 6 يلرقم   ( يقامة يلأئام يلطابق   56

ياللفة )5)5) يلديأيلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يأناأ   15 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 597.

85(I

FIDUPLUS

KERGUELEN

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

FIDUPLUS

355 شاأع محمد يلخامس فضاء 

يسرى يلطابق 9 أقم )11 ، 5155)، 

يلديأيلباضاء يملغرب

KERGUELEN شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

بأأغأن زنقة جعفر يبن حبيب 

إقامة يملشرق ) يلطابق 1 أقم 3 - 

5553) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.147537

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

5)5) تم تعاين  14 شتنبر  يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

شنأف جما  تمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 59 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

وتكأ ر 5)5) تحت أقم 749158.

853I

CANOCAF SARL

NRD TRAVAUX
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CANOCAF SARL
شاأع يلجيش يمللكي زنقة يلخنساء 

أقم 7 يلطابق يلثاني أقم 53 
 NADOR ،6(555 ،يلناظأأ

MAROC
NRD TRAVAUX شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 

تجزئة يلعمرين أقم 83)1عماأة 
»يسطنبأ 13« يلطبق يلثالث 
سلأين - )75)6 ناضأأ يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(4615
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   19
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 NRD  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.TRAVAUX
غرض يلشرتة بإيجاز : 1/ تصاأيح 

يلكعدين
)/ يالشغا  يملخكلفة ير يلبناء

3/ يسكغال  يملقل 
4/ يالسكيريد ر يلكصدير

5/ با  مأيد يلبناء.
 : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
83)1عماأة  أقم  يلعمرين  تجزئة 
يلثالث  يلطبق  »يسطنبأ 13« 

سلأين - )75)6 ناضأأ يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 : يلأغميري  يلدين  نأأ  يلساد 

دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلأغميري  يلدين  نأأ  يلساد 

 58 أقم  بأسخان  دريأ  عنأينه)ي) 
يلناظأأ   6(75( سلأين  بأعرك 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلأغميري  يلدين  نأأ  يلساد 

 58 أقم  بأسخان  دريأ  عنأينه)ي) 
يلناظأأ   6(75( سلأين  بأعرك 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 55 شتنبر 

))5) تحت أقم 4358.

854I

NORD FINANCE

 STE ALHUCEMAS CAR
RENTAL

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

 STE ALHUCEMAS CAR RENTAL

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

مأالي يدأيس يبتبر أقم 38 - 

555)3 يلحسامة يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(9(5

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تم تعاين  )1 شتنبر  يملؤأخ في 

مسير جديد للشرتة يلساد)ة) يبرياق 

حنان تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  بالحسامة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 39).

855I

SAMIR FIDUCIAIRE

BRAHIM FATHALLAH
إعالن مكعدد يلقريأيت

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

BRAHIM FATHALLAH »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: يلطابق 

يالأ�سي أقم 6، تجزئة يلزيكأنة، 

يلشطر و، يلبساتين، مكناس - 

MEKNES 55555 يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.46689

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

))5) تم يتخاذ  35 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يلحامل  محمد  فكح هللا  يلساد  با  

 W 140544 أقم  يلأطناة  للبطاقة 

سعاد  هللا  فكح  للساد  حصة555 

للبطاقة  يلحامل  يلجنساة،  مغربي 

 .D6((543 يلأطناة أقم

على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 

مايلي: تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة 

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة  من 

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

شريك رحاد

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 

يلحامل  محمد  فكح هللا  يلساد  با  

 W 140544 أقم  يلأطناة  للبطاقة 

سعاد  هللا  فكح  للساد  حصة555 

للبطاقة  يلحامل  يلجنساة،  مغربي 

 .D6((543 يلأطناة أقم
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بند أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

من  للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تغاير 

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  لشرتة 

شريك رحاد

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (( بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3434.

856I

يعالنات يلشركات

صفا ستادي ش.م.م.ش.و

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

إنشاء فرع تاب  للشرتة

شرتة صفا سكادي ش.م.م.ش.ر

س.ت 159657 مريتش

83 شاأع يلزأقطأني يقامة يللامأن 

شقة ب)1 كليز مريتش 

محضر يلجم  يلعام يالسكثنائي

في  محرأ  عرفي  عقد  بمأجب 

مريتش بكاأخ 5) يألاأز ))5)،

يالسكثنائي    يلعام  يلجم   تم 

ش.م.م.ش.ر،  سكادي  صفا  شرتة 

للشرتة  ملحقة  بإنشاء  يملكعلق  ر 

:حي  يلكالي  بالعنأين  يكادير  بمدينة 

فأنتي يلعلاا عماأة لالأ

يلطابق يلثالت مككب أقم 7.

وعما    : هأ  يالجكماعي  يلنشاط 

يلجامعات  في  يلطالب  تسجال 

يبجنباة رونشطة يلكدأيب ؤ يلككأين. 

محمد  يلساد  تعاين  يلتساير.- 

يباها مسير للشرتة 

جما   م   محددة  غير  ملدة 

يلصالحاات فالكأقا .-

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

شتنبر   (( بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

 (5((

تحت أقم118533،أقم يلتسجال 

بالسجل يلكجاأي هأ 919)5.

857I

WORK UP BUSINESS

VILED
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

WORK UP BUSINESS
59 شاأع يلزأقطأني يلطابق 11 

يلشقة )3 ، 5365)، يلديأ يلباضاء 
يملغرب

VILED شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 7 زنقة 
 -A- نصاح يلدين يقامة جميرة أقم
يملعاأيف يلديأ يلباضاء - 5335) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

556175
 59 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
.VILED : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها
غرض يلشرتة بإيجاز : با  ر شريء 

يملأيد يإللكتررناة ر يلكهر ائاة.
زنقة   7  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 -A- يقامة جميرة أقم  يلدين  نصاح 
 (5335  - يلباضاء  يلديأ  يملعاأيف 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 355.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 755  : يلساد خالد سباعي لشقر 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 (.(55  : بنأن  منصف  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
لشقر  سباعي  خالد  يلساد 
 43 أقم   9 حي يلأأد زنقة  عنأينه)ي) 
يلديأ يلباضاء   45135 ح ح يلباضاء 

يملغرب.

عنأينه)ي)  بنأن  منصف  يلساد 
شقة   5( طابق  زنقة يبأ يلحناء   16

يلديأ   (5475 يلباضاء  بررطأن   3

يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

لشقر  سباعي  خالد  يلساد 
 43 أقم   9 حي يلأأد زنقة  عنأينه)ي) 

يلديأ يلباضاء   45135 ح ح يلباضاء 

يملغرب

عنأينه)ي)  بنأن  منصف  يلساد 
شقة   5( طابق  زنقة يبأ يلحناء   16

يلديأ   (5475 يلباضاء  بررطأن   3

يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838638.

858I

يلتهامي يلسالمي

اطبليسمو بغيفي اكسلونص 
مطغنيل بغيفي

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

يلتهامي يلسالمي
أقم 6 يلشاأع يلكبير بنسأدة ، 

35555، فاس يملغرب

يطبليسمأ بغافي يتسلأنص 

مطغنال بغافي شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 1 

تجزئة أياض يلااسمين أقم )) ب 

طريق عين شقف فاس - 35555 

فاس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73869

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

يتسلأنص  بغافي  يطبليسمأ 

مطغنال بغافي.

يلكعلام   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

قبل يالبكديئي.

يلطابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 (( أقم  يلااسمين  أياض  تجزئة   1

 35555  - ب طريق عين شقف فاس 

فاس يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يلسادة ملاكة بأصأف 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 1555  : ملاكة بأصأف  يلسادة 

بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلسادة ملاكة بأصأف عنأينه)ي) 

طريق   7 شقة  يلسالم  تجزئة  ب   (

ييمأزيأ فاس 35555 فاس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلسادة ملاكة بأصأف عنأينه)ي) 

طريق   7 شقة  يلسالم  تجزئة  ب   (

ييمأزيأ فاس 35555 فاس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (1 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3863.

859I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

KCERES SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة تانسافت عماأة 18 شقة )1 

يتدي  ، 15595، يلر اط يملغرب
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KCERES SARL AU شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 571 شازع 

محمد يلسادس عماأة ماتيس و 

يلطابق يلثاني يلسأي�سي 15175 

يلر اط يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.119349

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تم تحأيل  5) يأناأ  يملؤأخ في 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

عماأة  يلسادس  شازع محمد   571«

يلسأي�سي  يلثاني  يلطابق  و  ماتيس 
»زنقة  إلى  يملغرب«  يلر اط   15175

 8 شقة   35 عماأة  لأتالي  يحمد 

حسان 15555 يلر اط يملعرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (5 بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )894)1.

865I

FLASH ECONOMIE

CAFTAN AL AKHAWAYN
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

CAFTAN AL AKHAWAYN

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

مقرها يالجكماعي : أقم )) محل أقم 

)5 شاأع يأسف يبن تاشفين ريد 

فاس- فاس
أوسمالها: 155555 دأهم

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

7(953

يلعادي  يلعام  يلجم   بمقك�سى 

يملؤأخ في 19 شتنبر))5) تمت:

يلكصفاة  يملأيفقة على حسابات 

يلنهائاة

جما   يلساد  يملصفاين  -تفريغ 

يملقدم ر يلساد محمد مريد في فاس 

 ، إديأتهما رتنفاذهم لأاليتهم  عن   ،

إغالق عملاات يلكصفاة يعكباًأي من 
يأم يلجم  يملذكأأ

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3881/022.

861I

FIDUSCAL

MERYEM FOOD مريم فود
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3(1
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
مريم فأد MERYEM FOOD شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 9 

شريدة تجزيئة دأب لأ الة بأأكأن 
يلديأ يلباضاء - 55)5) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

556111
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
مريم   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.MERYEM FOOD فأد
غرض يلشرتة بإيجاز : يلكخزين.

 9 زنقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
بأأكأن  لأ الة  دأب  تجزيئة  شريدة 
يلديأ يلباضاء - 55)5) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلشطأن  يلسادة فاطمة يلزهريء 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلشطأن  يلسادة فاطمة يلزهريء 
شفشارن  برد  باب  مرتز  عنأينه)ي) 

)9155 شفشارن يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلشطأن  يلسادة فاطمة يلزهريء 
شفشارن  برد  باب  مرتز  عنأينه)ي) 

)9155 شفشارن يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم )83861.
86(I

FIDUSCAL

SWEETY HOUSE سويتي هوس
إعالن مكعدد يلقريأيت

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3(1
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 SWEETY HOUSE سأيتي هأس
»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: تجزئة لانا 
أقم 68 شاأع طاأق يبن زياد قناطرة 

- 14555 قناطرة يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.36543

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 17 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
با  حصص يلشرتة   1 قريأ أقم 
: يلذي ينص على مايلي: رفًقا بحكام 
يحاط   ، للشرتة  يبسا�سي  يلنظام 
يلكالاة:  بالكحأيالت  علما  يلجم  
ثالثمائة  يبا   محمد  مزيري  يلساد 
بقامة  حصة   (334( رثالثين  ريأبعة 
155.55 دأهم لكل منها لصالح يلساد 
نأأ  مزيري  يلساد  فؤيد.  يلحاديري 
رثالثين  رثالثة  ثالثمائة  يبا   يلدين 
دأهم   155.55 بقامة  حصة   (333(

يلحاديري  يلساد  لصالح  منها  لكل 

فؤيد. قامت يلسادة مزيري حنان ببا  

)333)حصة  ثالثمائة رثالثة رثالثين 

بقامة 155.55 دأهم لكل منها لصالح 

يلساد مأ�سي يأنس. عدد يلحصص 

يملنقألة ولف )1،000) حصة بقامة 

يلأيحدة  للحصة  دأهم   155.55

 100،000.00( ولف  مائة  بمبلغ   ،

دأهم).

جديد  تقسام   ( أقم  قريأ 

مايلي:  على  ينص  يلذي  للروسما : 

قرأ يلجم  حجز يلحصص يملحددة 

يلساد   • ودناه في يملقترحات يلكالاة: 

 • 667 حصة  يلحاديري فؤيد........... 

حصة   333 يلساد يملأ�سي يأنس..… 

وي )ولف سهم...... 1،000 حصة 

 : يملسير  يسكقالة   3 أقم  قريأ 

يقبل يلجم   يلذي ينص على مايلي: 

يلسادة  يلشرتة  ة  مسير  يسكقالة 

مزيري حنان ريعطيها إبريء ذمة كاملة 

رنهائاة ، درن ضمان ياللتزيمات

جديد:  مسير  تعاين   4 أقم  قريأ 

يلجم  يعين  يلذي ينص على مايلي: 

يلساد يلحاديري فؤيد تمسير رحاد 

للشرتة لفترة غير محدردة.

يإلديأة:  صالحاات   5 أقم  قريأ 

تكمك  يإلديأة  يلذي ينص على مايلي: 

ريلكصرف  يإلديأة  صالحاات  بأرس  

يملمنأحة  يلصالحاات  مريعاة  م    ،

بمأجب يلقانأن. يلجم  يلعام.

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

ينص على  يلذي   :11 د  أقم  بند 

مايلي: تأزي  يلحصص 

على  ينص  يلذي   :  1( أقم  بند 

مايلي: با  حصص يلشرتة 

على  ينص  يلذي   :  14 أقم  بند 

مايلي: صالحاات يإلديأة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 57 بكاأيخ  بالقناطرة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 558)9.

863I
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FIDUCIAIRE OUARDIGHA

شودرو ميكانيك العابد العمراني
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

شأدأر ماكاناك يلعابد يلعمريني 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ ويت 
يلغزريني آيت عماأ بني خيرين ريدي 
fiduciaire.ouardigha@gmail. زم

com ريدي زم يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1531
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (519 يألاأز   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : شأدأر 

ماكاناك يلعابد يلعمريني.
مقار    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

وشغا  مخكلفة 
مكفارض.

: دريأ ويت  عنأين يملقر يالجكماعي 
يلغزريني آيت عماأ بني خيرين ريدي 
fiduciaire.ouardigha@gmail. زم 

com ريدي زم يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 95.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد بأشعاب يلعابد يلعمريني 
دأهم   155 بقامة  حصة   955  :

للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد بأشعاب يلعابد يلعمريني 
آيت  يلغزريني  ويت  دريأ  عنأينه)ي) 
زم  ريدي   (5355 خيرين  بني  عماأ 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد بأشعاب يلعابد يلعمريني 
آيت  يلغزريني  ويت  دريأ  عنأينه)ي) 
زم  ريدي   (5355 خيرين  بني  عماأ 

يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بأيدي زم بكاأيخ 3) يألاأز 

519) تحت أقم 19/107.
864I

CABINET COMPTABLE CHERADI

SOMART
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU BLED EL
JED ، 46000، SAFI MAROC

SOMART شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي محل أقم 
1 زنقة سلأين أقم 3) مكرأ يلكدية 

يلباضاء - 46555 يسفي يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.7365

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  35 غشت  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   SOMART يلأحاد  يلشريك 
رعنأين  دأهم   15.555 أوسمالها 
زنقة   1 مقرها يإلجكماعي محل أقم 
سلأين أقم 3) مكرأ يلكدية يلباضاء 

- 46555 يسفي يملغرب نتاجة   : -.
ر حدد مقر يلكصفاة ب محل أقم 
3) مكرأ يلكدية  1 زنقة سلأين أقم 

يلباضاء - 46555 يسفي يملغرب. 

ر عين:
ر  يلكأزيني  لالى  يلساد)ة) 
حي  سلأين  زنقة   (3 أقم  عنأينه)ي) 
يسفي   46555 يلباضاء  يلكدية 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   13 بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 773.
865I

pro service alu

PRO SERVICE ALU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

pro service alu
 IMM 30 APPT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN
 RABAT ، 11090، RABAT

MAROC
PRO SERVICE ALU شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي بناء 35 
شقة 8 شاأع مأالي يحمد لأتالي 
حسن يلر اط - 15595 يلر اط 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16(((9
 (5 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 PRO  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SERVICE ALU

تاجر   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
منكجات يبملناأم.

 35 بناء   : عنأين يملقر يالجكماعي 
لأتالي  يحمد  مأالي  شاأع   8 شقة 
يلر اط   15595  - يلر اط  حسن 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : يلهأيأي  ومين  سادي  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلهأيأي  ومين  سادي  يلساد 
 5577 تجزئة يلأفاق أقم  عنأينه)ي) 

تماأة 555)1 تماأة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلهأيأي  ومين  سادي  يلساد 
 5577 تجزئة يلأفاق أقم  عنأينه)ي) 

تماأة 555)1 تماأة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
غشت   (( بكاأيخ  بالر اط  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 6789.
866I

EXPACT PARTNERS

AMWAJOUNA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

يسكدأيك خطٍإ

يسكدأيك خطٍإ رق  بالجريدة 
يلرسماة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème (51
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
AMWAJOUNA شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
 رعنأين مقرها يإلجكماعي 1 شاأع 

ينفا إقامة يزرأ مككب أقم 1 - 
5555) يلديأيلباضاء يملغرب.

بالجريدة  رق   خطٍإ  إسكدأيك 
 55 بكاأيخ   5736 عدد  يلرسماة 

وتكأ ر ))5).
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بدال من : شرتة يملغرب

 AMWAJOUNA يقرو : شرتة

يلباقي بدرن تغاير.

867I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOZ WALID TRANS SARL

AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

تفأيت حصص

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 SOZ WALID TRANS SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ بن 

تمأد سادي بابي يشكأتة ييت باها 

- 87155 يشكأتة ييت باها يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(5167

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تمت   (5(( غشت   55 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

تفأيت يلساد )ة) ييت عابد رلاد 

وصل  من  يجكماعاة  حصة   555

)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555

55 غشت  لكريك عبد يلفكاح بكاأيخ 

.(5((

تفأيت يلساد )ة) ييت عابد رلاد 

وصل  من  يجكماعاة  حصة   555

)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555

لكريك يحمد بكاأيخ 55 غشت ))5).

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

غشت   (5 بكاأيخ  بانزكان  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 1641.

868I

زر ير بأتغماس

STE AKNOUCH TRAV
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

زر ير بأتغماس

يتنأ  يملرتز تازة ، 35555، تازة 

يملغرب

STE AKNOUCH TRAV شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

 13rue رعنأين مقرها يإلجكماعي

 abdelkrim benjelloun imm

 achraf 1ere etage n° 11 fes -

35555 تازة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73871

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   54

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AKNOUCH TRAV

ينعديم   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يملردردية.

 13rue  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 abdelkrim benjelloun imm

 achraf 1ere etage n° 11 fes -

35555 تازة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد عبد يلقهاأ يقنأش : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يقنأش  يلقهاأ  عبد  يلساد 
تجزئة ال تريزرناط عماأة  عنأينه)ي) 

1 شقة 3 تازة 35555 تازة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يقنأش  يلقهاأ  عبد  يلساد 
تجزئة ال تريزرناط عماأة  عنأينه)ي) 

1 شقة 3 تازة 35555 تازة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بكازة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 3864/2022.

869I

BOUYA CONSULTIN 2

EL GHERSA
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين ممثل قانأني للشرتة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER maroc

EL GHERSA »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: تجزئة 
يملجد بلأك )) طابق يبأ�سي أقم ) 
بني مكادة - 95555 طنجة يملغرب.

»تعاين ممثل قانأني للشرتة«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(3(57
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
رتبعا   (5(( يألاأز   18 في  يملؤأخ 
تعاين  تقرأ  يلحالي  يملسير  السكقالة 

يملمثل)ين) يلقانأني)ين): 
- ييت عال  محمد

- مصطفى يلعمريني 
ذيت  شرتة   EL GHERSA  -
مقرها  يلكائن  يملحدردة  يملسؤرلاة 
بلأك  يملجد  تجزئة  ب:  يإلجكماعي 
بني مكادة   ( طابق يبأ�سي أقم   ((

95555 طنجة يملغرب
عند  يلكجاأي  يلسجل  أقم 

يالقكضاء: 57)3)
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يألاأز   (7 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 56558).

875I

COMICONE

 SOCIÉTÉ INDUSTRIE DU
BOIS IDRISSI S.I.D.B.I

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

COMICONE
أقم 1، عماأة 6، يقامة يبن سينا ، 

55555، مكناس يملغرب
 SOCIÉTÉ INDUSTRIE DU BOIS

IDRISSI S.I.D.B.I شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مسكأدع 
يلكائن برقم 41، تجزئة عطارية، 
تمالاا - 55555 مكناس يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

57(35
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 SOCIÉTÉ INDUSTRIE DU BOIS

.IDRISSI S.I.D.B.I
صناعة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
صناعة ياللأيح ريلرقائقي  يلخشب، 

يلخشباة.
: مسكأدع  عنأين يملقر يالجكماعي 
عطارية،  تجزئة   ،41 برقم  يلكائن 

تمالاا - 55555 مكناس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يدأي�سي  يلدين  شمس  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يدأي�سي  يلدين  شمس  يلساد 
تجزئة عطارية،   ،41 أقم  عنأينه)ي) 

تمالاا 55555 مكناس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يدأي�سي  يلدين  شمس  يلساد 
تجزئة عطارية،   ،41 أقم  عنأينه)ي) 

تمالاا 55555 مكناس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3431.

871I

Centre d’Affaire et d’Inspiration LUKUSِ

EXTRA-HARVEST
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 Centre d›Affaire et d›Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn
 Abdelaziz N° 01 3ème étage
 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC
EXTRA-HARVEST شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

إسماعال شاأع عمر بن عبديلعزيز 
أقم 51 يلطابق يلثالث - 555)9 

يلعريئش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

7155
 11 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.EXTRA-HARVEST
غرض يلشرتة بإيجاز : يإلسكغال  
تسأيق رتغلاف يملنكأجات  يلفالحي, 

يلفالحاة محلاا ر درلاا..
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
إسماعال شاأع عمر بن عبديلعزيز 
 9(555  - يلثالث  يلطابق   51 أقم 

يلعريئش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد تما  بنزينة : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  بنزينة  تما   يلساد 
وأبعاء  سأق  يملرتز  بأسلهام  مأالي 
يلغرب  وأبعاء  سأق   14354 يلغرب 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  بنزينة  تما   يلساد 
وأبعاء  سأق  يملرتز  بأسلهام  مأالي 
يلغرب  وأبعاء  سأق   14354 يلغرب 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالعريئش بكاأيخ 1) شتنبر 

))5) تحت أقم 979.

87(I

مككب يلخبرة في يملحاسبة

 CONCASSEUR TAFILALET
SARL

إعالن مكعدد يلقريأيت

مككب يلخبرة في يملحاسبة
5) زنقة يبن بطأطة ، 555)5، 

يلريشادية يملغرب
 CONCASSEUR TAFILALET SARL

»شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم 

83 زنقة رلالي لأيد لحمر - 555)5 
يلرشادية يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.7915
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 51 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1- أقم  قريأ 

مايلي: تغير يملقر يلرئي�سي للشرتة
على  ينص  يلذي   :  2- أقم  قريأ 

مايلي: تأسا  نشاط يلشرتة
قريأ أقم -3: يلذي ينص على مايلي: 

تحاين يلنظام يبسا�سي للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
زيادة نشاط نقل يلبضائ  للغير ر تدي 

نشاط يملكاجرة
بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
يلعنأين  إلى  يلشرتة  مقر  تحأيل 
طريق كلمامة جماعة يلخنك  يلكلي: 

يلرشادية
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (( بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 816.
873I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

EXTRAT YAQOUT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير نشاط يلشرتة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
أقم 34)، شاأع فلسطين حي 

يلقدس ) ش ) ، 5555)، خريبكة 
يملغرب

EXTRAT YAQOUT شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يالجكماعي يلرقم )) 
حي يالمل يلطابق يلسفلي - 5555) 

خريبكة يملغرب.
تغاير نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.6535

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تغاير   (5(( 4) غشت  يملؤأخ في 
يلباض  »تاجر  من  يلشرتة  نشاط 

بالجملة
» إلى »تاجر لحأم بالجملة

مطعم
تاجر«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
1) شتنبر  يالبكديئاة بخريبكة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 437.
874I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

YAQOUT VIMAR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير نشاط يلشرتة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
أقم 34)، شاأع فلسطين حي 

يلقدس ) ش ) ، 5555)، خريبكة 
يملغرب

YAQOUT VIMAR شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يالجكماعي يلطابق 
يالر  تجزئة يلرقم )) حي يالمل - 

5555) خريبكة يملغرب.
تغاير نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.6531

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تغاير   (5(( 4) غشت  يملؤأخ في 
يلباض  »تاجر  من  يلشرتة  نشاط 

بالجملة« إلى »تاجر يللحأم بالجملة
مطعم
تاجر«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
1) شتنبر  يالبكديئاة بخريبكة بكاأيخ 

))5) تحت أقم 436.
875I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

بانتوفيت
إعالن مكعدد يلقريأيت

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 28830، ,113
Mohammedia Maroc

بانكأفات »شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع عبد 
يملأمن إقامة سنتري  باأك عماأة د 
يلطابق يلثاني - 5855) يملحمدية 

يملغرب.
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»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(6713
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  5) غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 55 يلأدرد  عبد  برجي  يلساد  با  
لفائدة  يلشرتة  أوسما   من  حصة 

يلساد بدأ يلدين ترينة
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   زيادة 
13 حصة  بخلق  دأهم رذلك.   1355
جديدة بمبلغ مائة دأهم لكل حصة. 
 8 لخدي�سي  زهير  يلساد  يخد  حاث 
حصص ريصبح بذلك شريكا جديدي 
يخد  ذلك  م   بمأيزية  يلشرتة.  في 
حصص   5 ترينة  بدأيلدين  يلساد 

إضافاة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
يلدين  بدأ  يلساد  يلحصص:  تأزي  
زهير  يلساد  حصة.   155 ترينة: 

لخدي�سي: 8 حصص.
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 
 11355 في  محدد  يلشرتة  أوسما  
113 حصة بقامة  دأهم مقسمة يلى 
مائة دأهم لكل حصة ر مأزعة بين 
يلشريكين. حاث يسكفاد يلساد بدأ 
دأهم   15555 بمبلغ  ترينة  يلدين 
 855 بمبلغ  لخدي�سي  زهير  ريلساد 

دأهم.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (( بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1838.
876I

jamal ait hommad

دومين بولد
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

درمين بألد شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 68 حي 
يزغاأ سادي قاسم 16555 سادي 

قاسم مغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(9(89
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   ((
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
درمين   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

بألد.
يسكغال    : غرض يلشرتة بإيجاز 

يالأي�سي يلفالحاة.
حي   68  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
سادي   16555 قاسم  سادي  يزغاأ 

قاسم مغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : حماد  بأرلد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  حماد  بأرلد  يلساد 
سادي قاسم   16555 حي يزغاأ   68

مغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  حماد  بأرلد  يلساد 
سادي قاسم   16555 حي يزغاأ   68

مغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 - بكاأيخ  قاسم  بسادي  يالبكديئاة 

تحت أقم -.

877I

ECOCOMPTA

I.J SERVICES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

ECOCOMPTA

 RESIDENCE AL FAJR IMMO

 25 N 6 G SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

I.J SERVICES شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 1 تجزئة 

يالمان أقم 5 يلطابق 1 م س 8 

عين يلسب  - 5595) يلديأيلباضاء 

يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.5(9957

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تقرأ حل  18 غشت  يملؤأخ في 

 I.J يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

 155.555 مبلغ أوسمالها   SERVICES

 1 يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 

1 م س  يلطابق   5 تجزئة يالمان أقم 

8 عين يلسب  - 5595) يلديأيلباضاء 

يملغرب نتاجة   : تأقف يلنشاط.

1 تجزئة  ر حدد مقر يلكصفاة ب 

 8 س  م   1 يلطابق   5 أقم  يالمان 

يلديأيلباضاء   (5595  - يلسب   عين 

يملغرب. 

ر عين:

ر  جابادر  جأهرة  يلساد)ة) 
 (7 95 أقم  4 زنقة  عنأينه)ي) جمالة 

يلديأيلباضاء   (545( قرية يلجماعة 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837644.

878I

FIDMOU SNC

دار الوفاق لتوزيع الكتب
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FIDMOU SNC
 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49
 Apt 1 BP 20700 Casablanca
Maroc، 0، Casablanca Maroc

ديأ يلأفاق لكأزي  يلككب شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي ) 
زنقة قا�سي يلزمأأي يلحبأس - 

folham1979@gmail.com يلديأ 
يلباضاء يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.63937
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 55 شتنبر ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
 - زنقة قا�سي يلزمأأي يلحبأس   («
يلديأ   folham1979@gmail.com
يلباضاء يملغرب« إلى »51 شاأع يلغأتا 
أقم  يلااسمين  يقامة  مأمن  سادي 
folham1979@gmail.  - ب196 

com يلديأ يلباضاء يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 14 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838555.

879I

مككب يالسكاذة مريم يملغريري

GROUPE ISKANE SABER
إعالن مكعدد يلقريأيت

مككب يالسكاذة مريم يملغريري
13 شاأع يحمد شأقي يقامة يلباهاة 
أقم 9 يلطابق يلكاني فاس ، 35555، 

فاس يملغرب
GROUPE ISKANE SABER »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 

يلطابق يلثاني،قطعة 3)1،تجزئة 
يلقرريين،طريق عين يلشقف،فاس 

- 35555 فاس يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«
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أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.66781

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( )1 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
يسكقالة يلساد أشاد يلخاضري من 

منصبه تمسير للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :16 أقم  بند 
مايلي: يسقالة يلساد أشاد يلخاضري 
،ر بقاء  من منصبه تمسير للشرتة 
يلساد يسامة يلعزيأي يملسير يلأحاد 

ر غير يلشريك للشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4928/2022.
885I

CONSEILS EVERNAGE

ID HOPE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

ID HOPE شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 
جأهرة يلطابق يلكاني شقة أقم 
17 شاأع عال  يلفا�سي - 45555 

مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(95(7
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 ID  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.HOPE

-يلكدأيب   : غرض يلشرتة بإيجاز 

ريلكنماة يلذيتاة

-يسكيريد رتصدير

-يلككأين يملسكمر.

يقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 17 جأهرة يلطابق يلكاني شقة أقم 

شاأع عال  يلفا�سي - 45555 مريتش 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

فال  ماج  دأرتاا  يل�سي  يلسادة 

 155 حصة بقامة   1.555  : بفنديير 

دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

فال  ماج  دأرتاا  يل�سي  يلسادة 

بفنديير عنأينه)ي) يملاناا زأين ستريس 

بفأأتسهايم   7517( بفأأتسهايم 

يملاناا.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

فال  ماج  دأرتاا  يل�سي  يلسادة 

بفنديير عنأينه)ي) يملاناا زأين ستريس 

بفأأتسهايم   7517( بفأأتسهايم 

يملاناا

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

فبريير   19 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139535.

881I

GESTION ALJANOUB

DIGILUX
إعالن مكعدد يلقريأيت

GESTION ALJANOUB
زنقة تطأين حي يلسعادة عماأة أقم 

) يلطابق يلثالث يلعاأن ، 75555، 

يلعاأن يملغرب

DIGILUX »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«.

رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم 45) 
بلأك ب مدينة يلأحدة يلعاأن - 

75555 يلعاأن يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.38541

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 5) شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
مايلي: تأسا  نشاط يلشرتة ر ذيلك 
يإلنكاج   : يلكالاة  يالنشطة  باضافة 
صناعة تصمام   ، يلسمعي يلبصري 
,يلبصرية  يلسمعاة  يبعما   رإنكاج 
ريلبريمج  ,يلفاديأ  يبفالم  مثل 

يلكلفزيأناة...
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يلى  لشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
مأالي  حي   (9 أقم   : يالتي  يلعنأين 

أشاد يلشطر يلثاني بلأك د يلعاأن
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
يلقانأني لشرتة من  يلشكل  تحأيل 
يلى  شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

بشريك رحاد
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
تفأيت 555 حصة من طرف يلسادة 
مخلأفي فاطمة يلزهريء لصالح يلساد 

يلشاعة ماعاناا
قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 
فاطمة  مخلأفي  يلسادة  يسكقالة 
يلساد  يبقاء  ر  يلتساير  من  يلزهريء 
ملدة  للشرتة  مسير  ماعاناا  يلشاعة 

غير محدردة م  يالمضاء
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

تأسا  نشاط يلشرتة
بند أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

تحأيل يملقر يالجكماعي
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

تحأيل يلشكل يلقانأني
على  ينص  يلذي   :6-7 أقم  بند 

مايلي: تفأيت يلحصص 
على  ينص  يلذي   :36 أقم  بند 

مايلي: يلتساير

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (( يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

))5) تحت أقم 2818/2022.

88(I

STE CREAT TOUR SAHARA

STE SEMLALI COCHE
إعالن مكعدد يلقريأيت

STE SEMLALI COCHE

حي يملطاأ شاأع يملقارمة يلطابق 

يلسفلي بدرن أقم ، 73555، 

يلديخلة يملغرب

STE SEMLALI COCHE »شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: حي يملطاأ 
شاأع يملقارمة يلطابق يلسفلي بدرن 

أقم - - يلديخلة يللمغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.18399

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

))5) تم يتخاذ  35 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 

للشرتة  يالجكماعي  تغايرمقر  مايلي: 

حي يملطاأ شاأع   : يلكالي  يلى يلعنأين 

يملقارمة يلطابق يلسفلي بدرن أقم

قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

فقط  لاصبح  يلشرتة  نشاط  تغاير 

تري ء يلسااأيت بدرن سائق

قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

على  يملترتبة  يلقانأناة  يلكعديالت 

يلقريأ أقم 51 رأقم )5

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :5( أقم  بند 

مايلي: نشاط يلشرتة 

على  ينص  يلذي   :54 أقم  بند 

مايلي: مقر يالجكماعي للشرتة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 57 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1451/2022.
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COMICONE

RESTER ECO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسا  نشاط يلشرتة 

COMICONE
أقم 1، عماأة 6، يقامة يبن سينا ، 

55555، مكناس يملغرب
RESTER ECO شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يالجكماعي مسكأدع 

يلكائن بدريأ ييت عيرم سادي 
سلامان مأ  يلكافان - ))551 

مكناس يملغرب.
تأسا  نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.45777

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يألاأز   19 في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :
يملطاط  منكجات  رتأزي   تصنا  
ريلبالستاك، تصنا  رتأزي  منكجات 
رتأزي   تصنا   يلكطهير،  ر  يلنظافة 

منكجات يلكجمال.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   (( بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3435.
884I

COMICONE

RESTER ECO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

COMICONE
أقم 1، عماأة 6، يقامة يبن سينا ، 

55555، مكناس يملغرب
RESTER ECO شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي مكجر 1، 
حي يلفكح، شاأع يالزهر مرجان 1 - 

55575 مكناس يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.45777

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 19 يألاأز ))5) تم تحأيل 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
يالزهر  شاأع  يلفكح،  حي   ،1 »مكجر 
55575 مكناس يملغرب«   -  1 مرجان 
إلى »مسكأدع يلكائن بدريأ ييت عيرم 
 - يلكافان  مأ   سلامان  سادي 

))551 مكناس يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3435.
885I

COMICONE

RESTER ECO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

مالءمة يلنظام يبسا�سي للشرتة

COMICONE
أقم 1، عماأة 6، يقامة يبن سينا ، 

55555، مكناس يملغرب
RESTER ECO »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: مسكأدع 

يلكائن بدريأ ييت عيرم سادي 
سلامان مأ  يلكافان - ))551 

مكناس يملغرب.
»مالءمة يلنظام يبسا�سي للشرتة«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.45777
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يملؤأخ في )) شتنبر ))5)
يبسا�سي  يلنظام  مالءمة  تقرأ 
ر  يلقانأن:  مقكضاات  م   للشرتة 
 53 يلكالاة  يلفصأ   بكعديل  ديلك 
من يلقانأن يبسا�سي يلجديد   54 ر 

للشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   (( بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3435.
886I

يثكماناة صال ح يلدين

AM KEYS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

يثكماناة صال ح يلدين
عماأة 3)4 شقة 3 يبأيب مريتش 
زرن 39 مريتش ، 45555، مريتش 

يملغرب

AM KEYS شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي مرتز زنيت 
لال عما  زنفة مسلم بأكاأ شقة أقم 
14 يلطابق 3 باب د كالة مريتش - 

45555 مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(9149
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 AM  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.KEYS
منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي.
مرتز   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
زنيت لال عما  زنفة مسلم بأكاأ شقة 
أقم 14 يلطابق 3 باب د كالة مريتش 

- 45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 1.555.555 

دأهم، مقسم كالكالي:
 5.555  : يلساد مشاأك مصطفى 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 : يمين  مخمد  مشاأك  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   5.555

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
مصطفى  مشاأك  يلساد 
عكاشة  يلسب   عين   (5 عنأينه)ي) 
يلباضاء  يلديأ  يلشفشارني  زيرية 

55)5) يلديأ يلباضاء يملغرب.
يمين  مخمد  مشاأك  يلساد 
عكاشة  يلسب   عين   (5 عنأينه)ي) 
يلباضاء  يلديأ  يلشفشارني  زيرية 

55)5) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

مصطفى  مشاأك  يلساد 

عكاشة  يلسب   عين   (5 عنأينه)ي) 
يلباضاء  يلديأ  يلشفشارني  زيرية 

55)5) يلديأ يلباضاء يملغرب

يمين  مخمد  مشاأك  يلساد 

عكاشة  يلسب   عين   (5 عنأينه)ي) 
يلباضاء  يلديأ  يلشفشارني  زيرية 

55)5) يلديأ يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (( بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139654.

887I

RENOGEC SARL AU

RENOGEC SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

RENOGEC SARL AU

 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RESIDENCE YASSINE 2 ETAGE

 9 N° 64 ، 90020، TANGER

MAROC

RENOGEC SARL AU شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 147 شاأع 

محمد يلخامس يلطابق 4 أقم 7 - 

95555 طنجة يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.73753

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

يملؤأخ في 56 شتنبر ))5) تم تحأيل 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

شاأع محمد يلخامس يلطابق   147«
4 أقم 7 - 95555 طنجة يملغرب« إلى 

ياسين  إقامة  يأسف  مأالي  »شاأع 
) يلطابق 9 أقم 64 - 5)955 طنجة 

يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57454).
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STE CREAT TOUR SAHARA

 STE PÊCHE TOURISME
OUED EDDAHAB

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

 STE PÊCHE TOURISME OUED
EDDAHAB

يلعماأيت يلحمر يلطابق يلسفلي أقم 
116 ، 73555، يلديخلة يملغرب

 STE PÊCHE TOURISME OUED
EDDAHAB شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلعماأيت 
يلحمر يلطابق يلسفلي أقم 116 - 

73555 يلديخلة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

((539
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   19
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 PÊCHE TOURISME OUED

.EDDAHAB
غرض   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلشرتة في يملغرب رفي يلخاأج هأ : 
• تشغال رإنشاء رإديأة يملخامات 

يلنز  ريملأتاالت ريلبناغل
• يلصاد يلترفاهي

• نادي فندقي
• يلفنادق ريإلقامة

• يسكقبا  ور إظهاأ يلحفالت
• تشغال رإديأة مقهى رمطعم

 ، ريلعملي  يلنظري  يلكدأيس   •
ريلكدأيب يلسري  على أكأب يبمأيج 

باملعديت ريلرياضات يملائاة يبخرى
 ، ريلعملي  يلنظري  يلكعلام   •
يلعر ات...  على  يلسري   ريلكدأيب 
يلكاياك  رقأيأب  يلشريعاة  يلدأيجة 

يلشريعاة

رتأجير  ر ا   رشريء  يسكيريد   •
رأ اعاة  سكي  جت  معديت  جما  

معديت أكأب يبمأيج
يسكيريد رتسأيق رتأجير جما    •

يملعديت يلرياضاة
ردعمهم  يلعمالء  يسكقبا    •
يلثقافاة  للزياأيت  رسفرهم  رنقلهم 
ومساات  تنظام  رتذلك  ريلرياضاة 
رمؤتمريت  رندريت  عمل  ررجبات 

رأحالت يسككشافاة
يلتشغال   ، يإليجاأ   ، يإلديأة   •
 ، يلترمام   ، يلكجديد   ، يلكخطاط   ،
يلكقلادية  يلباأت  با    ، يالسكحأيذ 
 ، يلرياض   ، يلسااحاة  يملساتن   ،
 ، يلكخاام   ، يملأتاالت   ، يلفنادق 

يلكرفانات ، قرية يلعطالت
• تجاأة يبسماك بالجملة رشريئها 
ريسكيريدها  رتصديرها  ر اعها 
بجما   رنقلها  رمعالجتها  رتجمادها 
يلصاد  منكجات  لجما   وشكالها 
يلطازجة ور يملجمدة ور يملصنعة روي 

منكجات ور سل  وخرى.
• جما  ونأيع يبنشطة يلسااحاة
 ، نقل يلبضائ  للحساب يلغير   •

نقل يبسخاص للحساب يلغير
بكافة  يلصحاة  يبدريت  با    •

وشكالها بشكل عام
يملريتز  تأجير  ردأيسة  تنظام   •
ريلنأيدي يلرياضاة ريملقاهي رحانات 
رحمامات  يلخفافة  يلأجبات 
يلكجاأة  رمحالت  ريلسارنا  يلسباحة 
ريلشقق  يملجم   رإديأة  يلسااحاة 
يلنزهة  رحرف  للسكن  ريلفاالت 

يلسااحاة.
• تمأين شركات يلطيرين

• خدمة تنظاماة تشمل يالتصا  
، رتخزين  باملأأدين ريإلديأة يإلديأية 
ريمللحقات  ريملشرر ات  يبطعمة 
يلالزمة إلعديدها ، رتنظاف يمللحقات 
شركات  تمأين  رتسلام  رإنكاج   ،

يلطيرين
• با  يلبضائ  في يلسأق يلحرة

ريلطائريت  ريلسفن  يلكمأين   •
ركافة يلخدمات يلبحرية ريلجأية

تقديم  ونشطة  جما   مماأسة   •
يلطعام

• تنظام رتشغال غرف يلحفالت
• تأجير معديت يلحفالت
• تأجير معديت يلصأت

يملكحرتة  ريلرسأم  يلكنظام   •
ريالحكفاالت  يلحفالت  لجما  
رحفالت يالسكقبا  ريلكأتكاالت مثل 
حفالت يلزفاف ريالحكفاالت يلعائلاة 
ريالحكفاالت  ريملؤتمريت  ريملؤتمريت 
يلأطناة ور يلدرلاة م  ور بدرن تقديم 

يلطعام
يملنكجات  رتأزي   ر ا   شريء   •
ريلفنادق  للمجكمعات  يلغذيئاة 

ريملطاعم ريبفريد
يلسااحاة  يلعررض  تنظام   •

ريلترفيهاة
لعملاات  يالمكااز  صاحب   •
، عر ات  )أ اعاة  يبنشطة يلرياضاة 
يلتي تجرها يلدريب ، دأيجة يلجمل ، 

دأيجة ناأية).
• يستئجاأ يملرتبات )كأيد)

يلهأيئاة  يلدأيجات  تأجير   •
ريلدأيجات يلناأية )كأيد...) ، دأيجات 

هأيئاة ور دأيجات ناأية.
)تأجير  يلخدمة  إديأة  مقار    •

أ اعي).
 ، رترفيهاة  ترفيهاة  ونشطة   •
للمريفق  يلترفيهاة  يملعديت  تأجير 
ريلعررض  ريملعاأض  يلترفيهاة 
ونشطة يملكنزهات  رونشطة يلشاطئ. 
يبنشطة  ساما  رال   ، ريملكنزهات 
يملائاة رغيرها من يبنشطة يلرياضاة 

، رتنظام يبحديث يلرياضاة.
يقأم  ماكاناكي   MD مصلح-   •

بعملاات يالسكيريد ريلكصدير.
وجهزة  ور  معديت  يستئجاأ   •

أياضاة.
مأيد  رتجاأة جما   ر ا   شريء   •
يلبناء ريلترتابات يلصحاة ريلسباتة 

ريلطالء ريإلتسسأيأيت يلصناعاة
• يلنقل يلعام يلخاص لألشخاص

• يلنقل يملحلي ريلدرلي
• يقكناء ور يسكخديم ور با  جما  
يلعملاات ر ريءيت يالختريع يملكعلقة 

بهذه يبنشطة.
• إنشاء ريستئجاأ رشريء رتشغال 

وي مجا 

• جما  يبنشطة يلعقاأية

•يلكجاأة يلعامة

•محطة غاز

يبنشطة  رجما   يلزأيعة   •

يلزأيعاة رتر اة يبحااء يملائاة

• تقديم خدمات روعما  مكنأعة

• يسكيريد / تصدير جما  يملنكجات 

يلقانأناة

يلعملاات  جما    ، عام  ربشكل 

غير  ور  مباشر  بشكل  يملرتبطة 

يلشرتة  نمأ  لكعزيز  بنشاطها  مباشر 

رتطأأها.

عنأين يملقر يالجكماعي : يلعماأيت 

 -  116 أقم  يلسفلي  يلطابق  يلحمر 

73555 يلديخلة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

555 حصة   : يلساد ممدر يلشين 

بقامة 155 دأهم للحصة.

 555  : يلشرقاري  عمر  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يلشين  ممدر  يلساد 

 73555  116 أقم  يلحمر  يلعماأيت 

يلديخلة يملغرب.

يلشرقاري عنأينه)ي)  يلساد عمر 
 73555  478 أقم   51 يلأحدة  حي 

يلديخلة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يلشين  ممدر  يلساد 

 73555  116 أقم  يلحمر  يلعماأيت 

يلديخلة يملغرب

يلشرقاري عنأينه)ي)  يلساد عمر 
 73555  478 أقم   51 يلأحدة  حي 

يلديخلة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 19 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1525/2022.
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STE CREAT TOUR SAHARA

STE SAHARA PT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE SAHARA PT
حي يملسيرة )5 زنقة بأجدرأ 

يلطابق يلسفلي أقم )55 ، 73555، 
يلديخلة يملغرب

STE SAHARA PT شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يملسيرة 

)5 زنقة بأجدرأ يلطابق يلسفلي 
أقم )55 - 73555 يلديخلة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
((459

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SAHARA PT
غرض   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلشرتة في يملغرب رفي يلخاأج هأ : 
ريملسكلزمات  يملأيد  تسأيق   •
يلخاصة بالكغلاف ريملنصات يلنقالة 
ريبتااس  يلبالستاكاة  ريلصناديق 
يلشريط.  ريلبالستاكاة.  يلشبكاة 
بالستاك  يشكالها  بجما   يلقفازيت 

رسالأفان )سترتش فالم صناعي)
يلكغلاف  ونأيع  جما   تسأيق   •

ملنكجات يملأكأالت يلبحرية.
يلبالستاكاة  يبتااس  تصنا    •

ريلكغلاف يملرن
يملأيد  جما   رتسأيق  تصنا    •

يلبالستاكاة
تصنا  يلصناديق يلبالستاكاة   •

رتصنا  كافة يملنكجات يلصناعاة

يملنكجات  في  يلعامة  يلكجاأة   •
يلغذيئاة بكافة وشكالها

•يسكيريد ر تصدير
يبخشاب  تصدير   / يسكيريد   •

بكافة وشكالها
تجاأة يبسماك رشريئها ر اعها   •
رتجمادها  ريسكيريدها  رتصديرها 
وشكالها  بجما   رنقلها  رمعالجتها 
لجما  منكجات يلصاد يلطازجة ور 
يملجمدة ور يملصنعة روي منكجات ور 

سل  وخرى.
 ، نقل يلبضائ  للحساب يلغير   •

نقل يبسخاص للحساب يلغير
يلجماعي  يلخاص  يلنقل   •

لألشخاص
• تجاأة يبسماك بالجملة

• يقكناء رتجهيز ريستئجاأ رتشغال 
رتأجير رإديأة ر ا  جما  سفن يلصاد 

يملزردة بنظام تجماد ور بدرنه ؛
يلكأأيديت  مأيد  ر ا   شريء   •
يإلنشائاة يملخكلفة ريلهندسة يملدناة
• صاد يبسماك رصناعة يلصاد 
يلبحري ريلساحلي ريلحرفي ريلبحري 

بجما  وشكاله.
رتمثال  رنقل  رتفريغ  تحمال   •
من  يلقادمة  ور  من  يملنكجات  جما  
ريلبحرية.  يلساحلاة  يلصاد  سفن 
رمنارلة  رحريسة  رمريقبة  تأجاه 
يلشحن  ؛  جما  يملنكجات يلسمكاة 
رعلى  يلسفانة  متن  على  ريلكفريغ 

يلشاطئ ؛
ريلدرلي  يلأطني  يلبحري  يلنقل   •
للبضائ  ريملنكجات يملخكلفة. يملنارلة 
رتشغال  رتأجير  يقكناء  ؛  ريلشحن 
ور  تجاأي  عمل  وي  رتطأير  رإديأة 
مصان  ور عديد تأزي  يكعلق بغرض 

يلشرتة ؛
ريلتسأية  يلحفر  وعما   جما    •
ريلردم ريلصرف ريبسمنت ريلرصف.
على  يلكنظاف  وعما   جما    •
ريلأيجهات.  ريلجدأين  يبأضاات 
صاانة  صبغ.  إعادة   ، يلصنفرة 

يبسطح رإزيلة يلطحالب.
يلكبلاط رتغطاة  جما  وعما    •

يبأضاات.

رتشكال  تقطا   وعما   جما    •
تصنا   ريلرخام.  يلحجر  رتشطاب 

يبحجاأ.
يلحريأي  يلعز   وعما   جما    •

ريلصأتي ريملضاد لالهتزيز.
يلكجصاص  وعما   جما    •
يلفأيصل  رإنشاء  يبلأيح  رترتاب 
ريلعز   يلبطانة  ريبسقف. 

ريلأصالت.
يملنكجات  جما   تسأيق   •
 ، ريلكصدير  يالسكيريد   ، ريلبضائ  

يلكجاأة يلعامة ،
رتسأيق:  رتصدير  يسكيريد   •
ريبصناف  ريملنكجات  يإلمديديت 
يلصناعاة.  يملنكجات  ؛  يملكنأعة 
معديت   ، يلكهر ائاة  يملعديت 
يلحديد   ، يبسمنت   ، يلبناء  رمأيد 
ور  يلجريفات   ، يلبالط   ، يلخشب   ،
معديت   ، وشكاله  بجما   يلبالط 
يلحديد   ، يبسمنت   ، يلبناء  رمأيد 
 ، يلطالء   ، يبدريت   ، يلخشب   ،
يلسباتة ، يلكهر اء ، يبسالك ، يملأيد 
ريملأيد رصاد يبسماك وثاث رمعديت 
يلعامة  يملفررشات  هادأرلاكاة 
ريلزأيعاة  يلنباتاة  ريملأيد  ريملعديت 
رمعديت رمنكجات يلنظافة ريلصاانة 
ريبسماك  ريلبستنة  ؛  خضرريت  ؛ 
يلطازجة ور يملجمدة رجما  منكجات 
جما  يملنكجات  ؛  يملأكأالت يلبحرية 
ور  يلطباعاة  يبجنباة  ور  يملغر اة 
يملصنعة ؛ جما  يبصناف يملصرح بها 

حسب يلتسماة يلجمرتاة يملغر اة.
• تاجر عام.

• حاازة ريستئجاأ رتشغال رإديأة 
رمصان   تجاأية  سمعة  وي  رتطأير 

تأزي  ذيت صلة بغرض يلشرتة.
في  يلجملة  ور  يلكجزئة  تجاأة   •

جما  وشكا  يملنكجات يلغذيئاة
• تجاأة رتأزي  يلبضائ 

رجما   عام  بشكل  يلكجاأة   •
يلخدمات

يلنقل  عملاات  جما   إجريء   •
يلبري لحسابها يلخاص ر الناابة عن 

وطريف ثالثة
ونأيع  جما   رتأزي   يسكيريد   •

يلبضائ  في يملغرب

• تسأيق جما  يملأيد ريملسكلزمات 
ريملنكجات يلزأيعاة

• يلتسجال في يبسأيق يلعامة
• محطة يلخدمة

• يلغسال
مأيد  رتجاأة جما   ر ا   شريء   •
يلبناء ريلترتابات يلصحاة ريلسباتة 

ريلطالء ريإلتسسأيأيت يلصناعاة
• يلنقل يملحلي ريلدرلي

• يقكناء ور يسكخديم ور با  جما  
يلعملاات ر ريءيت يالختريع يملكعلقة 

بهذه يبنشطة.
• إنشاء ريستئجاأ رشريء رتشغال 

وي مجا 
• جما  يبنشطة يلعقاأية روعما  

يلبناء
•يلكجاأة يلعامة

• تقديم خدمات روعما  مكنأعة
• يسكيريد / تصدير جما  يملنكجات 

يلقانأناة
يلعملاات  جما    ، عام  ربشكل 
غير  ور  مباشر  بشكل  يملرتبطة 
يلشرتة  نمأ  لكعزيز  بنشاطها  مباشر 

رتطأأها.
عنأين يملقر يالجكماعي : حي يملسيرة 
)5 زنقة بأجدرأ يلطابق يلسفلي أقم 

)55 - 73555 يلديخلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : أ ه شكاف  يلساد عالء 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد عالء أ ه شكاف عنأينه)ي) 
 13 حي يلرحمة شاأع يلسعديين أقم 

73555 يلديخلة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد عالء أ ه شكاف عنأينه)ي) 
 13 حي يلرحمة شاأع يلسعديين أقم 

73555 يلديخلة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
شتنبر ))5) تحت أقم 1480/2022.
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STE CREAT TOUR SAHARA

STE CREAT TOUR SAHARA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE CREAT TOUR SAHARA
زيرية شاأع محمد فاضل يلسماللي 
ر شاأع يبمم يملكحدة عماأة أقم 51 
يلطابق يلثاني ، 73555، يلديخلة 

يملغرب
 STE CREAT TOUR SAHARA

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي زيرية شاأع 
محمد فاضل يلسماللي ر شاأع يبمم 
يملكحدة عماأة أقم 51 يلطابق يلثاني 

- 73555 يلديخلة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

((461
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.CREAT TOUR SAHARA
غرض   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلشرتة في يملغرب رفي يلخاأج هأ : 
يلنقل يلسااحي.

زيرية   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
شاأع محمد فاضل يلسماللي ر شاأع 
يلطابق   51 يبمم يملكحدة عماأة أقم 

يلثاني - 73555 يلديخلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : مأزأيك  علي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  مأزأيك  علي  يلساد 
حي يملنتزه ) أقم 83 73555 يلديخلة 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  مأزأيك  علي  يلساد 
حي يملنتزه ) أقم 83 73555 يلديخلة 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 51 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 
شتنبر ))5) تحت أقم 1481/2022.
891I

SIETE MARROQUIES SARL AU

سياط ماريكوس
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

SIETE MARROQUIES SARL AU
 N 17 HAY MOHAMMADI AIN

 KADOUS FES ، 30000، FES
MAROC

سااط ماأيكأس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : أقم 17 
حي يملحمدي عين قادرس فاس - 

35555 فاس يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.63685

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  )1 شتنبر  يملؤأخ في 
سااط ماأيكأس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
حي   17 أقم  يإلجكماعي  مقرها 
يملحمدي عين قادرس فاس - 35555 
فاس يملغرب نتاجة لغااب وي نشاط 

إجكماعي.
ر عين:

ر  يلجاأديني  شاماء  يلساد)ة) 
عين  يملحمدي  حي   17 عنأينه)ي) 
يملغرب  فاس   35555 فاس  قادرس 

تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
 17 رفي أقم   (5(( شتنبر   1( بكاأيخ 
 - فاس  قادرس  يملحمدي عين  يلحي 

35555 فاس يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )384.

89(I

AMFA CONSULTING SARL

أمفا كونسيلتينغ
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

AMFA CONSULTING SARL
 CITE OPERATION MY DRISS

 WF IMM 75 APT 17 ETG 3 FES ،
30000، FES MAROC

ومفا كأنسالكينغ شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي 75 عملاة 
مأالي يدأيس ريد فاس عماأة 75 
شقة 17 يلطابق يلكالت - 35555 

فاس يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.55651

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  9) غشت  يملؤأخ في 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ومفا 
كأنسالكينغ مبلغ أوسمالها 155.555 
 75 يإلجكماعي  دأهم رعنأين مقرها 
عملاة مأالي يدأيس ريد فاس عماأة 
75 شقة 17 يلطابق يلكالت - 35555 
وي  غااب   : نتاجة    يملغرب  فاس 

نشاط إجكماعي.
عملاة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
 75 عماأة  فاس  ريد  يدأيس  مأالي 
فاس   35555  -  3 يلطابق   17 شقة 

يملغرب. 
ر عين:

ر  فريح  مصطفى  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) دريأ ورال لخضر ورالد طاب 
فاس يملغرب تمصفي   35555 فاس 

)ة) للشرتة.

يلعمريني  يملغات  عبد  يلساد)ة) 
أقم  و5  بلأك  عنأينه)ي)  ر  يلزأيفي 
1515 عأينات يلحجاج فاس 35555 

فاس يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3841.
893I

GUARDIYA-LAA

SOCIETE IMPORT ICHAAA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

GUARDIYA-LAA
 Lot alwakala 01 bloc d nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

 SOCIETE IMPORT ICHAAA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلنهضة 
1 أقم 1835 - 7355 يلديخلة 

يملغرب.
حل شرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.13165

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  )1 شتنبر  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 SOCIETE IMPORT يلشريك يلأحاد
 155.555 أوسمالها  مبلغ   ICHAAA
يإلجكماعي حي  دأهم رعنأين مقرها 
يلنهضة 1 أقم 1835 - 7355 يلديخلة 

يملغرب نتاجة   : تصفاة مبدئاة.
حي  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يلنهضة 1 أقم 1835 - 7355 يلديخلة 

يملغرب. 
ر عين:

ر  زأري   محمد  يلساد)ة) 
يلديخلة   7355 يملغرب  عنأينه)ي) 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
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رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1488.
894I

LOUGAGHI

 MAROCAINE
 D’AGRICULTURE ET

TRADING
إعالن مكعدد يلقريأيت

LOUGAGHI
 RES AL BADRE GH 16 IMMO
 5 APPT 13 SIDI BERNOUSI ،

20000، CASABLANCA MAROC
 MAROCAINE D’AGRICULTURE

ET TRADING »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 46 شاأع 
يلزأقطأني يلطابق ) يلشقة 6 46 

شاأع يلزأقطأني يلطابق ) يلشقة 6 
5555) يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.554563
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  11 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تفأيت 355 حصص من طرف تريم 
عائشة  لصالح  يلطبيب  بن  فؤيد 

ديردي
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يسكقالة يملسير تريم فؤيد بن يلطبيب
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
تعاين عائشة ديردي تمسيرة لشرتة 

ملدة غيرمحدردة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 

أيس يملا  يلشرتة
على  ينص  يلذي   :1( أقم  بند 

مايلي: تعاين يملسيرين رصالحااتهم 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 57 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 7)8368.
895I

BHM MAROC CAR

 YOM.WAROM
CONSTRUCTION

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

BHM MAROC CAR
برينص شاأع صاحب يلصالة أقم 8 

، 95555، طنجة يملغرب
 YOM.WAROM

CONSTRUCTION شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ اجأي 
يعزينن - 555)6 يلناظأأ يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(46(1
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   35
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
YOM. : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها 

.WAROM CONSTRUCTION
غرض يلشرتة بإيجاز : بناء يملباني 
رطناا  يلبناء  يشغا   ركل  ريملسابح 
يلكطهير ركل يالشغا   ردرلاا,وشغا  

يبخرى.
عنأين يملقر يالجكماعي : دريأ اجأي 

يعزينن - 555)6 يلناظأأ يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يأنس يلحديدي  يلساد - 
دأهم   1.555 بقامة  حصة   55  :

للحصة.
 55  : يلسعادي  محمد  يلساد 

حصة بقامة 1.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يأنس يلحديدي  يلساد - 
باجأيعزيزن  بدريأ  يلكائن  عنأينه)ي) 

555)6 بالناظأأ يملغرب.
يلساد محمد يلسعادي عنأينه)ي) 
بأغافر  بني  تغدماة  بدريأ  يلكائن 

555)6 بالناظأأ يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يأنس يلحديدي عنأينه)ي) 
 6(555 باجأيعزيزن  بدريأ  يلكائن 

بالناظأأ يملغرب
يلساد محمد يلسعادي عنأينه)ي) 
بأغافر  بني  تغدماة  بدريأ  يلكائن 

555)6 بالناظأأ يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 14 شتنبر 

))5) تحت أقم )437.
896I

KARE ACCOUNTING

CLEAN THERM
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

KARE ACCOUNTING
تقاط  شاأع عبد يملأمن ر شاأع 
ينأي  A416 طابق 3 أقم 19 ، 
)554)، يلديأ يلباضاء يملغرب
CLEAN THERM شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم39 
شاأع اللة ياقأت يلطابق يلخامس 

شقة د - 5335) يلديأيلباضاء 
يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.331(51
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   14 يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ   CLEAN THERM
مقرها  رعنأين  دأهم   15.555
شاأع اللة ياقأت  يإلجكماعي أقم39 
 (5335  - د  شقة  يلخامس  يلطابق 

 : نتاجة    يملغرب  يلديأيلباضاء 
تأقف يلنشاط.

يلكصفاة ب أقم39  ر حدد مقر 
يلخامس  يلطابق  ياقأت  اللة  شاأع 
يلديأيلباضاء   (5335  - د  شقة 

يملغرب. 
ر عين:

ر  يلعكاق  يأنس  يلساد)ة) 
الكأأنيش  حديئق  يقامة  عنأينه)ي) 
161 شاأع عبد يلهادي بأطالب  فاال 
يملغرب  يلديأيلباضاء   (5(35 ح  ح 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم )83561.
897I

RAISON CONSEIL

 STE AGROFRERE
INDUSTRIE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
 STE AGROFRERE INDUSTRIE

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 

85-)8 شاأع يملزدلفة تجزئة أ اعة 
برشاد - 6155) برشاد يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.73877

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 35 غشت ))5) تم تحأيل 
للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
يملزدلفة  شاأع   80-82 »أقم  من 
 (6155  - برشاد  أ اعة  تجزئة 
أقم  »قطعة  إلى  يملغرب«  برشاد 
فاس  بنسأدة  يلنماء  تجزئة   (88
م  يملصادقة على يلقانأن يبسا�سي 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18544

 STATUT REFONDU( -(للشرتة
35555 فاس يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4966.

898I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 HAYAA GARDINAGE SARL
AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فاس يملغرب
 HAYAA GARDINAGE SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 

تاللسة عين يلشق مأالي يعقأب 
فاس - ))361 فاس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
73845

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.HAYAA GARDINAGE SARL AU
شرتة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلحريسة للمباني يلعامة ور يلخاصة.

دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يعقأب  مأالي  يلشق  عين  تاللسة 

فاس - ))361 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : شريعي  يما   يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  شريعي  يما   يلسادة 

 ( ) تجزئة يملنتزه  يلطابق   6 6 عماأة 

ثغات فاس 35555 فاس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  شريعي  يما   يلسادة 

 ( ) تجزئة يملنتزه  يلطابق   6 6 عماأة 

ثغات فاس 35555 فاس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (5 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3845.

899I

MOUSSAOUI HAJJI

RACHMATIC
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

RACHMATIC شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 5) 

حي يلسالم وأفأد - 55))5 وأفأد 

يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.11999

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

يملؤأخ في 19 شتنبر ))5) تم تحأيل 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
 5((55  - 5) حي يلسالم وأفأد  »أقم 

مأالي  »شاأع  إلى  يملغرب«  وأفأد 

جماعة  يلريصاني  طريق  إسماعال 

 5((55  - وأفأد  زيز  يلصباح  عرب 

وأفأد يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (( بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 815.
955I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

IGLI SOUSS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

IGLI SOUSS شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي فدين بن 
عاأش إتلي تاأردينت - 83555 

تاأردينت يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

8971
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( وبريل   ((
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 IGLI  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOUSS
غرض يلشرتة بإيجاز : يالسكغال  
يلبالستاكاة  يلباأت  في  يلزأيعي 

رغيرها.
فدين   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 83555  - بن عاأش إتلي تاأردينت 

تاأردينت يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : يللأي  محمد  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يللأي  محمد  يلساد 
53)حي  أقم  يلثاني  يلحسن  شاأع 
 86365 ينزكان  يلدشيرة  يلنسام 

ينزكان يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يللأي  محمد  يلساد 
53)حي  أقم  يلثاني  يلحسن  شاأع 
 86365 ينزكان  يلدشيرة  يلنسام 

ينزكان يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 5( بكاأيخ  بكاأردينت  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 554.

951I

KARE ACCOUNTING

GOODTHERM
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

KARE ACCOUNTING
تقاط  شاأع عبد يملأمن ر شاأع 
ينأي  A416 طابق 3 أقم 19 ، 
)554)، يلديأ يلباضاء يملغرب
GOODTHERM شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم )8 

شاأع سادي عبديلرحمن بأساجأأ 
- 55)5) يلديأيلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.198357
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   14 يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ   GOODTHERM
مقرها  رعنأين  دأهم   555.555
سادي  شاأع   8( أقم  يإلجكماعي 
 (5(55  - بأساجأأ  عبديلرحمن 
 : نتاجة    يملغرب  يلديأيلباضاء 

تأقف وي نشاط..
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 8( ر حدد مقر يلكصفاة ب أقم 
شاأع سادي عبديلرحمن بأساجأأ - 

55)5) يلديأيلباضاء يملغرب. 
ر عين:

ر  يلعكاق  يأنس  يلساد)ة) 
الكأأنيش  حديئق  يقامة  عنأينه)ي) 
161 شاأع عبد يلهادي بأطالب  فاال 
يملغرب  يلديأيلباضاء   (5345 ح  ح 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 18 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 834951.

95(I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE MAISON DE TMC SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

 STE MAISON DE TMC SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 45 حي 
ورالد صالح بني ينصاأ - 555)6 

يلناظأأ يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.((785

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   13 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
بنعي�سى  )ة)  يلساد  تفأيت 
حصة يجكماعاة من   (55 يلحمأتي 
)ة)  حصة لفائدة يلساد   555 وصل 

محمد يزعر بكاأيخ 13 شتنبر ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 1) شتنبر 

))5) تحت أقم 5)44.

953I

comptasultlta sarl

ب ك لوكس تراف
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE BOITE N° 47 DEROUA ،
)5)6)، يلدأرة يملغرب

ب ك لأتس تريف شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
ماجأأيل مدخل أقم 1 مككب أقم 4 
يلطابق 1 - يلدأرة - )5)6) يلدأرة 

يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

17547
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   59
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
ب ك   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

لأتس تريف.
يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبناء.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
ماجأأيل مدخل أقم 1 مككب أقم 4 
يلدأرة   (6(5(  - يلدأرة   -  1 يلطابق 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد يبريهام يلأيفي : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
 555  : يرمنصأأ  تما   يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يلأيفي  يبريهام  يلساد 
يلساملاة )5 زنقة ب عماأة 59 يلشقة 
يلديأ   (5755 يلديأيلباضاء   58

يلباضاء يملغرب.
يلساد تما  يرمنصأأ عنأينه)ي) 
 486 يلرقم  مخلأف  نبالة  تجزئة 

يلدأرة )5)6) يلدأرة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يلأيفي  يبريهام  يلساد 
يلساملاة )5 زنقة ب عماأة 59 يلشقة 
يلديأ   (5755 يلديأيلباضاء   58

يلباضاء يملغرب
يلساد تما  يرمنصأأ عنأينه)ي) 
 486 يلرقم  مخلأف  نبالة  تجزئة 

يلدأرة )5)6) يلدأرة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 9)9.
954I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

TIGA SERANGKAI
إعالن مكعدد يلقريأيت

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
TIGA SERANGKAI »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: تقاط  
شاأع لاللة يلااقأت ر مصطفى 

يملعاني أقم 69 يلطابق يلثاني يلديأ 
يلباضاء 555) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.544(93

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  17 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
 555( خالدي  خلال  يلساد  تفأيت 
للساد يأسف بن محمد بن  حصة) 

عبديلرحمن يلدرس

قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
من  للشرتة  يلقانأني  يلشكل  تغاير 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 
ذيت  يلشرتة  يلى  يلأحاد  يلشريك 

يملسؤرلاة يملحدردة
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

تحاين يلقانأن يالسا�سي للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
يلذي ينص على   :7 ر   6 بند أقم 
خالدي  خلال  يلساد  تفأيت  مايلي: 
بن  يأسف  للساد  حصة)   555(

محمد بن عبديلرحمن يلدرس
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 13 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 837475.

955I

KARE ACCOUNTING

SOLAR WATT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

KARE ACCOUNTING
تقاط  شاأع عبد يملأمن ر شاأع 
ينأي  A416 طابق 3 أقم 19 ، 
)554)، يلديأ يلباضاء يملغرب
SOLAR WATT شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم39 
شاأع اللة ياقأت يلطابق يلخامس 

شقة د - 5335) يلديأيلباضاء 
يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.357773
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ حل   (5(( يأناأ   14 يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ   SOLAR WATT
مقرها  رعنأين  دأهم   15.555
شاأع اللة ياقأت  يإلجكماعي أقم39 
 (5335  - د  شقة  يلخامس  يلطابق 
 : نتاجة    يملغرب  يلديأيلباضاء 

تأقف وي نشاط.
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يلكصفاة ب أقم39  ر حدد مقر 

يلخامس  يلطابق  ياقأت  اللة  شاأع 

يلديأيلباضاء   (5335  - د  شقة 

يملغرب. 

ر عين:

عمر بأأي ر عنأينه)ي)  يلساد)ة) 
 58 عماأة  غرناطة  يبندلس  أياض 

 15155 يلرياض  حي   39 يلشقة 

يلر اط يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 18 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 834955.

956I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE TRANS TIKSAKO SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

 STE TRANS TIKSAKO SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي ورالد 

بأطاب - 555)6 يلناظأأ يملغرب.
أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.16751

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم   (5(( شتنبر   13 في  يملؤأخ 
قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

»455.555 دأهم« وي من »155.555 

عن  دأهم«   555.555« إلى  دأهم« 

ور  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عاناة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 1) شتنبر 

))5) تحت أقم 1)44.

957I

تادلة لإلستشاأة

 STE BRASSIN MULTI
TRAVAUX

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

تادلة لإلستشاأة
حي مامأنة بلأك 1أقم 77يلطابق 
)بني مال  ، 3555)، بني مال  

يملغرب
 STE BRASSIN MULTI TRAVAUX
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مأطن 

عند أيضاتما شاأع محمد يلخامس 
أقم 56 شقة 14 يلطابق يلريب  - 

3555) بني مال  يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

13151
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ   (5
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BRASSIN MULTI TRAVAUX
: مقار  في  غرض يلشرتة بإيجاز 
يلكصدير   ، يبشغا  يملخكلفة يلبناء 

ريإلستريد.
مأطن   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
عند أيضاتما شاأع محمد يلخامس 
 - يلريب   يلطابق   14 شقة   56 أقم 

3555) بني مال  يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
 155  : ياسين  حفااني  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  ياسين  حفااني  يلساد 
 (3516 يدأيس  يرالد  لعجانة  دريأ 

لبريدية يلفقاه بن صالح يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  ياسين  حفااني  يلساد 
 (3516 يدأيس  يرالد  لعجانة  دريأ 

لبريدية يلفقاه بن صالح يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 13 شتنبر 

))5) تحت أقم 867.

958I

BACEGM

بن جرير بويلينغ ترادينغ ماتريال
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
بن جرير بأيلانغ تريدينغ ماتريا  

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلنصر 
أقم 368 يلطابق 1 - 45555 بن 

جرير يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3359
 (5 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يأناأ 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
يإلقكضاء بمخكصر تسماتها : بن جرير 

بأيلانغ تريدينغ ماتريا .

وشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يللبناء.

عنأين يملقر يالجكماعي : حي يلنصر 
أقم 368 يلطابق 1 - 45555 بن جرير 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد محمد نزيه نأي  

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد محمد نزيه نأي  عنأينه)ي) 
شيشارة   45555 دريأ سادي بأزيد 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد محمد نزيه نأي  عنأينه)ي) 
شيشارة   45555 دريأ سادي بأزيد 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بابن جرير بكاأيخ 15 غشت 

))5) تحت أقم 53).

959I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

 PHARMACIE DAIDAAT
CENTRALE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شاأع يلحريري، يلطابق يلثالت، 
أقم )3 ، 95555، طنجة يملغرب

 PHARMACIE DAIDAAT
CENTRALE شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي مدشر 

يلدعادعات، جماعة حجر يلنحل - 
95555 طنجة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
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أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1357(3

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 PHARMACIE DAIDAAT  :

.CENTRALE
غرض يلشرتة بإيجاز : صادلاة.

مدشر   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - جماعة حجر يلنحل  يلدعادعات، 

95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : ياقين  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  ياقين  محمد  يلساد 
 (18 أقم   ،1( زنقة   ،1 يالدأيساة 

5516) يلديأ يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  ياقين  محمد  يلساد 
 (18 أقم   ،1( زنقة   ،1 يالدأيساة 

5516) يلديأ يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 15365.
915I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE KHARMICH TRANS
SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC
 STE KHARMICH TRANS SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تيزطأطين 

يملرتز - 555)6 يلناظأأ يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(4619
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   31
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.KHARMICH TRANS SARL
غرض يلشرتة بإيجاز : * يالسكيريد 

ر يلكصدير
* نقل يالمكعة

* نقل يلبضائ .
عنأين يملقر يالجكماعي : تيزطأطين 

يملرتز - 555)6 يلناظأأ يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 355  : يلساد نأأ يلدين خرميش 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 355  : خرميش  يبريهام  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 455  : خرميش  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
خرميش  يلدين  نأأ  يلساد 
 6(555 يملرتز  تيزطأطين  عنأينه)ي) 

يلناظأأ يملغرب.
يلساد يبريهام خرميش عنأينه)ي) 
يلناظأأ   6(555 يملرتز  تيزطأطين 

يملغرب.
يلساد محمد خرميش عنأينه)ي) 
يلناظأأ   6(555 يملرتز  تيزطأطين 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

خرميش  يلدين  نأأ  يلساد 
 6(555 يملرتز  تيزطأطين  عنأينه)ي) 

يلناظأأ يملغرب
يلساد يبريهام خرميش عنأينه)ي) 
يلناظأأ   6(555 يملرتز  تيزطأطين 

يملغرب
يلساد محمد خرميش عنأينه)ي) 
يلناظأأ   6(555 يملرتز  تيزطأطين 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 13 شتنبر 

))5) تحت أقم )436.
911I

ف أ لالستشاأة

ALFORJANE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ف أ لالستشاأة
يلديأ يلباضاء زيرية شاأع ) ماأس ر 
يلقدس يقامة يملجد عماأة J أقم 8 
عين يلشق ، 5465)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
ALFORJANE شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 
)15 أقم ) حي مأالي عبدهللا 

شاأع يلقدس عين يلشق - 5475) 
يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
531483

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( يناير   53
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ALFORJANE

منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
عقاأي.

زنقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
عبدهللا  مأالي  حي   ( أقم   15(
 (5475  - يلشق  يلقدس عين  شاأع 

يلديأيلباضاء يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد عبد يلحق غااث 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
غااث  يلحق  عبد  يلساد 
جنان بأسكأأة فاال أقم  عنأينه)ي) 
 (718( يلنأيصر  بأسكأأة   35

يلديأيلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
غااث  يلحق  عبد  يلساد 
جنان بأسكأأة فاال أقم  عنأينه)ي) 
 (718( يلنأيصر  بأسكأأة   35

يلديأيلباضاء يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 58 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

فبريير ))5) تحت أقم 811765.
91(I

CABINET NORD ASSISTANCE

TISSAGE 2000
إعالن مكعدد يلقريأيت

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 45

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 يملغرب

TISSAGE 2000 »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: تم ) 
شاأع مأالي عبد يلعزيز - - طنجة 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.15353

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 51 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
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على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
شررح  إلى  يالسكماع  ربعد  مايلي: 
مؤتدي ون وصأ  يلشرتة   ، يلرئاسة 
رهي   ، يلعقاأيت  من  حصري  تككأن 
مأضأع مشررع يستثماأي وبرم م  
 La Caisse de Dépôt et de« يملطأأ
ريخض  لبنأد يإليقاف   ،  »Gestion
بما في ذلك يلحالة يلعادية لنشاط   ،
على  للحفاظ   ، ر الكالي  يلشرتة. 
سالمة يالستثماأيت يلتي تم إجريؤها 
قريأ  قرأت يلجمعاة يلعامة إلغاء   ،
يلحل يملبكر للشرتة يبكديء من يلاأم. 
 ونه ستكم إعادة 

ً
على ون يكأن مفهأما

يلعادي  يلنشاط  حالة  إلى  يلشرتة 
 بحكام يلنظام يبسا�سي في هذي 

ً
رفقا

يلشأن
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يملصفين  إعالن  إلى  يالسكماع  بعد 
ريلذي يشهد بأنهم   ، يملعانين سابًقا 
خال   تصفاة  عملاة  وي  يجرري  لم 
ر  فصلهم  يقرأ   ، تفأيضهم  فترة 

منحهم إبريء ذمة كاملة رنهائاة
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
للكأتاد حسب يلحاجة ، يلساد عبد 
مغربي  مأيطن   ، يلبختي  عال   هللا 
 ،  K109736 أقم  يلبطاقة  حامل   ،
 ، شاأع يلاأسفاة   ، مقام في طنجة 
محمد  ريلساد   (8 أقم   .8 يلطابق 
عال  يلبختي، مأيطن مغربي، حامل 
مقام   ،  K68574 أقم  يلبطاقة 
 ، 5 بطنجة ، شاأع مأالي أشاد أقم 
بصفتهما مسيرين للشرتة، تما تقرأ 
 (4 خال  يالجكماع يلعام يملنعقد في 
يآلن  من  ونه  ريقرأ   ،(519 وتكأ ر 
فإن وعما  يلتساير يلتي   ، فصاعًدي 
 ، ساضطلعأن بها في إطاأ رظافتهم 
خال   من  صحاح  بشكل  رتكب 

ُ
ست

يلكأقا  يملشترك للمسيرين يملشاأتين
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 15: يلذي ينص على مايلي: 
تعاين يلساد عبد هللا عال  يلبختي 
يلبطاقة  حامل   ، مغربي  مأيطن   ،
 ، مقام في طنجة   ،  K109736 أقم 
شاأع يلاأسفاة ، يلطابق 8. أقم 8) 
ريلساد محمد عال  يلبختي، مأيطن 

 K68574 مغربي، حامل يلبطاقة أقم
، شاأع مأالي أشاد  مقام بطنجة   ،
بصفتهما مسيرين يلشرتة،   ،  5 أقم 
فإن   ، يآلن فصاعًدي  من  ونه  ريقرأ 
وعما  يلتساير يلتي ساضطلعأن بها 
بشكل  رتكب 

ُ
ست  ، رظافتهم  إطاأ  في 

يملشترك  يلكأقا   خال   من  صحاح 
للمسيرين يملشاأتين

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57589).
913I

مأثق

يحي اسماء
إعالن مكعدد يلقريأيت

مأثق
411 , إقامة سكن يلخير شاأع عمر 
يلخاام يلديأ يلباضاء ، 5375)، 

يلديأ يلباضاء يملغرب
يحي يسماء »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد«
رعنأين مقرها يالجكماعي: يلباضاء 

13 شاأع يحمد يملجاطي يقامة ياللب 
يلطابق يالر  أقم 8 حي يملعاأيف - 

5375) يلديأيلباضاء يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.397617

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  16 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
يلذي ينص على  قريأ أقم يالر : 

مايلي: تفأيت حصص
يلذي ينص على  قريأ أقم يلثاني: 

مايلي: تغاير مسير يلشرتة
يلذي ينص على  قريأ أقم يلثالث: 
مايلي: تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

على  ينص  يلذي  يالر :  أقم  بند 
عبد يلغني  )ة)  تفأيت يلساد  مايلي: 
من  يجكماعاة  حصة   555 يلناجح 
يلساد  لفائدة  حصة   1.555 وصل 
حصة   555 ر  تماحة  أضأين  )ة) 
حصة   1.555 وصل  من  يجكماعاة 

لفائدة يلساد )ة) عبد يملجاد فكأح
يلذي ينص على  يلثاني:  بند أقم 
مايلي: يسكقالت يلساد )ة) عبد يلغني 
يلناجح رتعأيضه بالساد )ة) أضأين 
تماحة ر يلساد )ة) عبد يملجاد فكأح 
يلذي ينص على  بند أقم يلثالث: 
مايلي: تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة 
من شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
ديت يلشريك يلأحاد يلى شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 9763).
914I

REAL OFFICE SARL

 MAROC TRANSIT
TRANSPORT LOGISTICS

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 MAROC TRANSIT TRANSPORT
LOGISTICS شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

مأالي يسماعال 14 يقامة مأالي 
يسماعال يلطابق 3 أقم 9 - 95555 

طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135671
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

 MAROC TRANSIT TRANSPORT
.LOGISTICS

عمال   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
شحن.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مأالي  يقامة   14 يسماعال  مأالي 
 95555  -  9 3 أقم  يسماعال يلطابق 

طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد زمزيري يحمد : 155 حصة 

بقامة 1.555 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يحمد  زمزيري  يلساد 
يلديأ   (5555 نأنبر   16 شاحة   55

يلباضاء يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يحمد  زمزيري  يلساد 
يلديأ   (5555 نأنبر   16 شاحة   55

يلباضاء يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )5765).

915I

nador conseil sarl au

CHARK IMPEX
إعالن مكعدد يلقريأيت

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
CHARK IMPEX »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 
مأسكأ أقم 54 يلطابق يلثاني 

يلشقة 54 لعري يلشاخ - 555)6 
يلناظأأ يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(3347
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بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  6) يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
مايلي: باع يلساد لحمادي علي جما  
عثمان  للساد  يلشرتة  في  حصصه 

مالح
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يضافة نشاط يلنقل يلطرقي يلأطني 

ريلدرلي للبضائ  لفائدة يلغير
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
قبأ  يسكقالة يلساد لحمادي علي 
رتعاين  يلشرتة  تساير  منصب  من 

يلساد عثمان مالح مسيري جديدي
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
يلذي ينص على   :7 ر   6 بند أقم 
 155.555 يلشرتة  أيسما   مايلي: 
دأهم مقسمة يلى 1555 حصة بقامة 
ملك  في  كلها  للحصة  دأهم   155

يلساد عثمان مالح
على  ينص  يلذي   :53 أقم  بند 
يلطرقي  يلنقل  نشاط  يضافة  مايلي: 
يلأطني ريلدرلي للبضائ  لفائدة يلغير 

لنشاط يلشرتة
على  ينص  يلذي   :13 أقم  بند 
تسير يلشرتة من قبل يلساد  مايلي: 

عثمان مالح 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 11 غشت 

))5) تحت أقم 4189.
916I

nador conseil sarl au

MELIMADERA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
MELIMADERA شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يملطاأ 
ييلأ 7) يلقطعة 94 - 555)6 

يلناظأأ يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.14779
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تعاين  )5 شتنبر  يملؤأخ في 
يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

بنعبدال محمد تمسير رحاد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 58 شتنبر 

))5) تحت أقم 4334.
917I

nador conseil sarl au

CAFE MILA PALACE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
CAFE MILA PALACE شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي مرجا ن 
بأعرك يلناظأأ - 555)6 يلناظأأ 

يملغرب.
تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1(197

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تم تعاين  )5 شتنبر  يملؤأخ في 
مسير جديد للشرتة يلساد)ة) حماد 

لبأز تمسير آخر
تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 15 شتنبر 

))5) تحت أقم 4385.
918I

nador conseil sarl au

MAKRANOR TRAD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسا  نشاط يلشرتة 

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

MAKRANOR TRAD شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يالجكماعي شاأع 
مأسكأ أقم 54 يلطابق يلثاني 

شقة أقم 54 لعري شاخ - 555)6 
يلناظأأ يملغرب.

تأسا  نشاط يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.((391
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( شتنبر   59 في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :
ريلدرلي  يلأطني  يلبري  يلنقل 

للبضائ  ناابة عن وطريف ثالثة.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 15 شتنبر 

))5) تحت أقم 4386.
919I

محاسب خر أش ينأيأ

PANDA-CLEAN 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

محاسب خر أش ينأيأ
 N°125 Q.I AGADIR N°125 Q.I

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

 PANDA-CLEAN شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأغ 
تاأكان أقم )6) يمكديد تالاال 
تاكأين يكادير - 85555 يكادير 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5(9(1
 15 في  مؤأخ  حر  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( شتنبر 
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PANDA-CLEAN
: يلكنظاف  غرض يلشرتة بإيجاز 

يلصناعي.
شاأغ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
تاأكان أقم )6) يمكديد تالاال تاكأين 

يكادير - 85555 يكادير يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلعأيد  يالدأي�سي  جهان  يلسادة 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلعأيد  يالدأي�سي  جهان  يلسادة 
عنأينه)ي) حي يلزيأن بلأك ي أقم ))1 

تاكأين 85555 يكادير يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلعأيد  يالدأي�سي  جهان  يلسادة 
عنأينه)ي) حي يلزيأن بلأك ي أقم ))1 

تاكأين 85555 يكادير يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (3 بكاأيخ  باكادير  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3568.

9(5I

FO CONSULTUNG SARL AU

THE GREEN PARA STORE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

THE GREEN PARA STORE شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
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رعنأين مقرها يإلجكماعي محل 
أقم ب6 شاأع حسن يلثاني مرجان 

مرتت تماأة - 555)1 تماأة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

137(43

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   19

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 THE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.GREEN PARA STORE

با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

منكجات يلكجمال, خدمات يلكجمال.

عنأين يملقر يالجكماعي : محل أقم 

ب6 شاأع حسن يلثاني مرجان مرتت 

تماأة - 555)1 تماأة يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلسادة أيم لخضر : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة أيم لخضر عنأينه)ي) أقم 

 11555 يلسالم  حي   51 قطاع   3(5

سال يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة أيم لخضر عنأينه)ي) أقم 

 11555 يلسالم  حي   51 قطاع   3(5

سال يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   19 بكاأيخ  بكماأة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 8955.

9(1I

ELLIMANI SERVICES

ELLIMANI SERVICES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

ELLIMANI SERVICES
15-11 شاأع ريد ملأية تجزئة 
سلأين يلطابق يلثالث أقم 36 
ياللفة ، 5555)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
ELLIMANI SERVICES شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلشهدية زنقة 53 أقم 15 ياللفة - 

65)5) يلديأ يلباضاء يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.((5459

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تحأيل  1) يأناأ  يملؤأخ في 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
 15 أقم   53 زنقة  يلشهدية  »تجزئة 
يلباضاء  يلديأ   (5(65  - ياللفة 
يملغرب« إلى »11-10 شاأع ريد ملأية 
أقم  يلثالث  يلطابق  سلأين  تجزئة 
يلباضاء  يلديأ   (5(65  - ياللفة   36

يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 35 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 836549.
9((I

FLASH ECONOMIE

SOPRIRENT FUND
مجمأعة ذيت يلنف  يالقكصادي

تأسيس شرتة

SOPRIRENT FUND
شرتة يستثماأ عقاأي

أوسمالها: 3.555.555 دأهم،
 CFC مقرها يإلجكماعي: تجزئة 57 

مبنى
 يلطابق 11 حي يلحسني - يلديأ 

يلباضاء
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

55(583

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   15
يلعقاأي  يالستثماأ  لشرتة  يبسا�سي 

باملميزيت يلكالاة
يالستثماأ  شرتة  يلشرتة:  شكل 

يلعقاأي
SOPRIRENT FUND:تسماة 
يإلقكضاء  عند  مكبأعة  يلشرتة 

بمخكصر تسماتها
يملباني ور  غرض يلشرتة بإيجاز: 
)يلشريء  يبخرى  يلعقاأية  يلعملاات 

يملنجز ر با  شرتة يستثماأ عقاأي
شرتة يالستثماأ يلعقاأي

 : يالجكماعي  يملقر  CFCعنأين 
تجزئة 57 مبنى

يلديأ   - حي يلحسني   11 يلطابق   
يلباضاء

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشرتة : 99 سنة

مبلغ أوسما  يلشرتة: 3.555.555 
دأهم، مقسم كالكالي:

Financière Seconde: 14.999 
سهم

Soprima : 14.999
سهم

Jl2s Holding : 1
سهم

 Résidence Massirat Al  :1
Houda
سهم

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 15 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 61)834

9(3I

OPAL ERGO
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أوسمالها : 155555 دأهم

مقرها يإلجكماعي : زيرية زنقة 
يملحاط ر شاأع عمر ن يلعاص 
عماأة يره يلطابق ) يلشقة 9 

يلصخأأ يلسأديء -  يلديأ يلباضاء
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

3995

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
قرأ    (5(( يألاأز   58 في  يملؤأخ 

يلشركاء ما يلي :
للشرتة  يالجكماعي  يملقر  تحأيل 
 - نجاح  حي   19 أقم   53 زنقة  من 
إلى عماأة ن يره زيرية زنقة  خنافرة  
يملحاط شاأع عمر ن يلعاص يلطابق 
) يلشقة 9 يلصخأأ يلسأديء - يلديأ 

يلباضاء.
سيكم يإليديع يلقانأني باملحكمة 

يالبكديئاة بخنافرة ر يلديأ يلباضاء
9(4I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE NOUVELLE DES
 ANCIENS ETABLISSEMENTS
AUX GRANDES MARQUES

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تفأيت حصص

 SOCIETE NOUVELLE DES
 ANCIENS ETABLISSEMENTS
AUX GRANDES MARQUES
شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة

 أوسمالها:755555 دأهم
 مقرها يإلجكماعي: 7 زنقة يلبحتري 
زيرية زنقة بدأ يلصااب حي كأتيي 

يلديأيلباضاء
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

38565
لالديأة  يلعام  يلجم   بمقك�سى 

يملؤأخ في 54 يألاأز ))5) 
تشير يإلديأة إلى ونه تم يلكناز  عن 

155) حصة تخص 
إلى  عصأأ  مانيت  يلسادة  رأثة 
وصبح  يلذي  كاكأن  مامأن  يلساد 
إثر  حصة   (155 لـ  يلأحاد  يملالك 

حكم
يإلجكماعاةيإلبكديئاة  يملحكمة 

أقم 2021/51 يمللف أقم
تاأيخ   39/26/2021

.2021/07/05
أوس يملا  755.555 دأهم مقسم 
دأهم   155 بقامة  حصة   7555 إلى 

لكل حصة مأزعة على يلنحأ يلكالي 
 5655 كاكأن  مامأن  يلساد   

حصة
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يلساد يندأي كاكأن 1455

حصة

يملجمأع 7555

حصة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

 (6 بكاأيخ  بالديأيلباضاء  يلكجاأية 

يألاأز ))5) تحت أقم 414)83.

9(5I

FLASH ECONOMIE

LUVAYAN

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LUVAYAN شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي زيرية زنقة 

اللة يلااقأت ر زنقة يلعرعاأ يقامة 

كاليز عماأة 9 يلطابق 7 يلشقة 17 - 

5555) يلديأيلباضاء يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.496551

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

يملؤأخ في 15 غشت ))5) تم تحأيل 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

زنقة  ر  يلااقأت  اللة  زنقة  »زيرية 

يلطابق   9 يلعرعاأ يقامة كاليز عماأة 

يلديأيلباضاء   (5555  -  17 يلشقة   7

يقامة  تجزئة رفاء  إلى »34)  يملغرب« 

 - يلسفلي  يلطابق  ي  دأج  يلشمس 

8855) يملحمدية يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (5 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 59)838.

9(6I

MISAGROUP

SIMYA FOOD
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SIMYA FOOD شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 87 

تجزئة شهدية زنقة ) أقم 3) حي 
ياللفة يلديأيلباضاء - 5155) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

553755
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (6
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 SIMYA : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.FOOD
غرض يلشرتة بإيجاز : مطعم.

عنأين يملقر يالجكماعي : 87 تجزئة 
ياللفة  حي   (3 أقم   ( زنقة  شهدية 
يلديأيلباضاء - 5155) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد خالد يباديأ : 1.555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد خالد يباديأ : 1.555 بقامة 

155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  يباديأ  خالد  يلساد 

شقة   13 عماأة  يلنعام  تجزئة 

يلديأ   (5155 يلباضاء  ياللفة   1(

يلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  يباديأ  خالد  يلساد 

شقة   13 عماأة  يلنعام  تجزئة 

يلديأ   (5155 يلباضاء  ياللفة   1(

يلباضاء يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (6 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 553755.

9(7I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

)SO M SPA SARL (AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تعاين مسير جديد للشرتة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شاأع يلحريري، يلطابق يلثالت، 
أقم )3 ، 95555، طنجة يملغرب

SO M SPA SARL (AU) شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

باتهأفن إقامة مأحدين1 أقم 13 

يلطابق يبأ�سي - 95555 طنجة 

يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.75679

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تعاين  5) غشت  يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

زرهري مناأ تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   59 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 38)57).

9(8I

STE TRAFISCO

HAYTAM SAKAN
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE TRAFISCO
شاأع عبدهللا يبن يلز ير مأيلحا 

يلجديدة 73) ، 4555)، يلجديدة 
يملغرب

HAYTAM SAKAN شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 15 

شاأع يلحرية يلطابق 3 يلشقة 5 
يلديأيلباضاء - 5555) يلديأيلباضاء 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

5563(1
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.HAYTAM SAKAN
يالنعاش   : غرض يلشرتة بإيجاز 

يلعقاأي
وعما  مكنأعة ور تشيادية.

 15  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 5 يلشقة   3 يلطابق  يلحرية  شاأع 
5555) يلديأيلباضاء  يلديأيلباضاء - 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
مبلغ أوسما  يلشرتة: 1.555.555 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد عبديلحق هدين : 15.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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يلساد عبديلحق هدين عنأينه)ي) 

يلجديدة   55 تجزئة ماك يلشاخ أقم 

4555) يلجديدية يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد عبديلحق هدين عنأينه)ي) 

يلجديدة   55 تجزئة ماك يلشاخ أقم 

4555) يلجديدية يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (3 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838744.

9(9I

FC2M ENERGY

فس2م أنيرجي

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

FC2M ENERGY

 N 162 MAG 3 LOTS ASMAE

 RTE AIN CHKEF FES ، 30000،

FES MAROC

فس)م ونيرجي شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم )16 

يملحل أقم 3 تجزئة وسماء طريق 

عين يلشقف فاس - 35555 فاس 

يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.56435

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

أف   تم   (5(( شتنبر   15 في  يملؤأخ 

أوسما  يلشرتة بمبلغ قدأه »55.555 

إلى  دأهم« وي من »155.555 دأهم« 

»155.555 دأهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية ور عاناة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (( بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3892/022.

935I

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. ذيت يلشريك 

يلأحاد

STE TADLA TOURNAGE 
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

قفل يلكصفاة

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذيت يلشريك يلأحاد

5) شاأع يملكنبي يلطابق يالر  بني 

مال  5) شاأع يملكنبي يلطكبق يالر  

بني مال ، 3555)، بني مال  يملغرب

 STE TADLA TOURNAGE شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي : يدرز 

جماعة فم يلعنصرمرآب بني مال  

3555) بني مال  يملغرب.

قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.5515

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

يملؤأخ في 7) يألاأز ))5) تقرأ حل 

شرتة   STE TADLA TOURNAGE

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

 355.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 

دأهم رعنأين مقرها يإلجكماعي يدرز 

مال   بني  يلعنصرمرآب  فم  جماعة 

3555) بني مال  يملغرب نتاجة بزمة 

مالاة.

ر عين:

تاجي  يلدين  جال   يلساد)ة) 

يملنصأأ  يعقأب  حي  عنأينه)ي)  ر 

مجمأعة ) أقم )3 3555) بني مال  

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

ودرز  رفي   (5(( يألاأز   (7 بكاأيخ 

جماعة فم يلعنصر مرآب بني مال  

3555) بني مال  يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 51 شتنبر 

))5) تحت أقم 833.

931I

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. ذيت يلشريك 

يلأحاد

 SOCIETE BOULANGERIE
JOUWHARAT NOUR

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تعاين مسير جديد للشرتة

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذيت يلشريك يلأحاد

5) شاأع يملكنبي يلطابق يالر  بني 
مال  5) شاأع يملكنبي يلطكبق يالر  
بني مال ، 3555)، بني مال  يملغرب

 SOCIETE BOULANGERIE
JOUWHARAT NOUR شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يلتشاأك أقم 7 ورالد يمباأك بني 
مال  3555) بني مال  يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.8687
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تم تعاين  7) يألاأز  يملؤأخ في 
ومين  مسير جديد للشرتة يلساد)ة) 

فكاحة تمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 51 شتنبر 

))5) تحت أقم )83.
93(I

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. ذيت يلشريك 

يلأحاد

MARCHE TADLA SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
خفض أوسما  يلشرتة

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذيت يلشريك يلأحاد

5) شاأع يملكنبي يلطابق يالر  بني 
مال  5) شاأع يملكنبي يلطكبق يالر  
بني مال ، 3555)، بني مال  يملغرب

 MARCHE TADLA SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي جبلاة 
بلأك 1 أقم 6 بني مال  3555) بني 

مال  يملغرب.
خفض أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.1139

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تم   (5(( يأناأ   (4 في  يملؤأخ 
بمبلغ  يلشرتة  أوسما   خفض 
من  وي  دأهم«   1.555.555« قدأه 
 638.855« إلى  دأهم«   1.638.855«
عدد  تخفاض   : طريق  عن  دأهم« 

يبسهم.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 56 شتنبر 

))5) تحت أقم 846.

933I

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. ذيت يلشريك 

يلأحاد

AFRAH AWMATAN
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذيت يلشريك يلأحاد

5) شاأع يملكنبي يلطابق يالر  بني 
مال  5) شاأع يملكنبي يلطكبق يالر  
بني مال ، 3555)، بني مال  يملغرب

AFRAH AWMATAN شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلسأق 

فم يلعنصر مرآب على يليساأ بني 
مال  3555) بني مال  يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.9853
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  54 غشت  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
AFRAH AWMATAN مبلغ أوسمالها 
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يلعنصر  فم  يلسأق  حي  يإلجكماعي 
 (3555 مرآب على يليساأ بني مال  
بني مال  يملغرب نتاجة   : وزمة مالاة
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حي  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يلسأق فم يلعنصر مرآب على يليساأ 

بني مال  3555) بني مال  يملغرب. 
ر عين:

ر  يلضاهر  صالح  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) حي ييت يغريأ فم يلعنصر 
3555) بني مال  يملغرب تمصفي )ة) 

للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
يملخابرة ر محل تبلاغ يلعقأد ر يلأثائق 
حي يلسأق فم   : يملكعلقة بالكصفاة 

يلعنصر مرآب على يليساأ بني مال 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 57 شتنبر 

))5) تحت أقم 851.

934I

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. ذيت يلشريك 

يلأحاد

TAWABIL LAHRACH
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

شرتة مسكأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذيت يلشريك يلأحاد

5) شاأع يملكنبي يلطابق يالر  بني 
مال  5) شاأع يملكنبي يلطكبق يالر  
بني مال ، 3555)، بني مال  يملغرب

شرتة   TAWABIL LAHRACH
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
عماأة  يإلجكماعي  مقرها  رعنأين 
يلطابق  يلثاني  يلحسن  شاأع   385
بني مال    (3555 بني مال    , يلسفلي 

يملغرب
مسؤلاة  ذيت  شرتة  تأسيس 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

13171
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   11
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TAWABIL LAHRACH
 : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
تاجر الكأيبل نصف يلجملة+مطحنة.
عماأة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق  يلثاني  يلحسن  شاأع   385
بني مال    (3555 بني مال    , يلسفلي 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : سعديد  محمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  سعديد  محمد  يلساد 
يلأيد  علي  يرالد  يمباأك  ورالد  دريأ 
صالح  بن  فقاه   (3(53 لبريدية 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  سعديد  محمد  يلساد 
يلأيد  علي  يرالد  يمباأك  ورالد  دريأ 
صالح  بن  فقاه   (3(53 لبريدية 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 5) شتنبر 

))5) تحت أقم 897.

935I

global audit partners

JARDIN DU BOUGHAZ
إعالن مكعدد يلقريأيت

global audit partners
شاأع يلحسن يلثاني ،مديأ 1 ،سانت 
إتسأ يري رشاأع عال  يلفا�سي ، 

يلطابق 3 ، شقة 19
يلديأ يلباضاء

JARDIN DU BOUGHAZ »شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 

فجاج ، إقامة ونأي  ، طنجة - - 

طنجة يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.(6795

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

))5) تم يتخاذ  53 غشت  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 

من  مملأتة  حصة   515 با   مايلي: 

 AFRICORP CONSORTIUM قبل 

 PALMERAIE ملجمأعة 

 395 با    DEVELOPPEMENT

 AFRICORP حصة مملأتة من قبل

 B لصالح يلشرتة   CONSORTIUM

155حصة  با    PARTICIPATION

سني  بريدة  يلعالي  لعبد  مملأتة 

 B PARTICIPATION لصالح يلشرتة

قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 

تعاين يلساد هشام بريدة سني تمسير 

رحاد للشرتة لفترة غير محدردة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :6 أقم  بند 

يملساهمات  يلشركاء  قدم  مايلي: 

 groupe palmeraie يلكالاة 

 B  51555 دأهم   developpement

PARTICIPATION دأهم 49555 

على  ينص  يلذي   :7 أقم  بند 

يلنحأ  على  يملا   أوس  رزي   مايلي: 

 groupe palmeraie يلكالي: 

 B  515 حصة   developpement

PARTICIPATIONحصة 495 

على  ينص  يلذي   :43 أقم  بند 

بريدة  هشام  يلساد  تعاين  مايلي: 

سني تمسير رحاد للشرتة لفترة غير 

محدردة

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57645).

936I

FISCAL & LEGAL TEAM

ALTILUZMA التيلوس ما
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
يسكدأيك خطٍإ

يسكدأيك خطٍإ رق  بالجريدة 
يلرسماة

FISCAL & LEGAL TEAM
 RUE TAHA HOUCINE 5EME 3
 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
20060، CASABLANCA MAROC
يلكالأس ما ALTILUZMA شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

 رعنأين مقرها يإلجكماعي 7 شاأع 
سبكة إقامة أيمي يلطابق يلثاني، 

مككب أقم 8 يلديأ يلباضاء - 5555) 
يلديأ يلباضاء يململكة يملغر اة.

بالجريدة  رق   خطٍإ  إسكدأيك 
ماي   15 بكاأيخ   7673 يلرسماة عدد 

.(519
مبلغ أوسما  يلشرتة:   : بدال من 

155.555 دأهم
يلشرتة:  أوسما   مبلغ   : يقرو 

15.555 دأهم مقسم كالكالي:
كاتي  كلأدين  يلسادة 
جامانيزهيرنانديز : 155 حصة بقامة 

155 دأهم للحصة
يلباقي بدرن تغاير.

937I

يئكماناة يلخبرة

SOFAB PROMO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

يئكماناة يلخبرة
49 زنقة يملدينة ، 6155)، برشاد 

يملغرب
SOFAB PROMO شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 
يليسر13 شاأع محمد يلخامس 
يلطابق يلثالث يساأي - 6155) 

برشاد يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18554

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
17563

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   16
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 SOFAB : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.PROMO
منعش   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقاأي.
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلخامس  محمد  شاأع  يليسر13 
يلطابق يلثالث يساأي - 6155) برشاد 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 555  : يملصطفى  بلقديم  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد فكحي عبد هللا : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يملصطفى  بلقديم  يلساد 
عنأينه)ي) دريأ يلهأيرأة سادي أحا  

يلشاطئ 6155) برشاد يملغرب.
عنأينه)ي)  عبد هللا  فكحي  يلساد 
يلهأيرأة سادي أحا  يلشاطئ  دريأ 

6155) برشاد يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يملصطفى  بلقديم  يلساد 
عنأينه)ي) دريأ يلهأيرأة سادي أحا  

يلشاطئ 6155) برشاد يملغرب
عنأينه)ي)  عبد هللا  فكحي  يلساد 
يلهأيرأة سادي أحا  يلشاطئ  دريأ 

6155) برشاد يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (3 بكاأيخ  ببرشاد  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 956.

938I

CREASTE MAROC

HANI SERVICE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

CREASTE MAROC

 IMM 39 AV LALLA LYACOUT

 APT N°1 1ER ETAGE

 CASABLANCA ، 202502،

CASABLANCA MAROC

HANI SERVICE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلعاأن 

تقاط  زنقة ييت يفلمان يلفديء أقم 

341 يلطابق يلثاني يلديأ يلباضاء - 

55)5) يلديأ يلباضاء يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.555375

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

يملؤأخ في 1) يألاأز ))5) تقرأ حل 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

 HANI SERVICE يلأحاد  يلشريك 

دأهم   155.555 أوسمالها  مبلغ 
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلعاأن 
أقم  تقاط  زنقة ييت يفلمان يلفديء 

 - يلطابق يلثاني يلديأ يلباضاء   341

يلديأ يلباضاء يملغرب نتاجة   (5(55

يلشرتة  على  يملكأيلاة  يلخسائر   :   

رتأتد عجزها عن يالسكمريأ.
ر حدد مقر يلكصفاة ب حي يلعاأن 
أقم  تقاط  زنقة ييت يفلمان يلفديء 

 - يلطابق يلثاني يلديأ يلباضاء   341

5555) يلديأ يلباضاء يملغرب. 

ر عين:

ر  يلهنأي  يحمد  يلساد)ة) 

عنأينه)ي) تجزئة يملسيرة يلرقم 646/

يلباضاء  يلديأ   (5(55 يلدأرة  ج1 

يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 16 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 834783.

939I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

SOCIETE FRIMAC SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

 STE CABINET BASIC COMPTA

SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM

 HAMMOUTI 2 ETAGE APP 3 ،

60000، OUJDA MAROC

SOCIETE FRIMAC SARL شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلحي 

يلصناعي 1/135 - 65555 رجدة 

يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.16993

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (557 يألاأز   (3 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

يلدين  شرف  )ة)  يلساد  تفأيت 

355 حصة يجكماعاة من  بلمعاشاة 

)ة)  حصة لفائدة يلساد   355 وصل 
يألاأز   (3 بكاأيخ  بلمعاشاة  أشاد 

.(557

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

دجنبر   15 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

557) تحت أقم 61)1.

945I

RIVE DROITE CONSULTING

MBSG DE TRANSPORT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

MBSG DE TRANSPORT شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يأسف بن تاشفين أقم 5، يلطابق ) 
أقم 3 - 95555 طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135559
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( يألاأز   (8
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 MBSG : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.DE TRANSPORT
  : غرض يلشرتة بإيجاز

للبضائ ،  ريلدرلي  يلأطني  يلنقل 
يلنقل  عر ات  بأيسطة  خاصة 

يلطرقي.
يلعمألة في يلنقل يلأطني ريلدرلي 
رخاصة  يلأسائل  بجما   للبضائ ، 

عر ات يلنقل يلطرقي.
يالسكيريد ريلكصدير

يلعمألة في يلنقل يلأطني ريلدرلي.
نقل  جما  عر ات  ور تريء  شريء 

يملسكخدمين ور يلبضائ .
ريلعمألة  ريلأساطة،  يلكمثال، 
ريسكغال  جما  يلرخص ور يلعالمات 

ور يلشركات.
ريلكدبير  ريملساهمة،  إنشاء 
يلشركات  لجما   وشكاله،  بجما  
يلتي لها عالقة مباشرة ور غير مباشرة 

بمأضأع يلشرتة.
يلعملاات  كافة  عام،  ربشكل 
يلقانأناة  سأيء  نأعها،  كان  ويا 
يملدناة  يملالاة،  ور  يالقكصادية  ور 
يملأيضا   بأحد  يملرتبطة  ريلكجاأية، 
ون  ريلتي من شأنها  يملذكأأة وعاله، 
تشج ، بشكل مباشر ور غير مباشر، 

على تأسا  يلشرتة ور تطأيرها
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شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يأسف بن تاشفين أقم 5، يلطابق ) 

أقم 3 - 95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد يلـبـقـالـي يلـقـاسـمـي مـحـمـد 
دأهم   1.555 بقامة  حصة   155  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد يلـبـقـالـي يلـقـاسـمـي مـحـمـد 
طنجة   95555 طنجة  عنأينه)ي) 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد يلـبـقـالـي يلـقـاسـمـي مـحـمـد 
طنجة   95555 طنجة  عنأينه)ي) 

يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   19 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 15155.
941I

GHIZLANE DOUBLANE

EL JADIDA STAR
إعالن مكعدد يلقريأيت

GHIZLANE DOUBLANE
أقم 5 عماأة يلعبدي شاأع محمد 
يلسادس ، 4555)، يلجديدة يملغرب
EL JADIDA STAR »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: دريأ 

يلدعاجات مأالي عبد هللا يلجديدة 
- - يلجديدة يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.16753
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  55 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تفأيت يلساد يلضاري زيدين جما  
يلساد  لفائدة  يلشرتة  في  حصصه 

يلسحنأي يلحسن

قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
تغاير يلشكل يلقانأني للشرتة

قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
تأسا  نشاط يلشرتة

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 6: يلذي ينص على مايلي: 
بروسما   يملكعلق   6 يلبند  تعديل 

يلشرتة
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالجديدة بكاأيخ 11 غشت 

))5) تحت أقم 3)91).
94(I

BMA PARTNERS

ALEPH FINANCE
إعالن مكعدد يلقريأيت

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ALEPH FINANCE »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 115 زنقة 
يلأحدة يديأ يلباضاء - 55)5) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.135747

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   (8 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
دأهم   555.555 من  يلروسما   أف  
 65.555 7.555.555 دأهم بخلق  إلى 
دأهم   155 بقامة  جديدة  حصة 
 6.555.555 وي  يلأيحدة  للحصة 
دأهم جماعها مككتبة نقدي رمحرأة 
بالكامل عند يالتككاب باملقاصة م  
يلشرتة  على  رمؤتدة  حالة  ديأن 

لفائدة يلساد ومين يلسبتي
على  ينص  يلذي   :( أقم  قريأ 
مايلي: تعديل يملأيد 6 ر7 من يلقانأن 

يبسا�سي للشرتة
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
خفض يلروسما  إلى 555.555 دأهم 
بامكصاص يلخساأيت ريقكطاع مبلغ 

يلحساب  من  دأهم   6.555.555
 65.555 رحدف  يملدين  يملنقأ  

بقامة 155 دأهم للحصة يلأيحدة 
على  ينص  يلذي   :4 أقم  قريأ 
مايلي: تعديل يملأيد 6 ر7 من يلقانأن 

يبسا�سي للشرتة
قريأ أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 
نتاجة كل ما سبق تم تحاين ر إعادة 
للشرتة  يبسا�سي  يلقانأن  صااغة 
رفقا لقانأن يلشرتة ديت يملسؤرلاة 

يملحدردة بشريك رحاد
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :6 أقم  بند 
يلشريك يلأحاد يلساد ومين  مايلي: 
يلسبتي قدم للشرتة 555.555 دأهم 
تمساهمة رحادة في أوسما  يلشرتة 

بصفة شريكا رحادي
بند أقم 7: يلذي ينص على مايلي: 
مقسم  دأهم   555.555 يلروسما  
دأهم   155 حصة بقامة   5.555 إلى 
للحصة يلأيحدة.يملكها يلساد ومين 

يلسبتي بصفة شريكا رحادي
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 58 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 833747.
943I

BMA PARTNERS

OTTO BOCK MAROC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسا  نشاط يلشرتة 

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
OTTO BOCK MAROC شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يالجكماعي 186 طريق 
ورالد زيان يلديأ يلباضاء - 5)53) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
تأسا  نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(153(3

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( يأناأ   15 في  يملؤأخ 
نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :

وجهزة  ملرتز  معديت  يسكيريد 
تقأيم يلعظام ريسكيريد مسكحضريت 

يلكجمال للصحة ريلسالمة..
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (3 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 3)8387.

944I

CHETTIOUI AHMED

LIXUS BRODERIE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CHETTIOUI AHMED
حي يملسيرة يلخضريء,م/ي,شاأع 

51,أقم 34 ، 155)9، يلقصر يلكبير 
يملغرب

LIXUS BRODERIE شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يلسالم 

م/ب زنقة 55 أقم 56 مكرأ - 
155)9 يلقصر يلكبير يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3489
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   16
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 LIXUS : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.BRODERIE
يلطرز   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ياللي.
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلسالم م/ب زنقة 55 أقم 56 مكرأ - 

155)9 يلقصر يلكبير يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5))الجريدة الرسمية   18556

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : عزرز  سكانة  يلسادة 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  عزرز  سكانة  يلسادة 
 31 أقم   57 زنقة  م/ج  يلسالم  حي 

155)9 يلقصر يلكبير يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  عزرز  سكانة  يلسادة 
 31 أقم   57 زنقة  م/ج  يلسالم  حي 

155)9 يلقصر يلكبير يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (3 بكاأيخ  يلكبير  بالقصر  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 54).
945I

GHIZLANE DOUBLANE

MANAZIL AL ABRAR
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

GHIZLANE DOUBLANE
أقم 5 عماأة يلعبدي شاأع محمد 
يلسادس ، 4555)، يلجديدة يملغرب
MANAZIL AL ABRAR شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 56 زنقة 
يبريهام يلررديني عماأة 56 شقة ) - 

5555) يلر اط يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.19831

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
يملؤأخ في 59 غشت ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
»56 زنقة يبريهام يلررديني عماأة 56 
شقة ) - 5555) يلر اط يملغرب« إلى 
»تجزئة لانا أقم 155 يلطابق يالر  بير 

يلجديد - 4555) يلجديدة يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالجديدة بكاأيخ 1) شتنبر 

))5) تحت أقم 7))9).
946I

Fiduciaire FICOTRAV

   شركة عمراوي جنوب-شرق

STE EST-SUD AMRAOUI
SARL 

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 SARL( شرتة عمريري جنأب-شرق

EST-SUD AMRAOUI STE ) شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 119 
زنقة طاأق بن زيان حي يلحمري 

يأفأد - 55))5 يأفأد يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

16311

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

شرتة   : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

SARL EST-( جنأب-شرق  عمريري 

.( SUD AMRAOUI STE

نقل   (1  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبضائ  لآلخرين.

)) با  يملأيد يلغذيئاة.

3) مأزع يلبضائ .
عنأين يملقر يالجكماعي : أقم 119 
زنقة طاأق بن زيان حي يلحمري يأفأد 

- 55))5 يأفأد يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 555  : عثمان  عمريري  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 555  : سفاان  عمريري  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد عمريري عثمان عنأينه)ي) 
حي  يملنصأأ  يعقأب  زنقة   84 أقم 
يلحمري يأفأد 55))5 يأفأد يملغرب.

يلساد عمريري سفاان عنأينه)ي) 
عرب  يملعاضاد  يلعبادلة  قصر 
يأفأد   5((55 يأفأد  زيز  يلصباح 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد عمريري عثمان عنأينه)ي) 
حي  يملنصأأ  يعقأب  زنقة   84 أقم 
يلحمري يأفأد 55))5 يأفأد يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1146.

947I

KDS CONSEILS SARL AU

PAPERS & COINS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

KDS CONSEILS SARL AU
أقم 7) يملرتب يالقكصادي 
ر يالجكماعي ، 43555، قلعة 

يلسريغنة يملغرب
PAPERS & COINS شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي قصر دأيرة 

أقم 35 - 43555 قلعة يلسريغنة 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
54(7

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   51
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PAPERS & COINS
عملاات   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
تحأيل  ر  يلفاتأأيت  يسكخالص 

يالمأي .
قصر   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
قلعة   43555  -  35 أقم  دأيرة 

يلسريغنة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
بنكاجر  يلزهريء  فاطمة  يلسادة 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
بنكاجر  يلزهريء  فاطمة  يلسادة 
عنأينه)ي) قصر دأيرة أقم 35 43555 

قلعة يلسريغنة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
بنكاجر  يلزهريء  فاطمة  يلسادة 
عنأينه)ي) قصر دأيرة أقم 35 43555 

قلعة يلسريغنة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بقلعة يلسريغنة بكاأيخ 5) 

شتنبر ))5) تحت أقم 390/2022.
948I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

WATER SANI
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
WATER SANI شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
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رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 
أياض يالسماعالاة أقم 583 دكان 

أقم 1 - 55555 مكناس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

57161

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   (6

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.WATER SANI

بائ    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

عقافير، يشغا  مخكلفة ر مكاجرة..

يقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
دكان   583 أقم  يالسماعالاة  أياض 

أقم 1 - 55555 مكناس يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : حمديني  زترياء  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

حمديني عنأينه)ي)  يلساد زترياء 
حي يلنصر أقم )4 زنقة يسفي ريسالن 

55555 مكناس يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

حمديني عنأينه)ي)  يلساد زترياء 
حي يلنصر أقم )4 زنقة يسفي ريسالن 

55555 مكناس يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   1( بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 98)3.

949I

LAHLOU MOHAMMED

PROJECT STORE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

LAHLOU MOHAMMED
) شاأع يملسيرة يلخضريء يلطابق 
يالر  أقم يملككب 5 ، 5)955، 

طنجة يملغرب
PROJECT STORE شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 81 زنقة 4 
يملجد تجزئة يملجد تجزئة 143 أقم ) 

ر 4 - 95555 طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135487
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   59
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.PROJECT STORE
يلكصنا    : غرض يلشرتة بإيجاز 
ريلتسأيق ريالسكيريد ريلكصدير ؛ با  
رترتاب رإصالح رصاانة جما  ونأيع 

يبثاث
يلديخلي  يلديكأأ  عملاات  جما  

ريلخاأجي....
عنأين يملقر يالجكماعي : 81 زنقة 4 
يملجد تجزئة يملجد تجزئة 143 أقم ) 

ر 4 - 95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد نأيف ططري : 155 حصة 

بقامة 1.555 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  ططري  نأيف  يلساد 
شاأع مأالي أشد يقامة حديئق فا  
 95555  69 شقة   3 طابق   4 فلأأ 

طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  ططري  نأيف  يلساد 
شاأع مأالي أشد يقامة حديئق فا  
 95555  69 شقة   3 طابق   4 فلأأ 

طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )5745).
955I

LAHLOU MOHAMMED

WE DESING
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

LAHLOU MOHAMMED
) شاأع يملسيرة يلخضريء يلطابق 
يالر  أقم يملككب 5 ، 5)955، 

طنجة يملغرب
WE DESING شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي 555 

مرتب يلعرفان ) كاب سباأطال قبأ 
فاال 555 - 95555 طنجة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
135597

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 WE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.DESING

تصنا    -  : غرض يلشرتة بإيجاز 
ر ا   رتصدير  ريسكيريد  رتسأيق 
رترتاب ريصالح رصاانة جما  ينأيع 

يالثاث.
- جما  عملاات يلديكأأ يلديخلي 

ريلخاأجي....يلخ.
 555  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مرتب يلعرفان ) كاب سباأطال قبأ 

فاال 555 - 95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

100.000,00 دأهم، مقسم كالكالي:
 155  : يلخضريري  عمر  يلساد 

حصة بقامة 1.555 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد عمر يلخضريري عنأينه)ي) 
 98 أقم   18 زنقة  يلشعيري  بير  حي 

95555 طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد عمر يلخضريري عنأينه)ي) 
 98 أقم   18 زنقة  يلشعيري  بير  حي 

95555 طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57531).

951I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

2NK INVEST
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير تسماة يلشرتة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,15
20800، CASABLANCA MAROC

2NK INVEST شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

 Ville رعنأين مقرها يالجكماعي
 Verte de Bouskoura, Casa

 Green Town, Lot 664 - 20000
.BOUSKOURA MAROC

تغاير تسماة يلشرتة
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أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
4435(3

 بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي
تم   (5(( غشت   (6 في  يملؤأخ 
 2NK« من  يلشرتة  تسماة  تغاير 
 GROUPE« إلى   »INVEST
 SCOLAIRE LA RESIDENCE PRIVE

.»BOUSKOURA
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 19 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838559.

95(I

MOUSSAOUI HAJJI

BARI BATI
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
BARI BATI شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي قصر 

حنابأ جماعة عرب يلصباح غريس 
وأفأد - 55))5 وأفأد يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
16315

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 BARI  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.BATI
يبشغا    : غرض يلشرتة بإيجاز 

يملخكلفة ور يلبناء
يلأساطة.

قصر   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
حنابأ جماعة عرب يلصباح غريس 

وأفأد - 55))5 وأفأد يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 555.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلديئم  عبد  يلصادرق  يلساد 

دأهم   155 بقامة  حصة   1.(55  :

للحصة.

 1.(55 يلساد يلصادرق أضأين : 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 1.(55  : لحبيب  علاأي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 1.(55  : محمد  فرحاري  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلديئم  عبد  يلصادرق  يلساد 

حي يلرياض شاأع   33 أقم  عنأينه)ي) 

مأالي يسماعال وأفأد 55))5 وأفأد 

يملغرب.

أضأين  يلصادرق  يلساد 

مأالي  شاأع   88 أقم  عنأينه)ي) 

وأفأد   5((55 وأفأد  يسماعال 

يملغرب.

عنأينه)ي)  لحبيب  علاأي  يلساد 

يلصباح  عرب  فزنا  حنابأ  قصر 

55))5 وأفأد يملغرب.

يلساد فرحاري محمد عنأينه)ي) 

يلصباح  عرب  فزنا  حنابأ  قصر 

55))5 وأفأد يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلديئم  عبد  يلصادرق  يلساد 

حي يلرياض شاأع   33 أقم  عنأينه)ي) 

مأالي يسماعال وأفأد 55))5 وأفأد 

يملغرب

أضأين  يلصادرق  يلساد 

مأالي  شاأع   88 أقم  عنأينه)ي) 

يسماعال وأفأد 55))5 وأفأد يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (( بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1171.

953I

FORMAFID CONSEIL

SETA GOLD CAR
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
SETA GOLD CAR شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 

يبأ�سي تجزئة يالتقان يلرقم 384 - 
6555) سطات يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
7171

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   15
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 SETA  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.GOLD CAR
تريء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.
يلطابق   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 -  384 يبأ�سي تجزئة يالتقان يلرقم 

6555) سطات يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 515  : علجاني  يملهدي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 (45  : لباأدي  عبديالله  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلسادة ساأى نحال : 45) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يملهدي علجاني عنأينه)ي)  يلساد 
 (6555 يالتقان  تجزئة   384 يلرقم 

سطات يملغرب.

يلساد عبديالله لباأدي عنأينه)ي) 

حي مبررتة زنقة بشاأ أقم 5) 6555) 

سطات يملغرب.

يلسادة ساأى نحال عنأينه)ي) حي 
عين يلشق   ( أقم   19 زنقة   1 يالناأة 

5475) يلديأيلباضاء يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  لباأدي  حاتم  يلساد 

سطات   (6555 خلأك  بني  مرتز 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (1 يالبكديئاة بسطات بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1266/22.

954I

nador conseil sarl au

TRUCCSA MAROC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أوسما  يلشرتة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

TRUCCSA MAROC شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي يملطاأ 

ييلأ5) يلقطعة 99 - 555)6 

يلناظأأ يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.19(95

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم   (5(( شتنبر   13 في  يملؤأخ 

قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

من  وي  دأهم«   1.555.555«

 1.655.555« إلى  دأهم«   155.555«

مقاصة  إجريء   : طريق  عن  دأهم« 

م  ديأن يلشرتة يملحددة يملقديأ ر 

يملسكحقة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 19 شتنبر 

))5) تحت أقم 4453.

955I
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يعالنات يلشركات

STE LE VOLONTAIRE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

STE LE VOLONTAIRE
تصفاة يلشرتة 

بمقك�سى يلجم  يلعام يلغير عادي 
بكاأيخ 06/09/2022 تقرأ مايلي:

. تصفاة يلشرتة. 
بأأحام  يمين  يلساد  تسماة   .
مدة  طالة  للشرتة  مصفي  بصفة 
في  يلكصفاة  مقر  رتحديد  يلكصفاة 
أقم 97 شاأع محمد يلخامس ينزكان

للمجمأعة  يلقانأني  ياليديع  تم 
باملحكمة  يلكجاأي  بالسجل 
 1819 أقم  تحت  بانزكان  يالبكديئاة 

بكاأيخ 20/09/2022
أقم يلسجل يلكجاأي: 5433)

956I

STE Arnobio SARL AU

Arnobio
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE Arnobio SARL AU
شاأع تازرأخت جي سدي عابد ، 

555)3، يلحسامة ييملغرب
Arnobio شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
تازرأخت جي سدي عابد - 555)3 

يلحسامة ييملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

3859
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   19
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.Arnobio

 embalage : غرض يلشرتة بإيجاز

des produit conditionnment

.import-export

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 3(555  - تازرأخت جي سدي عابد 

يلحسامة ييملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 5.555  : يلعرنأقي  إلااس  يلساد 

حصة بقامة 5) دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد إلااس يلعرنأقي عنأينه)ي) 

 3(555 يملنزه  حي  ماأس   53 شاأع 

يلحسامة ييملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد إلااس يلعرنأقي عنأينه)ي) 

 3(555 يملنزه  حي  ماأس   53 شاأع 

يلحسامة ييملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (( بكاأيخ  بالحسامة  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 765.

957I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BENSALAH DISTRIBUTION
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

 BENSALAH DISTRIBUTION

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 1 دريأ 

يرالد بأعباد يلساقاة يرالد يلطاب - 

35555 فاس يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.53339

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم تعاين   (5(( يأناأ   5( يملؤأخ في 

يلساد)ة)  للشرتة  جديد  مسير 

حمديني عبد يلحق تمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يأناأ   (8 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3435.

958I

STE FURAMIC SARL

STE VHT TRANSPORT SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

STE FURAMIC SARL

زيرية شاأع يلفكأيكي ريبن يلخطاب 

عماأة مخكاأي يلطابق 6 أقم يلشقة 

3 ، 65555، رجدة يملغرب

 STE VHT TRANSPORT SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي بلأك 

) أقم 14 نضسالضف فضاضق 

ضهف تثممخعم - 86356 ينزكان 

يملعرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.39913

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تحأيل  56 يأناأ  يملؤأخ في 

للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

نضسالضف   14 أقم   ( »بلأك  من 

فضاضق ضهف تثممخعم - 86356 

ينزكان يملعرب » إلى »زنقة 155 أقم 1 

حي كألأش - 65555 رجدة يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   58 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1365.

959I

STE FURAMIC SARL

 STE TRANS BENMALAK
SARL A/U

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

STE FURAMIC SARL
زيرية شاأع يلفكأيكي ريبن يلخطاب 
عماأة مخكاأي يلطابق 6 أقم يلشقة 

3 ، 65555، رجدة يملغرب
 STE TRANS BENMALAK SARL
A/U شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي تجزئة 

جعادة حي يملناأ يلزنقة و ) أقم 15 - 
65555 رجدة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
399(1

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( وبريل   54
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.TRANS BENMALAK SARL A/U
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
مصحأ ة... يلغير  للغير  يلبضائ  

يالستريد ريلكصدير...
تجزئة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 - 15 ) أقم  جعادة حي يملناأ يلزنقة و 

65555 رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 -

 1555  : مصطفى  مالكي  يلساد 
بقامة 155 دأهم.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :
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يلساد مالكي مصطفى عنأينه)ي) 

حي يلسالم عأينت يلسريق يلزنقة و 6 

أقم 1 65555 رجدة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد مالكي مصطفى عنأينه)ي) 

حي يلسالم عأينت يلسريق يلزنقة و 6 

أقم 1 65555 رجدة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   1( بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1366.

965I

STE FURAMIC SARL

STE PRO BEST MULTI-

SERVICES SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسا  نشاط يلشرتة 

STE FURAMIC SARL

زيرية شاأع يلفكأيكي ريبن يلخطاب 

عماأة مخكاأي يلطابق 6 أقم يلشقة 

3 ، 65555، رجدة يملغرب

 STE PRO BEST MULTI-SERVICES

SARL شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يالجكماعي عماأة )6 

محل ) يلعرفان - 65555 رجدة 

يملغرب.

تأسا  نشاط يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.3(541

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (5(( يألاأز   (1 في  يملؤأخ 

نشاط  إلى  يلكالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشرتة يلحالي :

. . أة لكجا ي . لغسال. ي . لكنظاف. ي

ريلنقل.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

غشت   (5 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 86)1.

961I

STE FURAMIC SARL

STE MALAK IMMO SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

STE FURAMIC SARL
زيرية شاأع يلفكأيكي ريبن يلخطاب 

عماأة مخكاأي يلطابق 6 أقم يلشقة 

3 ، 65555، رجدة يملغرب

STE MALAK IMMO SARL شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 6) زنقة 

مامأزة تجزئة يلزهأأ - 65555 

رجدة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(7865

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تقرأ حل  57 شتنبر  يملؤأخ في 

يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 

مبلغ   STE MALAK IMMO SARL
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 

مامأزة  زنقة   (6 يإلجكماعي  مقرها 

رجدة   65555  - يلزهأأ  تجزئة 

يملغرب نتاجة   : قلة يملأيأد يملالاة...

يملادين..تثرة  في  يلكافاة  يلخبرة  قلة 

يملنافسة....
زنقة   (6 ر حدد مقر يلكصفاة ب 

 65555  - يلزهأأ  تجزئة  مامأزة 

رجدة يملغرب. 

ر عين:

ر  مريمي  محمد  يلساد)ة) 

عبد  بنأ  فاصل  شاأع  عنأينه)ي) 

 65555  1 يلعزيز تجزئة مشاأأ أقم 

رجدة يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 

محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 

ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1414.

96(I

STE FURAMIC SARL

 STE BENABBOU SERVICES
SARL A/U

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

STE FURAMIC SARL
زيرية شاأع يلفكأيكي ريبن يلخطاب 
عماأة مخكاأي يلطابق 6 أقم يلشقة 

3 ، 65555، رجدة يملغرب
 STE BENABBOU SERVICES
SARL A/U شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي ) زنقة 
ور تجزئة يلجأهرة - 65555 رجدة 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

39961
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   13
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 BENABBOU SERVICES SARL

.A/U
مفأض   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

)مدير شرتة).
ملف  )تجهيز  يلخدمات  تقديم   -
يلكأشيرة.. معاش ، منفعة يجكماعاة 

رمطالبة...).
زنقة   (  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
رجدة   65555  - يلجأهرة  تجزئة  ور 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : محمد  بنعبأ  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  محمد  بنعبأ  يلساد 

 19 أقم  يلنأأس  زنقة  يلسعادة  حي 

65555 رجدة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  محمد  بنعبأ  يلساد 

 19 أقم  يلنأأس  زنقة  يلسعادة  حي 

65555 رجدة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (1 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1443.

963I

STE FURAMIC SARL

 STE CHRONOFAST
TRANSPORT SARL A/U

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

STE FURAMIC SARL
زيرية شاأع يلفكأيكي ريبن يلخطاب 

عماأة مخكاأي يلطابق 6 أقم يلشقة 

3 ، 65555، رجدة يملغرب

 STE CHRONOFAST

TRANSPORT SARL A/U شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 

6 مأأيطاني تجزئة يلطلحاري - 

65555 رجدة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

39953

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( ماي   (4

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
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عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 CHRONOFAST TRANSPORT

.SARL A/U
نقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلبضائ  للغير يلغير مصحأ ة.
 6 زنقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مأأيطاني تجزئة يلطلحاري - 65555 

رجدة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد ملأك عبد يلجلال : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلجلال  عبد  ملأك  يلساد 
 35 أقم  يلكناناأيف  زنقة  عنأينه)ي) 

65555 رجدة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلجلال  عبد  ملأك  يلساد 
 35 أقم  يلكناناأيف  زنقة  عنأينه)ي) 

65555 رجدة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1434.

964I

STE FURAMIC SARL

STE SIACMO SARL A/U
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
أف  أوسما  يلشرتة

STE FURAMIC SARL
زيرية شاأع يلفكأيكي ريبن يلخطاب 
عماأة مخكاأي يلطابق 6 أقم يلشقة 

3 ، 65555، رجدة يملغرب
STE SIACMO SARL A/U شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
محمد بن يملدني أقم 7 دأب برحمأن 

- 65555 رجدة يملغرب.

أف  أوسما  يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(7(79

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

تم   (5(( شتنبر   13 في  يملؤأخ 

قدأه  بمبلغ  يلشرتة  أوسما   أف  

»975.555.) دأهم« وي من »35.555 

دأهم«   3.555.555« إلى  دأهم« 

مقاصة م  ديأن  إجريء   : عن طريق 

يلشرتة يملحددة يملقديأ ر يملسكحقة.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (( بكاأيخ  بأجدة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 1457.

965I

CONSEIL ASSISTANCE PME

ب ت أ فارما

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد

إضافة تسماة تجاأية ور شعاأ 

CONSEIL ASSISTANCE PME

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

ب ت و فاأما »شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد«

رعنأين مقرها يالجكماعي: محل ب 

34 تجزئة هبة يلجديدة - 4555) 

يلجديدة يملغرب.

»إضافة تسماة تجاأية ور شعاأ«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.195(9

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

تقرأ   (5(( غشت   1( في  يملؤأخ 

إضافة شعاأ تجاأي للشرتة رهأ:

صادلاة يلباان

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

يالبكديئاة بالجديدة بكاأيخ 51 شتنبر 

))5) تحت أقم 9175).

966I

مجمأعة وطلنتاك للمحاسبة

BRAAVOS INVEST
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

مجمأعة وطلنتاك للمحاسبة
شقة أقم 3 يلطابق يلثاني عماأة 

)) زنقة يلعاد  حي يجنان عاالن، 
46555، آسفي يملغرب

BRAAVOS INVEST شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
لفريفرة يلجماعة يلقررية ورالد 

سلمان ديئرة جزرلة - 46555 آسفي 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
13(57

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   (5
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.BRAAVOS INVEST
با  مأيد   : غرض يلشرتة بإيجاز 
يلبناء، با  يملأيد يلغذيئاة، يلكجاأة. ر 
بصفة عامة كل يلعملاات يملباشرة ر 
غيريملباشرة يملكعلقة بغرض يلشرتة.

دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
ورالد  يلقررية  يلجماعة  لفريفرة 
سلمان ديئرة جزرلة - 46555 آسفي 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : وتطاب  يأنس  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  وتطاب  يأنس  يلساد 
سادي  حي  يلبهجة  زنقة   17 أقم 

ريصل 46555 آسفي يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  وتطاب  يأنس  يلساد 
سادي  حي  يلبهجة  زنقة   17 أقم 

ريصل 46555 آسفي يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (( بكاأيخ  بآسفي  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 1397.

967I

MAGIC ZIANA SARL AU

ماجيك زيانة
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

MAGIC ZIANA SARL AU

56، شاأع يلرياض زيانة ، 93555، 

تطأين يملغرب

ماجاك زيانة شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي 56 ، 

شاأع يلرياض زيانة - 93555 تطأين 

يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.11683

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 

))5) تقرأ حل  51 شتنبر  يملؤأخ في 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 

مبلغ  زيانة  يلأحاد ماجاك  يلشريك 

رعنأين  دأهم   415.555 أوسمالها 

مقرها يإلجكماعي 56 ، شاأع يلرياض 

93555 تطأين يملغرب نتاجة   - زيانة 

  : صعأ ة يملقارلة ريملنافسة يلقأية.

 ،  56 ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 

93555 تطأين   - شاأع يلرياض زيانة 

يملغرب. 
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ر عين:
ر  يلعاادي  يلنبي  عبد  يلساد)ة) 
»ب«  زنقة  يلرياض  شاأع  عنأينه)ي) 
دأب 3 أقم )) 93555 تطأين يملغرب 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
 ،  56  : بالكصفاة  يملكعلقة  يلأثائق 

شاأع يلرياض زيانة تطأين
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   59 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 479).

968I

NA CONSEIL

EYOLI SARL AU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
EYOLI SARL AU شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 4 
د.م.م يقامة خالد أقم 15 طابق 
) طريق تاأتة مريتش - 45555 

مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(9557
في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 EYOLI : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.SARL AU

يلترريج   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
للعقاأ.

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
طابق   15 د.م.م يقامة خالد أقم   4
 45555  - مريتش  تاأتة  طريق   (

مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يبريهام  أشدي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 1555  : يبريهام  أشدي  يلساد 

بقامة 155 دأهم.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يبريهام عنأينه)ي)  يلساد أشدي 
تجزئة يلأيزيس أقم 57 تاأتة مريتش 

45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يبريهام عنأينه)ي)  يلساد أشدي 
تجزئة يلأيزيس أقم 57 تاأتة مريتش 

45555 مريتش يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139575.

969I

SOBEGEST

STE YOUNG LA REALTY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE YOUNG LA REALTY شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يقامة 
زياد شقة أقم 14 ، يلطابق يلريب  

جليز ، شاأع مأالي عبد هللا ، تجزئة 
يلكأفاق - 45555 مريتش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8939

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   59

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.YOUNG LA REALTY

إديأة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

رتأجير يلرياض ريملباني 

مقار  عقاأي.

يقامة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

يلريب   يلطابق   ،  14 أقم  زياد شقة 

جليز ، شاأع مأالي عبد هللا ، تجزئة 

يلكأفاق - 45555 مريتش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 55.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

 555  : وسامة  مشمش  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد مشمش وسامة عنأينه)ي) 

ح م تجزئة بأمسماأ أقم )16 مريتش 

45555 مريتش يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد مشمش وسامة عنأينه)ي) 

ح م تجزئة بأمسماأ أقم )16 مريتش 

45555 مريتش يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   15 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9697.

975I

BUREAU ESSOUFYANI

HOTEL BEAUPORT
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

HOTEL BEAUPORT شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع يالمير 
يلحاأثي أقم 145 - 75555 يملر�سى 

يلعاأن يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

18455
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (516 فبريير   59
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.HOTEL BEAUPORT
فندق،   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 
يلرحالت  رتنظام  رمطعم،  مقهى 

يلسااحاة....
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 75555  -  145 أقم  يلحاأثي  يالمير 

يملر�سى يلعاأن يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد مأالي يملأساري 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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يلساد مأالي يملأساري عنأينه)ي) 
يلحي يالديأي شاأع يعقأب يملنصأأ 
يلعاأن   75555 يملأساري  فاال 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد مأالي يملأساري عنأينه)ي) 
يلحي يالديأي شاأع يعقأب يملنصأأ 
فاال يملأساري 75555 يلعاأن يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
فبريير   59 يالبكديئاة بالعاأن بكاأيخ 

516) تحت أقم 212/16.
971I

INFOPLUME

STARCO BUILDING
إعالن مكعدد يلقريأيت

INFOPLUME
149 شاأع محمد يلخامس يقامة 

مامأزي 1 أقم 17 ، 95555، طنجة 
يملغرب

STARCO BUILDING »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: 9) زنفة 
عمر يبن يلعاص يلطابق 3 أقم 6) - 

95555 طنجة يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.99659

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   (5 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
قرأ   : قريأ با  يسهم يلشرتة  مايلي: 
با   يحمد  يملريبط  يلساد  يلشريك 
يسهمه لشريكه يلأحاد يلساد دأيجأ 
أشاد يلحامل لرقم يلبطاقة يلأطناة 

 Z273774
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
قريأ تعاين يلساد دأيجأ أشاد يملسير 

يلأحاد للشرتة
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 

قريأ سلطة يلكأقا  
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
يلى شرتة  يلشرتة  طباعة  تغير  قريأ 
ذيت يلسؤرلاة يملحدردة ذيت شريك 

ريحاد 

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 
يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

على  ينص  يلذي   :6-7 أقم  بند 
يلشريك يلساد أشاد دأيجأ  مايلي: 
يلأطناة  يلبطاقة  لرقم  يلحامل 
 1555 يمكلك  يصبح   Z273774

حصة بقامة 155 دأهم للحصة 
على  ينص  يلذي   :15 أقم  بند 
دأيجأ  يلأحاد  يلشرك  قرأ  مايلي: 
أقم  يلأطناة  للبطاقة  أشاديلحامل 
يلأحاد  يملسير  لاصبح   Z273774

للشرتة ملدة غير محددة
بند أقم 16: يلذي ينص على مايلي: 
للشريك  يلكأقا   سلطة  منح  قريأ 
يلأحاد دأيجأ أشاد يلساد يلحامل 

 Z273774 للبطاقة يلأطناة أقم
بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
تغير طباعة يلشرتة من شرتة ذيت 
ذيت  يلى شرتة  يملحدردة  يلسؤرلاة 
شريك  ذيت  يملحدردة  يلسؤرلاة 

ريحاد 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 257959-10293.
97(I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

REMIXCOM
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

REMIXCOM شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي يملجم  

يلحسني عدنان 1 أقم 44 - 95555 
طنجة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.35(49
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  51 شتنبر  يملؤأخ في 

ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
مبلغ   REMIXCOM يلشريك يلأحاد
رعنأين  دأهم   15.555 أوسمالها 
يلحسني  يملجم   يإلجكماعي  مقرها 
طنجة   95555  -  44 أقم   1 عدنان 
يلنشاط  غااب   : نتاجة    يملغرب 

يالجكماعي للشرتة.
يملجم   يلكصفاة ب  ر حدد مقر 
 95555  -  44 أقم   1 يلحسني عدنان 

طنجة يملغرب. 
ر عين:

يلطاهري عبد يلحفاظ  يلساد)ة) 
هألندي   99135 هألندي  عنأينه)ي)  ر 

هألندي تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 48)15.
973I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

DESK NORD
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

DESK NORD شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في طأأ 

يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة بغديد 

عماأة كاملاة و أقم 8 - 95555 
طنجة يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.153951
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  59 شتنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
أوسمالها  مبلغ   DESK NORD
مقرها  رعنأين  دأهم   155.555
يإلجكماعي زنقة بغديد عماأة كاملاة 

يملغرب  طنجة   95555  -  8 أقم  و 
نتاجة   : تأقاف يلنشاط يالجكماعي 

للشرتة.
زنقة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
بغديد عماأة كاملاة و أقم 8 - 95555 

طنجة يملغرب. 
ر عين:

ر  يأنس  يمللألي  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) زنقة بغديد عماأة كاملاة و 
أقم 8 95555 طنجة يملغرب تمصفي 

)ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 45)15.

974I

NJ BUSINESS

SOCIETE RHZIOUAL CLIM
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مككب أقم 19 يلطابق 
يلكالث شاأع عبد يلكريم بنجلأن 
يملدينة يلجديدة فاس يملغرب، 

35555، فاس يملغرب
 SOCIETE RHZIOUAL CLIM

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي قطعة أقم 
75 حي 57 جنان سريج باب لخأخة 

- 35555 فاس يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73897
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   58
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
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ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE RHZIOUAL CLIM
با    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مسكلزمات ر يدريت يملكاف يلهأيئي.
قطعة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
باب  سريج  جنان   57 حي   75 أقم 

لخأخة - 35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : غزيأ   حمزة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  غزيأ   حمزة  يلساد 
35 دأب يلسرغاني يلفخاأين 35555 

فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  غزيأ   حمزة  يلساد 
35 دأب يلسرغاني يلفخاأين 35555 

فاس يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3893.

975I

NJ BUSINESS

 SOCIETE CONSTRUCTION
AMENAGEMENT AMINE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مككب أقم 19 يلطابق 
يلكالث شاأع عبد يلكريم بنجلأن 
يملدينة يلجديدة فاس يملغرب، 

35555، فاس يملغرب
 SOCIETE CONSTRUCTION

AMENAGEMENT AMINE شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي مكاتب 
ماأينا يلطابق 3 مككب 19 شاأع عبد 

يلكريم بنجلأن يملدينة يلجديدة - 
35555 فاس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
73889

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   1(
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 SOCIETE CONSTRUCTION

.AMENAGEMENT AMINE
يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مخكلفة ر يلبناء.
مكاتب   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
ماأينا يلطابق 3 مككب 19 شاأع عبد 
 - يلجديدة  يملدينة  بنجلأن  يلكريم 

35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 575  : يلسبعاري  زهأأ  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلسبعاري  يلعالي  عبد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   335  :

للحصة.
يلساد سعاد معقأ  : 155 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة زهأأ يلسبعاري عنأينه)ي) 
 4 91 س يلطابق يلثاني شقة  عماأة 
 35555 يملهريز  يلدخأ  ظهر  ممنأع 

فاس يملغرب.
يلسبعاري  يلعالي  عبد  يلساد 
زنقة يبأ ثابت يملريني أقم  عنأينه)ي) 

4) طنجة 35555 فاس يملغرب.
عنأينه)ي)  معقأ   سعاد  يلساد 
عماأة 91 س يلطابق ) شقة 4 ممنأع 

فاس   35555 يملهريز  ظهر  يلدخأ  
يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلسادة زهأأ يلسبعاري عنأينه)ي) 
 4 91 س يلطابق يلثاني شقة  عماأة 
 35555 يملهريز  يلدخأ  ظهر  ممنأع 

فاس يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3876.
976I

ANAL ACONTING SARL

REA-ASCENS SARL A.U
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

ANAL ACONTING SARL
 CITE HAY RIAD 868BOUZNIKA
، 13100، BOUZNIKA MAROC
REA-ASCENS SARL A.U شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي حي ريد 
يلدهب نر 95 ج 1 بأزناقة - 13155 

بأزناقة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

7767
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   56
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
REA-  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.ASCENS SARL A.U
 / با    •  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

ترتاب / يصالح رصاانة يملصاعد
معديت  با    / مكنأعة  وعما    •

يملصاعد

يسكيريد رتصدير.  •
ريد  حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلدهب نر 95 ج 1 بأزناقة - 13155 

بأزناقة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : حلمان  فايزة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  حلمان  فايزة  يلسادة 
 13155 1359بأزناقة  يلرياض  حي 

بأزناقة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  حلمان  فايزة  يلسادة 
 13155 1359بأزناقة  يلرياض  حي 

بأزناقة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (3 بكاأيخ  سلامان  ببن  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم )49.
977I

TFR MAROC

ABLYOU
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

TFR MAROC
 IMM 22 ASWAK ASSALAM

 BAB DOUKALA MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC

ABLYOU شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ يلقايد 
جماعة يلسأيهلة مريتش دريأ يلقايد 
جماعة يلسأيهلة مريتش 45555 

مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(1575
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(1 نأنبر   11
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مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ABLYOU
غرض يلشرتة بإيجاز : نقل يلسل  

للغير 
يملأيد  نقل  من  يخرى  خدمات 

يلغديئاة رغيرها.
دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مريتش  يلسأيهلة  جماعة  يلقايد 
دريأ يلقايد جماعة يلسأيهلة مريتش 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يأسف  يغجد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يأسف  يغجد  يلساد 
سعادة  يملريبطين  بأسحاب  دريأ 

مريتش 45555 مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يأسف  يغجد  يلساد 
سعادة  يملريبطين  بأسحاب  دريأ 

مريتش 45555 مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
دجنبر   (9 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

1)5) تحت أقم -.
978I

idaraty

AMENOUR TRANS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

AMENOUR TRANS شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي حي 

تمبأأية 1 يلقطعة 139 يلطابق 
يلسفلي - 95555 طنجة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135637
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   57
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AMENOUR TRANS
يلنقل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يللأجيستاكي.
حي   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يلطابق   139 يلقطعة   1 تمبأأية 

يلسفلي - 95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلساد عبد يالله هردرز 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد عبد يالله هردرز عنأينه)ي) 
 95555 يلعأيمة  يلكمبأأية  حي 

طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد عبد يالله هردرز عنأينه)ي) 
 95555 يلعأيمة  يلكمبأأية  حي 

طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (1 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57575).
979I

NOTAIRE

PREST IMMO
إعالن مكعدد يلقريأيت

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE DU 02 MARS,
 RESIDENCE SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
PREST IMMO »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 5 مكرأ 

زنقة لبررج بأأكأن يلديأ يلباضاء - 
5553) يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.139351
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( يأناأ   (4 يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 
15555 حصة  يملصادقة على تفأيت 
155 دأهم للحصة  يجكماعاة بقامة 

يلأيحدة 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يلقانأن  من  ر8   6 يلفصلين  تعديل 
 15555 لكفأيت  نتاجة  يبسا�سي 

حصة يجكماعاة
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
تعاين يلساد يأسف مدين تمساير 
رحاد للشرتة عأض يلساد محمد 
تعديل  ر  يملسكقال  يملساير  شاحا 

يلفصل 15 من يلقانأن يبسا�سي 
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 
للشرتة  يالسا�سي  يلقانأن  تحاين 
يلجديد  يلقانأني  يلشكل  لاالئم 

للشرتة 
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
ينص على  يلذي  ر8:   6 أقم  بند 
يملك  شاحا  محمد  يلساد  مايلي: 
يلساد  ر  يجكماعاة  حصة   15555
حصة   15555 يملك  مدين  يأسف 

يجكماعاة
بند أقم 15: يلذي ينص على مايلي: 
تعاين يلساد يأسف مدين تمساير 

رحاد للشرتة ملدة غير محدردة 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 58 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

غشت ))5) تحت أقم 833749.

985I

L EXPERT DE GESTION

 SERENITY DATA DIGITAL

SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

L EXPERT DE GESTION

 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT

 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SERENITY DATA DIGITAL SARL

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

مأالي عبد هللا يلكأفاق إقامة 

يلسفير شقة أقم 4) يلطابق 

يلخامس يلسماللاة مريتش - 

45555 مريتش يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.115843

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (5(( شتنبر   (( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

 PATRICK )ة)  يلساد  تفأيت 

من  يجكماعاة  حصة   LEVY 100

)ة)  حصة لفائدة يلساد   555 وصل 

حااة بنطاهر بكاأيخ )) شتنبر ))5).

 PATRICK )ة)  يلساد  تفأيت 

من  يجكماعاة  حصة   LEVY 300

يلساد  لفائدة  حصة   555 وصل 

 ERWAN,GWENEGAN, )ة) 

 JOCELYN,GWENAËLL LABORIE

بكاأيخ )) شتنبر ))5).

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

شتنبر   (3 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139759.

981I
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STE VIP COMPTA

ناجي كونس
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

STE VIP COMPTA
 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI
 YOUSSOUFIA، 46300،
YOUSSOUFIA MAROC

ناجي كأنس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
يلخير خميس زيما يلشماعاة يقلام 

يلاأسفاة - 46553 يلشماعاة 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
3585

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(1 يألاأز   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
ناجي   : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

كأنس.
مقار    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يشغا  مخكلفة ير يشغا  يلبناء.
نقل يلبضائ ...

دريأ   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يقلام  يلشماعاة  زيما  خميس  يلخير 
يلشماعاة   46553  - يلاأسفاة 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد عبد يلقادأ يلزمأأي : 555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد عبد يلناجي يلزمأأي : 555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلزمأأي  يلقادأ  عبد  يلساد 
زيمة  خميس  يلخير  دريأ  عنأينه)ي) 
 46553 يلاأسفاة  يقلام  يلشماعاة 

يلشماعاة يملغرب.
يلزمأأي  يلناجي  عبد  يلساد 
زيمة  خميس  يلخير  دريأ  عنأينه)ي) 
 46553 يلاأسفاة  يقلام  يلشماعاة 

يلشماعاة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلزمأأي  يلقادأ  عبد  يلساد 
زيمة  خميس  يلخير  دريأ  عنأينه)ي) 
 46553 يلاأسفاة  يقلام  يلشماعاة 

يلشماعاة يملغرب
يلزمأأي  يلناجي  عبد  يلساد 
زيمة  خميس  يلخير  دريأ  عنأينه)ي) 
 46553 يلاأسفاة  يقلام  يلشماعاة 

يلشماعاة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 1( بكاأيخ  بالاأسفاة  يالبكديئاة 

يألاأز 1)5) تحت أقم 195.
98(I

FLASH ECONOMIE

 MARRAKECH DATE PALM
PROJECT

إعالن مكعدد يلقريأيت

 MARRAKECH DATE PALM
PROJECT

شرتة ذيت مسؤرلاة محدردة
أوسمالها: 15555دأهم

مقرها يالجكماعي: مرآب أقم 1 دريأ 
يلبهجة تجزئة يملريبطين جماعة 

يلسعادة مريتش
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

41145
بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
قرأ   (5(( شتنبر   51 في  يملؤأخ 

يلشركاء ما يلي :
 -تفأيت يلساد زيئد عبد يلأهاب 
من  ملااء  زيئد  لـلسادة:  حصص   15

إجمالي 155حصة
يلحصص  تفأيت  على  يملأيفقة 

من قبل جما  يلشركاء
-تأسا  يلغرض يملؤس�سي للشرتة 
يلزأيعاة  يبأي�سي  زأيعة  ليشمل 

رإنكاج رحفظ رتأزي  جما  يملنكجات 
يلزأيعاة

من   7 ر   6  ،  (  ،  1 تعديل يملادة 
يلنظام يبسا�سي

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 9899.
983I

FLASH ECONOMIE

El ghazi atlas incha ‹ AT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

El ghazi atlas incha ‹ AT شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 49 
حي يملسيرة يلخضريء ييت إسحاق - 

54555 خنافرة يملغرب 
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

4533
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 El  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ghazi atlas incha ‘ AT
مقار    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

وعما  مكنأعة 
مشغل رأشة لحام عملاة 

 مقار  تأأيد ور تأزي  تهر اء.
 49 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
 - ييت إسحاق  حي يملسيرة يلخضريء 

54555 خنافرة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 755  : يلغازي  وخمأش  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 355  : وخمأش  هاشم  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد وخمأش يلغازي عنأينه)ي) 
بلأك 9 أقم 119حي يلديخلة 85555 

وكادير يملغرب.
يلساد هاشم وخمأش عنأينه)ي) 
ويت  يلخضريء  يملسيرة  حي   49 أقم 

إسحاق 54555 خنافرة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد وخمأش يلغازي عنأينه)ي) 
بلأك 9 أقم 119حي يلديخلة 85555 

وكادير يملغرب 
يلساد هاشم وخمأش عنأينه)ي) 
ويت  يلخضريء  يملسيرة  حي   49 أقم 

إسحاق 54555 خنافرة يملغرب 
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
5) شتنبر  يالبكديئاة بخنافرة بكاأيخ 

))5) تحت أقم )41.
984I

SOCIETE FICOMAN

 STE MRINI SANS
FRONTIERES

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
حل شرتة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 STE MRINI SANS FRONTIERES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في 

طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 69 
تجزئة ياسين يلشطر 1 يلطابق 
يلثاني - 55555 مكناس يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.46367
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  57 شتنبر  يملؤأخ في 
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 STE شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
مبلغ   MRINI SANS FRONTIERES
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
تجزئة   69 أقم  يإلجكماعي  مقرها 
 - يلثاني  يلطابق   1 يلشطر  ياسين 
 : نتاجة    يملغرب  مكناس   55555

يلجائحة.
 69 ر حدد مقر يلكصفاة ب أقم 
تجزئة ياسين يلشطر 1 يلطابق يلثاني 

تأيأتة - 55555 مكناس يملغرب. 
ر عين:

ر  مريني  يلحق  عبد  يلساد)ة) 
ياسين  تجزئة   69 أقم  عنأينه)ي) 
يلطابق يلثاني 55555 مكناس يملغرب 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 835.
985I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

SOCIETE MENBAAD SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC
 SOCIETE MENBAAD SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
يلحسن ) يقامة يالمل ) يلطابق 

يلسفلي يلرقم 13 - 6555) سطات 
يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
7173

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   16

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.SOCIETE MENBAAD SARL

ر  بناء   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مطأأ يلعقاأيت...

شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

يلطابق   ( يالمل  يقامة   ( يلحسن 

سطات   (6555  -  13 يلسفلي يلرقم 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

 455  : مأدين  بأجمعة  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

يلساد أشاد عفاأي : 455 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

يلسادة مريم مأدين : 55) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد بأجمعة مأدين عنأينه)ي) 
6) 6555) سطات  ) أقم  حي يلفرح 

يملغرب.

يلساد أشاد عفاأي عنأينه)ي) 64 

شاأع عال  بن عبد هللا حي يلسماعلة 

6555) سطات يملغرب.

يلسادة مريم مأدين عنأينه)ي) حي 
يلفرح 1 زنقة يبن أشد أقم 1 6555) 

سطات يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد بأجمعة مأدين عنأينه)ي) 
6) 6555) سطات  ) أقم  حي يلفرح 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (( يالبكديئاة بسطات بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1269/22.

986I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 GLOBAL CENTER OF
FORMATION

إعالن مكعدد يلقريأيت

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 GLOBAL CENTER OF

FORMATION »شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: أقم 
35 شاأع عال  بن عبد هللا أقم 
13يلطابق 7 - 55555 مكناس 

يملغرب.
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.56167

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
))5) تم يتخاذ  14 يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :1 أقم  قريأ 
حصص  جما   تفأيت  مايلي: 
يلسادة سلاماني آساة أقم ب ط ر
D986784 يلتي هي )555) إلى يلسادة 
 D75(6(5 يلعلأي عزيزة أقم ب ط ر

بقامة 155 دأهم للحصة
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
تغاير شكل يلشرتة من شرتة ذيت 
يلى شرتة ذيت  يملسؤرلاة يملحدردة 
يلشريك  ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأحاد
قريأ أقم 3: يلذي ينص على مايلي: 
يسكقالة يلسادة سلاماني آساة من 
جديد  مسيرة  تعاين  ر  تساير شرتة 

يلسادة يلعلأي عزيزة 
قريأ أقم 4: يلذي ينص على مايلي: 

تحاين يلنظام يبسا�سي لشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
على  ينص  يلذي   :6-7 أقم  بند 
يلسادة   : يلشرتة  أوسما   مايلي: 
بقامة  حصة   1555 عزيزة  يلعلأي 

155 دأهم للحصة

يلذي ينص على  بند أقم 14-15: 

مايلي: يلتساير: يلسادة يلعلأي عزيزة 

مسير للشرتة 

بند أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

يملسؤرلاة  ذيت  شرتة   : يلشكل 

يملحدردة ذيت يلشريك يلأحاد

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (1 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3414.

987I

 MOGADOR مغادرأمنجمنة سسكـام

MANGEMENT SYSTEM SARL

 TAMOUZIGA CASH S.A.R.L.

AU() تاموزيجا كاش شم.م ذات 

شريك واحد
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

مغادرأمنجمنة سسكـام 

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

شقة أقم 15 يلطابق يبر  يلكجزئة 

4 مناز  ديأيلطالب 44155 
يلصأيرة شقة أقم 15 يلطابق يبر  

يلكجزئة 4 مناز  ديأيلطالب 44155 

يلصأيرة، 44155، يلصأيرة يملغرب

 TAMOUZIGA CASH S.A.R.L.

AU)) تامأزيجا كاش شم.م ذيت 

شريك ريحد شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يملحل 

يلكجاأي في يلطابق يبأ�سي أقم 

)34 تافأتت يلصأيرة- يلصأيرة - 

44555 يلصأيرة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

6319

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   51

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
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ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
 TAMOUZIGA CASH S.A.R.L.
ذيت  شم.م  كاش  تامأزيجا   ((AU

شريك ريحد.
تحأيل   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يبمأي .
يملحل   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 34( يلكجاأي في يلطابق يبأ�سي أقم 
تافأتت يلصأيرة- يلصأيرة - 44555 

يلصأيرة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يجكاض  يحمد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
عنأينه)ي)  يجكاض  يحمد  يلساد 
أقم )34 تافأتت يلصأيرة- يلصأيرة 

44555 يلصأيرة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  يجكاض  يحمد  يلساد 
أقم )34 تافأتت يلصأيرة- يلصأيرة 

44555 يلصأيرة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بالصأيرة بكاأيخ 15 شتنبر 

))5) تحت أقم 355.
988I

CABINET RAMI EXPERTISE

AUTO-ECOLE DAIRI
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

AUTO-ECOLE DAIRI شرتة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 16 
تجزئة تريا عين عمير - 35555 فاس 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

73913
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   15
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
AUTO- : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.ECOLE DAIRI
مدأسة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

تعلام يلسااقة.
 16 أقم   : عنأين يملقر يالجكماعي 
35555 فاس  تجزئة تريا عين عمير - 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد عبديلرحام يلدييري : 334 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 333  : يلدييري  عزيزة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
 333  : يلدييري  صفاة  يلسادة 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلدييري  عبديلرحام  يلساد 
عنأينه)ي) دريأ يرالد بأعباد يلساقاة 

يرالد يلطاب 35555 فاس يملغرب.
يلسادة عزيزة يلدييري عنأينه)ي) 
 TOULOUSE  31155 فرنسا 

.FRANCE
يلسادة صفاة يلدييري عنأينه)ي) 
يلبيرر  زنقة   88 يإلسماعالاة  شاأع 

يلزهأأ 1 35555 فاس يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلدييري  عبديلرحام  يلساد 
عنأينه)ي) دريأ يرالد بأعباد يلساقاة 

فاس   35555 فاس  يلطاب  يرالد 
يملغرب 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3954.
989I

CANOCAF SARL

GREEN FORCE
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

CANOCAF SARL
شاأع يلجيش يمللكي زنقة يلخنساء 

أقم 7 يلطابق يلثاني أقم 53 
 NADOR ،6(555 ،يلناظأأ

MAROC
GREEN FORCE شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلعماأة ب 
يلطابق يبر  أقم 7 ورالد مامأن - 

555)6 يلناظأأ يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.(4315

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تمت   (5(( غشت   1( في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
 1 أيان يملكأكل  )ة)  تفأيت يلساد 
حصة   1 حصة يجكماعاة من وصل 
يملكأكل  يسين  )ة)  يلساد  لفائدة 

بكاأيخ )1 غشت ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
يالبكديئاة بالناضأأ بكاأيخ 15 شتنبر 

))5) تحت أقم 4381.
995I

AL HISBA FISC 

DUO PROPERTIES
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

DUO PROPERTIES شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلزنقة 
7 يلرقم 5 يلطابق ) يلشقة أقم 4 

يلسعادة سادي يلبرنأ�سي - 5655) 
يلديأ يلباضاء يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.5369(7
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( شتنبر   59 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
بأديلي  هشام  )ة)  يلساد  تفأيت 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   555
)ة)  يلساد  لفائدة  حصة   1.555
شتنبر   59 بكاأيخ  أزقي  مصطفى 

.(5((
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838557.
991I

CAB ADVICE

AMNASEF TRANS
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CAB ADVICE
شاأع محمد يلخامس عماأة أقم 
148 يلطابق يبر  شقة أقم ) ، 

16555، سادي قاسم يملغرب
AMNASEF TRANS شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي يلكرينات 
يلأيد زيريأة - 16555 سادي قاسم 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(9149
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(( وبريل   (1
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مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AMNASEF TRANS
نقل   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلسل  
- نقل يلعما .

عنأين يملقر يالجكماعي : يلكرينات 
سادي قاسم   16555  - يلأيد زيريأة 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 1.555  : يلسادة سهى يمناصف 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة سهى يمناصف عنأينه)ي) 
يرالد يلغازي زنقة 15 أقم )7 55)14 

سادي سلامان يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة سهى يمناصف عنأينه)ي) 
يرالد يلغازي زنقة 15 أقم )7 55)14 

سادي سلامان يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (8 يالبكديئاة بسادي قاسم بكاأيخ 

وبريل ))5) تحت أقم 13).
99(I

SOY COM

SOY COM
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شرتة

SOY COM
صبري بأجمعة يلطابق يالر  أقم 
6 يلديأ يلباضاء، 5555)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
SOY COM شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي صبري 
بأجمعة يلطابق يالر  أقم 6 يلديأ 

يلباضاء 5555) يلديأ يلباضاء 
يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.313183
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  )1 شتنبر  يملؤأخ في 
يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت  شرتة 
 15.555 مبلغ أوسمالها   SOY COM
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
 6 صبري بأجمعة يلطابق يالر  أقم 
5555) يلديأ يلباضاء  يلديأ يلباضاء 
يملغرب نتاجة   : عدم تحقاق يلهدف 

يإلجكماعي للشرتة.
صبري  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يلديأ   6 بأجمعة يلطابق يالر  أقم 
يلباضاء  يلديأ   (5555 يلباضاء 

يملغرب. 
ر عين:

ر  يلعفاني  فاطمة  يلساد)ة) 
سككأأ  هككاأ   (4 تجزئة  عنأينه)ي) 
3 أقم 5) تماأة 5555) تماأة يملغرب 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة : -
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838555.
993I

garantis conseil

 KECH CENTER ACADEMY
PRIVE

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

garantis conseil
يبريج يلككباة عماأة أقم 18 شقة 

أقم 55 محاماد 9 ، 45555، 
مريتش يملغرب

 KECH CENTER ACADEMY
PRIVE شرتة ذيت مسؤلاة محدردة 

ذيت يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي أقم 56.57 

ر59 تجزئة تسلطانت ) سادي 
يأسف بن علي مريتش - 45555 

مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(9577
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 KECH : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.CENTER ACADEMY PRIVE
مرتز   -  : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

للكحضير لالمكحانات
-تعلام يللغات ريلككأين يملكنأع.

أقم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 ( تسلطانت  تجزئة  ر59   56.57
 - مريتش  علي  بن  يأسف  سادي 

45555 مريتش يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يدأي�سي  محمد  سادي  يلساد 
 155 حصة بقامة   1.555  : عطأف 

دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يدأي�سي  محمد  سبدي  يلساد 
عطأف عنأينه)ي) تجزئة تسلطانت 3 
أقم 7 سادي يأسف بن علي 45555 

مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يدأي�سي  محمد  سادي  يلساد 
عطأف عنأينه)ي) تجزئة تسلطانت 3 
أقم 7 سادي يأسف بن علي 45555 

مريتش يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (5 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139588.
994I

fimacoc

 STE AGRICOLE FOOD
FRASSEN

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تأسيس شرتة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc
 STE AGRICOLE FOOD FRASSEN
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 

ملالاة عماأة )) أقم 4 يطلس فاس 
- 35555 فاس يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 
محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
73957

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AGRICOLE FOOD FRASSEN
غرض يلشرتة بإيجاز : يالسكغال  

يلفالحي ريلزأيعي بجما  يشكاله.
زنقة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
4 يطلس فاس  )) أقم  ملالاة عماأة 

- 35555 فاس يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 : يملخكأم  يلخالق  عبد  يلساد 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555

للحصة.
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ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يملخكأم  يلخالق  عبد  يلساد 
تجزئة لحلأ طريق   8 أقم  عنأينه)ي) 

فاس   35555 فاس  فاال  إيمأزيأ 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يملخكأم  يلخالق  عبد  يلساد 
تجزئة لحلأ طريق   8 أقم  عنأينه)ي) 

فاس   35555 فاس  فاال  إيمأزيأ 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   (( بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم -.

995I

OURA FIN

إيكيبمونتيس
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

OURA FIN

 lot tarik immeuble 4 1ére

 étage appt 46 sidi moumen

 casablanca، 20400،

CASABLANCA maroc

إيكابمأنكيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : مجمأعة 

يلكقدم ج ه 17ــ ) يلطابق ) سادي 

يلبرنأ�سي يلباضاء - 5655) 

يلباضاء يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.491563

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تقرأ حل  5) غشت  يملؤأخ في 

إيكابمأنكيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

 155.555 أوسمالها  مبلغ  يملحدردة 

يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 

مجمأعة يلكقدم ج ه 17ــ ) يلطابق ) 

 (5655  - سادي يلبرنأ�سي يلباضاء 

يملغرب نتاجة لعدم يلرغبة  يلباضاء 

في يالسكمريأ.

ر عين:

ر  لسري  مأأيد  يلساد)ة) 

يلعماأة  يلنخال  إقامة  عنأينه)ي) 

 (5645 مأمن  سادي   9 يلرقم   33

يلباضاء يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

بكاأيخ 35 غشت ))5) رفي مجمأعة 

) سادي  يلطابق   ( 17ــ  يلكقدم ج ه 

يلبرنأ�سي يلباضاء - 5655) يلباضاء 

يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 35993.

996I

fidulimar

A2F TRAVAUX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

fidulimar

 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

A2F TRAVAUX شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ تاغاا 

نتنفارت جماعة يتناأن - )4535 

تنغير يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.1351

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (5(( شتنبر   (3 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

ييت  يأسف  )ة)  يلساد  تفأيت 

من  يجكماعاة  حصة   333 يأسف 

يلساد  لفائدة  حصة   333 وصل 

غشت   (9 يأسف زرتني بكاأيخ  )ة) 

.(5((
ييت  أشاد  )ة)  يلساد  تفأيت 

من  يجكماعاة  حصة   333 يأسف 

يلساد  لفائدة  حصة   333 وصل 

شتنبر   (3 يأسف زرتني بكاأيخ  )ة) 

.(5((

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

شتنبر   (3 بكاأيخ  بتنغير  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 758.

997I

يمغاأ عبد يلغافأأ

B.B.J.Y TRAVAUX
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

يمغاأ عبد يلغافأأ

شاأع يلجيش يمللكي يقامة يلنأأ أقم 

1 يلطابق يالر  تطأين ، 93555، 

تطأين يملغرب

B.B.J.Y TRAVAUX شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : ظهر 

يلصأأ يزال أقم 5 تطأين. - 93555 

تطأين يملغرب.

قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.(7775

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تقرأ   (5(( شتنبر   13 في  يملؤأخ 

شرتة ذيت   B.B.J.Y TRAVAUX حل 

أوسمالها  مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 

مقرها  رعنأين  دأهم   155.555

 5 أقم  يزال  يلصأأ  ظهر  يإلجكماعي 

يملغرب  تطأين   93555  - تطأين. 

نتاجة اللخساأة.

ر عين:

جمالة ييت يلعسري ر  يلساد)ة) 

زنقة  يلكبير  يلقصر  شاأع  عنأينه)ي) 

أقم   4 يلطابق   1 يلرحمة  إقامة   9

يملغرب  تطأين   93555 تطأين   15

تمصفي )ة) للشرتة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 

ظهر  رفي   (5(( شتنبر   13 بكاأيخ 

 93555  - تطأين.   5 يلصأأ يزال أقم 

تطأين يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   19 يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1911.

998I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE AUTO ECOLE
LAAYOUNI SARL-AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

KHOUYI BADIA

مكناس ، 55555، مكناس يملغرب

 SOCIETE AUTO ECOLE

LAAYOUNI SARL-AU شرتة ذيت 

مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي مرتز ديأ 

يلشفاي يلبررج - 6555) سطات 

يملغرب

تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

7165

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( غشت   11

مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

 SOCIETE AUTO ECOLE  :

.LAAYOUNI SARL-AU

مدأسة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

لكعلام سااقة يلسااأيت.

عنأين يملقر يالجكماعي : مرتز ديأ 

سطات   (6555  - يلبررج  يلشفاي 

يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد يلعاأني عبد يلحق : 1.555 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
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يلحق  عبد  يلعاأني  يلساد 
جما   زنقة   15 يلساتن  عنأينه)ي) 

مادلت   54355 يالفغاني  يلدين 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلحق  عبد  يلعاأني  يلساد 
جما   زنقة   15 يلساتن  عنأينه)ي) 

مادلت   54355 يالفغاني  يلدين 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   16 يالبكديئاة بمادلت بكاأيخ 

))5) تحت أقم 65)1.

999I

KHOUYI BADIA

شركة امرسوري
إعالن مكعدد يلقريأيت

KHOUYI BADIA

مكناس ، 55555، مكناس يملغرب

شرتة يمرسأأي »شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع 

مأحى يرحمأ - - بأماة يملغرب.

»إعالن مكعدد يلقريأيت«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.1381

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

518) تم يتخاذ  5) يألاأز  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 

قريأ أقم 1: يلذي ينص على مايلي: 

منصأأي  ملك  في  سهم   49 -با  

يلحق  عبد  يمريبط  لساد  سماعال 

يلتساير   - دأهم   155 ثمن كل سهم 

يمريبط عبد يلحق يملسير يلأحادة   :

للشرتة - تعديل قانأن يبسا�سي 

رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 

بند أقم 5: يلذي ينص على مايلي: 

منصأأي  ملك  في  سهم   49 -با  

يلحق  عبد  يمريبط  لساد  سماعال 

يلتساير   - دأهم   155 ثمن كل سهم 

يمريبط عبد يلحق يملسير يلأحادة   :

للشرتة - تعديل قانأن يبسا�سي 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
نأنبر   58 بكاأيخ  بمادلت  يالبكديئاة 

518) تحت أقم 159.

1555I

EUROMED COMPTA-SARL

Amasir Voyage
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

Amasir Voyage شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي عماأة 
يملساأ أقم 1156 يلطابق يلكالت 
يلحي يلصناعي مريتش - 45555 

مريتش يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(9171
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 Amasir : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.Voyage
مرشد   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

جبلي - تنظام يملخامات.
عماأة   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
يملساأ أقم 1156 يلطابق يلكالت يلحي 
مريتش   45555  - يلصناعي مريتش 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 
دأهم، مقسم كالكالي:

 1.555  : مجغاج  محمد  يلساد 
حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 
رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  مجغاج  محمد  يلساد 
 45555 يزيال   يفأأيأ  يلنصر  حي 

مريتش يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
عنأينه)ي)  مجغاج  محمد  يلساد 
 45555 يزيال   يفأأيأ  يلنصر  حي 

مريتش يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (3 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 139683.

1551I

MA-LEX

5WHYS CONSULTING
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

MA-LEX
 AVENUE MLY ISMAIL RESD
 MLY ISMAIL 5EME ETG N19
 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19،
90000، TANGER MAROC

5WHYS CONSULTING شرتة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 
مأالي يسماعال يقامة مأالي 

يسماعال أقم )) يلطابق 5 أقم 19 
طنجة 95555 طنجة يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
1((537

في  مؤأخ  مأثق  عقد  بمقك�سى 
يلقانأن  إعديد  تم   (5(1 نأنبر   58
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.5WHYS CONSULTING
 : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

-يالستشاأة في يالستريتاجاة
-يالستشاأة في يلكنضام ر يالديأة

-يلستشاأة في نظام يملعلأمات.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
مأالي  يقامة  يسماعال  مأالي 
 19 5 أقم  )) يلطابق  يسماعال أقم 

طنجة 95555 طنجة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 15.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلسادة نأأة بن يحمد : 85 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.
5) حصة  يلساد أشاد يملساري : 

بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلسادة نأأة بن يحمد عنأينه)ي) 
طنجة يلبالاة تجزئة يلنخال قطعة 
طنجة   95555 طنجة   1(5 أقم 

يملغرب.
عنأينه)ي)  يملساري  أشاد  يلساد 
طنجة يلبالاة تجزئة يلنخال يلعمرين 
طنجة   95555 طنجة   1(5 أقم 

يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلسادة جمالة يملساري عنأينه)ي) 
حي قرية يملفرج زنقة ) أقم 14 طنجة 

95555 طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
نأنبر   (( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

1)5) تحت أقم 48143).
155(I

مككب يملحاسبة

SOCIETE MHAJA
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
قفل يلكصفاة

مككب يملحاسبة
شاأع جأن تانادي عماأة وعريب 
يلطابق يبر  أقم ب4 ، 35555، 

تازة يملغرب
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SOCIETE MHAJA شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يإلجكماعي : دريأ 
محاجة ريد يملال - 35555 تازة 

يملغرب.
قفل يلكصفاة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
.1456

يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
تقرأ   (5(( يألاأز   18 في  يملؤأخ 
شرتة ذيت   SOCIETE MHAJA حل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 
 155.555 أوسمالها  مبلغ  يلأحاد 
دأهم رعنأين مقرها يإلجكماعي دريأ 
تازة   35555  - يملال  ريد  محاجة 

يملغرب نتاجة لعدم يملردردية.
ر عين:

ر  يلشاخ  بن  جما   يلساد)ة) 
35555 تازة يملغرب  عنأينه)ي) فرنسا 

تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
دريأ  رفي   (5(( يألاأز   18 بكاأيخ 
تازة   35555  - يملال  ريد  محاجة 

يملغرب.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   15 بكاأيخ  بكازة  يالبكديئاة 

))5) تحت أقم 444.
1553I

فادر يلفكح

OUSSADEN PIECES AUTO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلكصفاة

فادر يلفكح
9) زنقة 16 نأنبر ساحة ريد يملخازن 

م.ج ، 35555، فاس يملغرب
 OUSSADEN PIECES AUTO
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي : يلسالم 
3 تجزئة يملنظر يلجمال أقم 64) 

طريق سادي يحريزم 35555 فاس 
يملغرب.

قفل يلكصفاة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

.56855

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تقرأ   (5(1 غشت   19 في  يملؤأخ 
 OUSSADEN PIECES AUTO حل 
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة مبلغ 
رعنأين  دأهم   155.555 أوسمالها 
تجزئة   3 يلسالم  يإلجكماعي  مقرها 
طريق   (64 أقم  يلجمال  يملنظر 
فاس يملغرب   35555 سادي يحريزم 
نتاجة لخساأة مسكمرة رعدم تفاهم 

يملساهمين.
ر عين:

ر  محات  يدأيس  يلساد)ة) 
سادي  يلأحدة  يعديدية  عنأينه)ي) 
يحريزم 35555 فاس يملغرب تمصفي 

)ة) للشرتة.
ر  محات  محمد  يلساد)ة) 
سادي  يلسخانات  دريأ  عنأينه)ي) 
يحريزم 35555 فاس يملغرب تمصفي 

)ة) للشرتة.
ر  يملالكي  عبد  حماد  يلساد)ة) 
عنأينه)ي) مرساانأ ب ج 56555 أرما 

ييطالاا تمصفي )ة) للشرتة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخكاماة 
بكاأيخ 19 غشت 1)5) رفي يلسالم 3 
تجزئة يملنظر يلجمال أقم 64) طريق 
سادي يحريزم 35555 فاس يملغرب.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
نأنبر   55 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

1)5) تحت أقم 4957.
1554I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

 INDUSTRIAL
 TECHNOLOGY SOURCING

SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تفأيت حصص

 ACCOUNTING & CONSULTING
COMPANY

مكاتب يملدينة 3، زنقة وصاال، 
يلطابق يلخامس، مككب أقم 65، 
وطلس يملدينة يلجديد - فاس. ، 

35555، فاس يملغرب
 INDUSTRIAL TECHNOLOGY
SOURCING SARL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 5) ب 
شاأع وصاال وطلس يلطابق ) مككب 

1) فاس - 35555 فاس يملغرب.
تفأيت حصص

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.66.187

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تمت   (5(( غشت   (3 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :
يلبقالي  زهير  )ة)  يلساد  تفأيت 
وصل  من  يجكماعاة  حصة   555
555 حصة لفائدة يلساد )ة) ياسين 

بنخأيا بكاأيخ 3) غشت ))5).
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   
شتنبر   56 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4650/22.
1555I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

KAMAR MONEY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
KAMAR MONEY شرتة ذيت 
مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)
رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة 

يلصمأد أقم 88 شاأع محمد يلخريز 
- 93545 تطأين يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.(8641
يلأحاد  يلشريك  قريأ  بمقك�سى 
))5) تقرأ حل  51 شتنبر  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 KAMAR MONEY يلشريك يلأحاد
دأهم   100.000,00 أوسمالها  مبلغ 
زنقة  يإلجكماعي  مقرها  رعنأين 
يلصمأد أقم 88 شاأع محمد يلخريز 
 : تطأين يملغرب نتاجة     93545  -

ضأيئق مالاة.

زنقة  ب  يلكصفاة  مقر  حدد  ر 
يلصمأد أقم 88 شاأع محمد يلخريز 

- 93545 تطأين يملغرب. 
ر عين:

عنأينه)ي)  ر  زيان  لباد  يلساد)ة) 
شاأع محمد يلخامس أقم 31 5)935 

تطأين يملغرب تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
يملخابرة ر محل تبلاغ يلعقأد ر يلأثائق 
يلصمأد  زنقة   : بالكصفاة  يملكعلقة 

أقم 88 شاأع محمد يلخريزتطأين
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   1( يالبكديئاة بكطأين بكاأيخ 

))5) تحت أقم 1865.

1556I

STE FIDU-LIDOU SARL

ARIZONA OPTIC
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
ARIZONA OPTIC شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي مكجر 
بكجزئة يملجاعرة 9))1 - 5)165 

جرف يمللحة يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

875
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(1 وتكأ ر   (5
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.ARIZONA OPTIC
غرض يلشرتة بإيجاز : -نظاأيتي.
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مكجر   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 165(5  -  1((9 يملجاعرة  بكجزئة 

جرف يمللحة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
 515  : عابادي  ياسين  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
يلساد عبد يلجلال يلعلأي : 495 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
ياسين عابادي عنأينه)ي)  يلساد 
مأالي  شاأع   56 أقم  طرفاية  زنقة 

يسماعال 55))5 وأفأد يملغرب.
يلعلأي  يلجلال  عبد  يلساد 
يقامة  مريتش  شاأع  عنأينه)ي) 
 (( أقم   6 يلطابق  و  بلأك  مريتش 

95555 طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
ياسين عابادي عنأينه)ي)  يلساد 
مأالي  شاأع   56 أقم  طرفاية  زنقة 

يسماعال 55))5 وأفأد يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
يالبكديئاة بمشرع بلقصيري بكاأيخ 5) 

غشت ))5) تحت أقم 260/2022.

1557I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

LUNA DE ALGAS
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
LUNA DE ALGAS شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي شاأع 

يلكيرس، زنقة يلشاخ يلأيلي، أقم 18 
- 73555 يلديخلة يملغرب 

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 
((543

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   (5
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 LUNA : يإلقكضاء بمخكصر تسماتها

.DE ALGAS
تر اة   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يبحااء يملائاة 
با  ر شريء يبسماك 

ينشطة فالحاة 
يلـكجــاأيـة  يلـعـمـلـاـات  رتــذلـك تــل 
يملـنـقــأالت يلـعـقـاأيـة ر  ر يلـصـنـاعـاـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  يلـكـي  يملـالـاـة 
ور غاـر مـبـاشـرة بابنـشـطـــة يملـذتــــأأة 

وعـــــاله.
شاأع   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 
 18 يلكيرس، زنقة يلشاخ يلأيلي، أقم 

- 73555 يلديخلة يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلهابة  يلعانين يحمد  يلساد ماء 
دأهم   155 بقامة  حصة   955  :

للحصة.
 155  : يلعانين  يلسادة يتفرح ماء 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلهابة  يلعانين يحمد  يلساد ماء 
عنأينه)ي) أقم 173 حي تيش يالرديية 

555)1 تماأة يملغرب.
يلعانين  ماء  يتفرح  يلسادة 
عنأينه)ي) أقم 173 حي تيش يالرديية 

555)1 تماأة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلعانين  ماء  يتفرح  يلسادة 
عنأينه)ي) أقم 173 حي تيش يالرديية 

555)1 تماأة يملغرب 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (( بكاأيخ  يلدهب  بأيدي  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 7)15.

1558I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE DRAA TAFILALET
ENGINEERING SARL AU

شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 
يلشريك يلأحاد

تغاير نشاط يلشرتة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
 STE DRAA TAFILALET

ENGINEERING SARL AU شرتة 
ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد
رعنأين مقرها يالجكماعي بلأك 11 ، 
قطعة 5 د ، منطقة يملحاط يلجديد 

و ، ومزرج ، يلريشادية - 555)5 
يلريشادية يملغرب.

تغاير نشاط يلشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي -.

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تغاير   (5(( شتنبر   (3 يملؤأخ في 
»يلهندسة  من  يلشرتة  نشاط 
ر  لالبحاث  »مككب  إلى   « يملعماأية 

يلدأيسات ».
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (3 بكاأيخ  بالرشادية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 5)8.

1559I

EURODEFI

AIOTIE
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
AIOTIE شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي ١١٩ شاأع 

عبد يملأمن يلطابق يلثاني أقم ١٥ - 

5365) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

555949

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   (1

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AIOTIE

غرض يلشرتة بإيجاز : معلأماات.

 ١١٩  : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

شاأع عبد يملأمن يلطابق يلثاني أقم 

١٥ - 5365) يلديأ يلباضاء يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 55.555 يلشرتة:  أوسما   مبلغ 

دأهم، مقسم كالكالي:

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

 DIGITALACTIVITY يلشرتة 
عنأينه)ي) زنقة سماة إقامة شهرزيد3 
يلديأ   (5365  (( أقم   5 يلطابق 

يلباضاء يملغرب.

عنأينه)ي)  ملاك  بأقال   يلساد 

١١ إقامة حديئق بأزناقة آ5 شقة5 

بأزناقة   (555 بأزناقة  يلطابق4 

يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  ملاك  بأقال   يلساد 

١١ إقامة حديئق بأزناقة آ5 شقة5 

بأزناقة   (555 بأزناقة  يلطابق4 

يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (1 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

شتنبر ))5) تحت أقم 838458.

1515I
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DETROIT MAGAD

DETROIT MAGAD
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

DETROIT MAGAD
 N° 21 RESIDENCE CHAOUIA

 AVENUE YOUSSEF IBN
 TACHAFFINE RUE RACHID
 REDA ، 90000، TANGER

MAROC
DETROIT MAGAD شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي )1 زنقة 
خالد يبن يلألاد يلطابق 3 يلشقة 

أقم 6 - 95555 طنجة يملغرب.
تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
.96459

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
يملؤأخ في 17 غشت ))5) تم تحأيل 
من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 
يلطابق  يلألاد  يبن  خالد  زنقة   1(«
طنجة   95555  -  6 أقم  يلشقة   3
يلشارية،  إقامة   ،(1« إلى  يملغرب« 
زنقة  تاشفين،  يبن  يأسف  شاأع 
أشاد أ�سى - 95555 طنجة يملغرب«.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (3 بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )5768).
1511I

DARAA AUDIT

URBAGEC
إعالن مكعدد يلقريأيت

DARAA AUDIT
طريق بأسكأأة ترين ررأك عماأة 
و أقم 7 ، 5555)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
URBAGEC »شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعنأين مقرها يالجكماعي: 77 يلحي 
يلصناعي جنأب غربي - - 8815) 

يملحمدية يملغرب..
»إعالن مكعدد يلقريأيت«

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 
.11(81

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 
تم يتخاذ   (5(( 15 شتنبر  يملؤأخ في 

يلقريأيت يلكالاة: 
قريأ أقم ): يلذي ينص على مايلي: 
يملأيفقة على يسكقالة يلساد جما  

نصيري تمسير ثاني للشرتة
رتبعا لذلك تم تعديل مقكضاات 

يلنظام يبسا�سي يلكالاة: 
بند أقم 43: يلذي ينص على مايلي: 
يلساد يأسف يلبدأ يلبدأري ، مغربي 
، رلد في 26/07/1981 بالر اط ريقام 
سان ساتي أقم 15 بأسكأأة 5555) 
للبطاقة  حامل   ، يلباضاء  يلديأ 
يماأس   .LB76434 أقم  يلأطناة 

رظافة مسير يلشرتة درن حد زمني.
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
 (1 بكاأيخ  باملحمدية  يالبكديئاة 

شتنبر ))5) تحت أقم 1835.

151(I

CAF MAROC

FULL LENS COMPANY
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
FULL LENS COMPANY شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 
يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي زنقة ريد 
زيز أقم 5) يقامة كاسطاا يلطابق 
يلثاني أقم 15 - 95555 طنجة 

يملغرب
تأسيس شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

135681
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   55
مسؤلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 
يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤلاة 

يلأحاد.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 FULL  : بمخكصر تسماتها  يإلقكضاء 

.LENS COMPANY
يالنكاج   : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

يلسمعي يلبصري.
زنقة ريد   : عنأين يملقر يالجكماعي 
يلطابق  كاسطاا  يقامة   (5 أقم  زيز 
طنجة   95555  -  15 أقم  يلثاني 

يملغرب.
وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.
 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:
يلساد محمد ريئل يدأي�سي رتالي 
دأهم   155 بقامة  حصة   1.555  :

للحصة.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :
يلساد محمد ريئل يدأي�سي رتالي 
133 أقم  عنأينه)ي) حي بنكيرين زنقة 

56 95555 طنجة يملغرب.
ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:
يلساد محمد ريئل يدأي�سي رتالي 
133 أقم  عنأينه)ي) حي بنكيرين زنقة 

56 95555 طنجة يملغرب
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57615).
1513I

EURODEFI

ARCOENVORONEMENT
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
ARCOENVORONEMENT شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي 45 تجزئة 
غاثة بن تيرين بني مال  - 3555) 

بني مال  يملغرب.

تحأيل يملقر يالجكماعي للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.48(9

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تم تحأيل   (5(( ماي   (7 يملؤأخ في 

من  للشرتة  يلحالي  يالجكماعي  يملقر 

»45 تجزئة غاثة بن تيرين بني مال  - 

3555) بني مال  يملغرب« إلى »يبما  

 - بني مال    ٢ شقة   ٢ ضحى يلطابق 

3555) بني مال  يملغرب«.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة ببني مال  بكاأيخ 13 شتنبر 

))5) تحت أقم 869.

1514I

NORD SUD MANAGEMENT

MCE2I
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تفأيت حصص

NORD SUD MANAGEMENT

سأنترديفيري-بيزنيس يلقطعة ب 43 

مككب أقم 15 يملنطقة يلصناعاة، 

95555، طنجة يملغرب

MCE2I شرتة ذيت مسؤلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يإلجكماعي 

سأنترديفيري-بيزنيس يلقطعة ب 43 

مككب أقم 35 يملنطقة يلصناعاة 

95555 طنجة يملغرب.

تفأيت حصص
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.8(663

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

تمت   (5(( ماي   (8 في  يملؤأخ 

يملصادقة على :

مسلم  تريم  )ة)  يلساد  تفأيت 

655 حصة يجكماعاة من وصل 655 

حصة لفائدة يلساد )ة) تما  بأزير 

بكاأيخ 8) ماي ))5).

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم   

شتنبر   (( بكاأيخ  بطنجة  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 57651).
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ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

 INDUSTRIAL

 TECHNOLOGY SOURCING

SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشرتة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

مكاتب يملدينة 3، زنقة وصاال، 

يلطابق يلخامس، مككب أقم 65، 

وطلس يملدينة يلجديد - فاس. ، 

35555، فاس يملغرب

 INDUSTRIAL TECHNOLOGY

SOURCING SARL شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي 5) ب 

شاأع وصاال وطلس يلطابق ) مككب 

1) فاس - 35555 فاس يملغرب.

تعاين مسير جديد للشرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.66187

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 

))5) تم تعاين  3) غشت  يملؤأخ في 

مسير جديد للشرتة يلساد)ة) بنخأيا 

أشاد تمسير رحاد

تبعا لقبأ  يسكقالة يملسير.

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

غشت   (3 بكاأيخ  بفاس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 4650/22.

1516I

bemultico بامألكاكأ

TAJ AL MADINA تاج املدينة
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
حل شرتة

bemultico بامألكاكأ
أقم 156 شقة أقم 51 يلزيكأن 

يملعرتة -مكناس ، 55565، مكناس 

مكناس

TAJ AL MADINA تاج يملدينة شرتة 

ذيت مسؤلاة محدردة ذيت يلشريك 

يلأحاد)في طأأ يلكصفاة)

رعنأين مقرها يإلجكماعي يلطابق 
يلسفلي في يلرقم 57 حي يالناأة 53 
مكناس - 55555 مكناس يملغرب.

حل شرتة
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 

.49869
بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
))5) تقرأ حل  5) شتنبر  يملؤأخ في 
ذيت  محدردة  مسؤلاة  ذيت  شرتة 
 TAJ AL MADINA يلشريك يلأحاد 
 155.555 تاج يملدينة مبلغ أوسمالها 
يإلجكماعي  مقرها  رعنأين  دأهم 
حي   57 يلرقم  في  يلسفلي  يلطابق 
55555 مكناس   - 53 مكناس  يالناأة 
يملغرب نتاجة   : عدم تحقاق هدف 

يلشرتة.
ر حدد مقر يلكصفاة ب يلطابق 
 53 حي يالناأة   57 يلسفلي في يلرقم 

مكناس - 55555 مكناس يملغرب. 
ر عين:

ر  يلشاخي  حسن  يلساد)ة) 
 53 يالناأة  حي   57 يلرقم  عنأينه)ي) 
يملغرب  مكناس   55555 مكناس 

تمصفي )ة) للشرتة.
رعند يإلقكضاء يلحدرد يملفررضة 
محل  لهم  يملخألة  يلصالحاات  على 
ر  يلعقأد  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
يلطابق   : يلأثائق يملكعلقة بالكصفاة 
 53 حي يالناأة   57 يلسفلي في يلرقم 

مكناس
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (3 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 854.

1517I

best control and consulting sarl

CAT MEKNES
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير تسماة يلشرتة

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av nehrou vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc
CAT MEKNES شرتة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يالجكماعي تجزئة 
يملنصأأ أقم 5)15 - 55555 

مكناس يملغرب.
تغاير تسماة يلشرتة

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي 
(9553

بمقك�سى يلجم  يلعام يإلسكثنائي 
تم تغاير   (5(( يألاأز   (9 يملؤأخ في 
 CAT MEKNES« تسماة يلشرتة من

.« INDUSTRY BOOST« إلى «
باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 
شتنبر   (3 بكاأيخ  بمكناس  يلكجاأية 

))5) تحت أقم 3475.

1518I

CAB ADVICE

 SERVICE B.M.E
CONTRACTORS

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شرتة

CAB ADVICE
شاأع محمد يلخامس عماأة أقم 
148 يلطابق يبر  شقة أقم ) ، 

16555، سادي قاسم يملغرب
 SERVICE B.M.E CONTRACTORS

شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعنأين مقرها يإلجكماعي تأطين 

عماأة أقم 148 شقة أقم ) يلطابق 
يبر  شاأع محمد يلخامس - 16555 

سادي قاسم يملغرب
تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

(9(93
في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   (3
يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:
ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 
 : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 
.SERVICE B.M.E CONTRACTORS
-يشغا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

مكنأعة ر يلبناء 

- يلكجاأة.

تأطين   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

يلطابق   ( 148 شقة أقم  عماأة أقم 

يبر  شاأع محمد يلخامس - 16555 

سادي قاسم يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد بلعاد يصالح : 55) حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

حصة   (55  : يلساد نأفل يلأيلي 

بقامة 155 دأهم للحصة.

 (55  : يلساتي  يملهدي  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

 (55  : يصالح  هللا  عبد  يلساد 

حصة بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد بلعاد يصالح عنأينه)ي) حي 

16555 سادي   93 أقم   ( يلااسمين 

قاسم يملغرب.

يلساد نأفل يلأيلي عنأينه)ي) 187 

 35555 ز س تجزئة يلحديقة تغات 

فاس يملغرب.

عنأينه)ي)  يلساتي  يملهدي  يلساد 

سادي   16555  143 أقم  يزغاأ  حي 

قاسم يملغرب.

يلساد عبد هللا يصالح عنأينه)ي) 

 16555  93 أقم   ( يلااسمين  حي 

سادي قاسم يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد بلعاد يصالح عنأينه)ي) حي 

16555 سادي   93 أقم   ( يلااسمين 

قاسم يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

 (( يالبكديئاة بسادي قاسم بكاأيخ 

شتنبر ))5) تحت أقم )46.

1519I
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MOHAMED SAFRIOUI

عقارات سيروكو
تعاين مكصرفين

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

عقاأيت سيرركأ »شرتة يملساهمة«

رعنأين مقرها يالجكماعي: شاأع لادر 

ريلشاأع هألندي - - يلديأ يلباضاء 

يململكة يملغر اة.

»تعاين مكصرفين«
أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي: 

.548571

بمقك�سى يلجم  يلعام يالسكثنائي 

يملؤأخ في 35 نأنبر 1)5)

خال   مكصرفين  تعاين  تقرأ 

يلسنأيت يملالاة يلكالاة: 

- مدة عضأية مجلس يإلديأة ست 

سنأيت ريجب ون تنكهي في يأم   (6(

يالجكماع يلذي تمت دعأته للمأيفقة 

على حسابات يلسنة يملالاة 6)5)

يبشخاص يلطباعاأن: 

فهريم  يلسأأماناة  يلساد)ة) 
يإلديأة  مجلس  أئيس  بصفكه)ي) 

5 شاأع بلأش  ريلكائن عنأينه)ي) ب: 

بلأش  شاأع   5  (5555 يلحسن 

يلحسن 5 شاأع بلأش يلحسن

وأتشاج  يلسأأماناة  يلساد)ة) 

عنأينه)ي)  ريلكائن  مدير  بصفكه)ي) 

مأنبلااه   - شاأع سان هالير   34 ب: 

فرنسا

فازتين  يلسأأماناة  يلساد)ة) 

عنأينه)ي)  ريلكائن  مدير  بصفكه)ي) 

لأس   - يملخضرم  شاأع   1441 ب: 

ونجلأس يلأاليات يملكحدة يبمريكاة

يملمثل   ( يالعكباأيأن  يبشخاص 

يلديئم): 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  -تم 

 35 بكاأيخ  يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية 

يأناأ ))5) تحت أقم )977)8.

15(5I

omri compta sarl au

STE AWID NOW SARL
شرتة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شرتة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

STE AWID NOW SARL شرتة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعنأين مقرها يإلجكماعي أفم 1)17 

يقامة فنيزة مككب أقم 55 تجزئة 

يملغرب يلجديد يلعريئش - 555)9 

يلعريئش يملغرب

تأسيس شرتة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

7599

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   14

يملسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

 STE  : تسماتها  بمخكصر  يإلقكضاء 

.AWID NOW SARL

تصنا    : بإيجاز  يلشرتة  غرض 

رتسأيق منكجات يلكجمال

 تصنا  رتسأيق منكجات يبدأيج

يملنكجات  رتسأيق  تصنا    

يلككمالاة

يتنار  يلطعام

 وعما  مخكلفة.

 يلكجاأة.

أفم   : يالجكماعي  يملقر  عنأين 

 55 أقم  مككب  فنيزة  يقامة   17(1

 - يلعريئش  يلجديد  يملغرب  تجزئة 

555)9 يلعريئش يملغرب.

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

يلساد عصام بألفا  : 555 حصة 

بقامة 155 دأهم للحصة.

حصة   555  : يرر  محمد  يلساد 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

عنأينه)ي)  بألفا   عصام  يلساد 

 35555 تازة   53 تجزئة بأديك يلرقم 

تازة يملغرب.

حي  عنأينه)ي)  يرر  محمد  يلساد 

37 طنجة  53 أقم  )5 يلزنقة  يلركاي  

95555 طنجة يملغرب.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

عنأينه)ي)  بألفا   عصام  يلساد 

 35555 تازة   53 تجزئة بأديك يلرقم 

تازة يملغرب

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

يالبكديئاة بالعريئش بكاأيخ 5) شتنبر 

))5) تحت أقم -.

15(1I

AL MAJD CONSEILS

4SHOW
شرتة ذيت مسؤلاة محدردة ذيت 

يلشريك يلأحاد
تأسيس شرتة

AL MAJD CONSEILS

 N° 35 تاأتة تجزئة صفصاف

مريتش ، 45555، مريتش يملغرب

4 شأر شرتة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

رعنأين مقرها يالجكماعي يملحاماد 5 

أقم 755 يلطابق يبر  - مريتش 

تأسيس شرتة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يلأحاد

أقم يلكقااد في يلسجل يلكجاأي : 

1(8737

في  مؤأخ  عرفي  عقد  بمقك�سى 
تم إعديد يلقانأن   (5(( شتنبر   5(

مسؤرلاة  ذيت  لشرتة  يبسا�سي 

يلأحاد  يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلكالاة:

ذيت  شرتة   : يلشرتة  شكل 

يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يلأحاد.

عند  مكبأعة  يلشرتة  تسماة 

يالقكضاء بمخكصر تسماتها : 4شأر

غرض يلشرتة بإيجاز : - - تنظام 

يلكجاأي  يالسكغال    ، يبحديث 

يملؤتمريت  )تنظام  يلخدمات  ور 

ريلندريت ريملهرجانات ريبمساات...) 

- يالسكيريد ريلكصدير

يملحاماد   : عنأين يملقر يالجكماعي 

5 أقم 755 يلطابق يبر  - مريتش 

وجلها  من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشرتة : 99 سنة.

 155.555 مبلغ أوسما  يلشرتة: 

دأهم، مقسم كالكالي:

حصة   1.555 يلساد رلاد بشرة: 

بقامة 155 دأهم للحصة.

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رصفات رمأيطن يلشركاء :

يلساد رلاد بشرة عنأينه)يملحاماد 

5 أقم 755 مريتش 

ريلعائلاة  يلشخصاة  يبسماء 

رمأيطن مسيري يلشرتة:

يلساد رلاد بشرة عنأينه)يملحاماد 

5 أقم 755 مريتش 

باملحكمة  يلقانأني  يإليديع  تم 

شتنبر   58 بكاأيخ  بمريتش  يلكجاأية 

))5) تحت أقم )13919 

15((I
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف أقم : 135745

حساب أقم : 6)19)

عقد تقدمة

يلساد عافاف يبن سينا يلحامل 

 BE718538 أقم  يلأطناة  للبطاقة 

يلطباعي  للشخص  ممثل  بصفكه 

بالديأ  يلكجاأي  بالسجل  رمسجل 

يلباضاء تحت أقم 356598 ر صفكه 

مسير رحاد لشرتة في طأأ يلككأين 

خصائصها   M.G.G PHARMA

كالكالي :

تم تصريح على ما يلي :

طباعاة  بكقدمة  يلقاام  تم 

لشرتة  .G.G PHARMA شرتة ذيت 

رحاد  بشريك  محدردة  مسؤرلاة 

مقرها يالجكماعي ب يلطابق يلسفلي، 

محل  يبمين،  بلأك قصبة   ،4 بناية 

15، يلديأ يلباضاء

تم يملساهمة في يلشرتة يملذكأأة 

وعاله بجما  عناصر وصأ  رخصأم 

يلطباعي  للشخص  يلكجاأي  يبصل 

للعناصر  مالكة  يلشرتة  رتصبح 

يملساهم بها يبكديء من يأم تسجالها 

في يلسجل يلكجاأي.

من  يملسكفادة  للشرتة  ساكأن 

لألصل  يمللكاة  كامل  يلكقدمة  هذه 

من  يبكديء  تقدمكه  يلحا   يلكجاأي 

تأقا  هذي يلعقد رساكأن لها ويضا 

يإلنشاء  تاأيخ  من  يبكديء  يالنكفاع 

يبصل   : ب  يلشرتة  لهذه  يلنهائي 

ب  يلباضاء  بالديأ  يلكائن  يلكجاأي 

يلطابق يلسفلي، بناية 4، بلأك قصبة 

يبمين، محل 15، يلديأ يلباضاء.

يلكجاأي  بالسجل  ريملسجل 
يلباضاء  بالديأ  يلكجاأية  باملحكمة 

تحت أقم 356598.
ر ذلك فالكعرضات تسجل بمككب 
مككب  يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط 
يلسجل يلكجاأي بالديأ يلباضاء ديخل 
وجل خمسة عشر يأما يملأيلي للنشرة 

يبرلى ريلثاناة.
يلنشرة يبرلى

أئيس تكابة يلضبط

10 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء
با  وصل تجاأي

ملف أقم : 135766
حساب أقم : 3)1))

شامخ،  محمد  يلساد  فأت 
يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
سفاان  يلساد  لفائدة   BL65(4
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  لأتسان، 
مجمأع يبصل   BE911(88 يلأطناة 
 64 يلكجاأي يملكأيجد بالديأ يلباضاء 
بالسجل  ريملسجل  كلامأنسأ  زنقة 

يلكجاأي أقم 5)4551.
تسجل  يلكعرضات  فإن  ر ذلك 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 
مككب يلسجل يلكجاأي بالديأ يلباضاء 
يأما   (15( وجل خمسة عشر  ديخل 

يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس تكابة يلضبط

11 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء
با  وصل تجاأي

ملف أقم : 135768
حساب أقم : 17)))

فردير�سي،  محمد  يلساد  فأت 
يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
يلخلال  يلساد  لفائدة   B343616
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  غندرأي، 
يبصل  مجمأع   JE277696 يلأطناة 

يلكجاأي يملعد لبا  يلكبغ بالكقساط 

يملدينة  يلباضاء  بالديأ  يملكأيجد 

ديأ  زنقة  ر1)1   119 يلقديمة 

يملالأدي، زيرية زنقة مريتش ريملسجل 

بالسجل يلكجاأي أقم 139954.

تسجل  يلكعرضات  فإن  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

مككب يلسجل يلكجاأي بالديأ يلباضاء 

يأما   (15( وجل خمسة عشر  ديخل 

يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

عن أئيس تكابة يلضبط

يلنشرة يبرلى

12 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

با  وصل تجاأي

ملف أقم : 135775

حساب أقم : 19)))

تسأس،  بناصر  يلساد  فأت 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

يلغالي  يلساد  لفائدة   B365475

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يلعلج، 

ياسين  يلساد   ،BJ218724 يلأطناة 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يلعلج، 

مجمأع يبصل   BE839594 يلأطناة 

يلباضاء  بالديأ  يملكأيجد  يلكجاأي 

 6 أقم  يملحل  ستريز أأ  زنقة   145

قيساأية يلحريزي ريملسجل بالسجل 

يلكجاأي أقم 18595).

تسجل  يلكعرضات  فإن  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

مككب يلسجل يلكجاأي بالديأ يلباضاء 

يأما   (15( وجل خمسة عشر  ديخل 

يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يبرلى

عن أئيس تكابة يلضبط

13 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء
ملف أقم : )13577
حساب أقم : 54)))

عقد تقدمة
يلحاملة  رعل  نعامة  يلسادة 
 BH442704 أقم  يلأطناة  للبطاقة 
يلطباعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 
بالديأ  يلكجاأي  بالسجل  رمسجلة 
يلباضاء تحت أقم 7736)4 ر صفتها 
مسيرة رحادة لشرتة في طأأ يلككأين 

خصائصها كالكالي :
تم يلكصريح على مايلي :

طباعاة  بكقدمة  يلقاام  تم 
 GRANDE PHARMACIE لشرتة 
EL BALSAM SARL AU شرتة ذيت 
ريحد  بشريك  محدردة  مسؤرلاة 
 15 زنقة   ،84 ب  يالجكماعي  مقرها 

سادي مأمن يلقديم يلديأ يلباضاء.
تم يملساهمة في يلشرتة يملذكأأة 
وعاله بجما  عناصر وصأ  رخصأم 
يلطباعي  للشخص  يلكجاأي  يبصل 
للعناصر  مالكة  يلشرتة  رتصبح 
يملساهم بها يبكديء من يأم تسجالها 

في يلسجل يلكجاأي.
من  يملسكفادة  للشرتة  ساكأن 
لألصل  يمللكاة  كامل  يلكقدمة  هذه 
من  يبكديء  تقدمكه  يلحا   يلكجاأي 
تأقا  هذي يلعقد رساكأن لها ويضا 
يلنهائي لهذه  يالنشاء  يالنكفاع يبكديء 
يلكائن  يلكجاأي  يبصل  يلشرتة 
 15 زنقة   ،84 ب  يلباضاء  بالديأ 
سادي مأمن يلقديم يلديأ يلباضاء 
بالديأ  يلكجاأي  بالسجل  ريملسجل 

يلباضاء تحت أقم 7736)4.
تسجل  فالكعرضات  ر ذلك 
يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 
بالديأ  يلكجاأي  يلسجل  مككب 
عشر  خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء 

يأما يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس تكابة يلضبط

14 مكرر

 II. - إعالنات قضائية
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يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف عدد : )13573

حساب : 1754)

عقد تقدمة
يلحاملة  يهريأة  لالى  يلسادة 

 ،H126854 أقم  يلأطناة  للبطاقة 

يلطباعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالديأ  يلكجاأي  بالسجل  رمسجلة 

يلباضاء تحت أقم )4151) ر صفتها 

طأأ  في  لشرتة  رحادة  مسيرة 

يلككأين....

تصريح  تم   : كالكالي  خصائصها 

على ما يلي :

تم يلقاام بكقدمة طباعاة لشرتة 

 LA STE PHARMACIE BLOC C

GHOFRANE، شرتة ذيت مسؤرلاة 

مقرها  ريحد  بشريك  محدردة 

يالجكماعي زنقة ) بلأك س أقم 116 

يلقدس يلديأ يلباضاء.

تم مساهمة في يلشرتة يملذكأأة 

وعاله بجما  عناصر وصأ  رخصأم 

يلطباعي  للشخص  يلكجاأي  يالصل 

للعناصر  مالكة  يلشرتة  رتصبح 

يملساهم بها يبكديءي من يأم تسجالها 

في يلسجل يلكجاأي.

من  يملسكفادة  للشرتة  ساكأن 

لألصل  يمللكاة  كامل  يلكقدمة  هذه 

من  يبكديءي  تقدمكه  يلحا   يلكجاأي 

تأقا  هذي يلعقد رساكأن لها ويضا 

يلنهائي لهذه  يإلنشاء  يالنكفاع يبكديء 

يلكائن  يلكجاأي  يبصل  يلشرتة 

بلأك س أقم   ( بالديأ يلباضاء زنقة 

116، يلقدس.

ريملسجل بالسجل يلكجاأي بالديأ 

يلباضاء تحت أقم )4151).

تسجل  فالكعرضات  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء  بالديأ 

عشرة )15) يأما يملأيلي للنشرة يبرلى 

ريلثاناة بمككب يلسجل يلكجاأي.

يلنشرة يلثاناة

16 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف عدد : 135734

حساب : 1884)

عقد تقدمة
يلحامل  يلحمزى  زهير  يلساد 

  BE767131 أقم  يلأطناة  للبطاقة 

يلطباعي  للشخص  ممثل  بصفكه 

بالديأ  يلكجاأي  بالسجل  رمسجلة 

 333848 أقم  تحت  يلباضاء 

ر صفكه مسير رحاد لشرتة في طأأ 

يلككأين....

تصريح  تم   : كالكالي  خصائصها 

على ما يلي :

تم يلقاام بكقدمة طباعاة لشرتة 

مسؤرلاة  ذيت  شرتة   ،DEVINK

مقرها  ريحد  بشريك  محدردة 

يالجكماعي بشاأع مرس يلسلطان أقم 

85/83 يلديأ يلباضاء.

تم يملساهمة في يلشرتة يملذكأأة 

وعاله بجما  عناصر وصأ  رخصأم 

يلطباعي  للشخص  يلكجاأي  يالصل 

للعناصر  مالكة  يلشرتة  رتصبح 

يملساهم بها يبكديءي من يأم تسجالها 

في يلسجل يلكجاأي.

من  يملسكفادة  للشرتة  ساكأن 

لألصل  يمللكاة  كامل  يلكقدمة  هذه 

من  يبكديء  تقدمكه  يلحا   يلكجاأي 

تأقا  هذي يلعقد رساكأن لها ويضا 

يلنهائي لهذه  يإلنشاء  يالنكفاع يبكديء 

يلشرتة يبصل يلكجاأي يلكائن بالديأ 

بشاأع مرس يلسلطان أقم  يلباضاء 

85/83 يلديأ يلباضاء.

ريملسجل بالسجل يلكجاأي بالديأ 

يلباضاء تحت أقم 333848.

تسجل  فالكعرضات  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء  بالديأ 

عشرة )15) يأما يملأيلي للنشرة يبرلى 

ريلثاناة بمككب يلسجل يلكجاأي.

يلنشرة يلثاناة

17 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف أقم : )13574

أقم حساب : 1933)

با  وصل تجاأي

تما   محمد  يلساد  فأت 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

لفائدة يلساد عبد   BJ142314 أقم 

لبطاقة  يلحامل  تأيري  يلرحمان 

 B3(747 أقم  يلأطناة  يلكعريف 

ريلساد يلعربي تأيري يلحامل لبطاقة 

 B1(5978 أقم  يلأطناة  يلكعريف 

يملعد  يلكجاأي  يبصل  مجمأع 

بالكقساط  يلديخلاة  يملالبس  لبا  

دأب  يلباضاء  بالديأ  يملكأيجد 

13 حي  8) أقم  مأالي يلشريف زنقة 

يملحمدي ريملسجل بالسجل يلكجاأي 

عدد 48)353.

تسجل  يلكعرضات  فان  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

بالديأ  يلكجاأي  يلسجل  مككب 

عشر  خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء 

يأما يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس تكابة يلضبط

18 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف أقم : 135744

أقم حساب : 1958)

با  وصل تجاأي

محمد  يلنأأ  وبأ  يلساد  فأت 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

يلساد ونطأناأ دي   ،BJ44523 أقم 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  جاأأجي 

يلساد  لفائدة   BE04079W أقم 

لبطاقة  يلحامل  يقديم  يمحمد 

 B175456 أقم  يلأطناة  يلكعريف 

يلحامل  يقديم  عكمان  ريلساد 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

يلكجاأي  يبصل  مجمأع   B175457

يلسااأيت وجزيء  لصباغة  يملعد 

زنقة   (9 يلباضاء  بالديأ  يملكأيجد   

سابقا   45 ميشال يملستشفاات أقم 

عدد  يلكجاأي  بالسجل  ريملسجل 

.158554

تسجل  يلكعرضات  فان  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

بالديأ  يلكجاأي  يلسجل  مككب 

عشر  خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء 

يأما يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس تكابة يلضبط

19 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف أقم : 135748

أقم حساب : )195)

با  وصل تجاأي
يلكحالري  فاطمة  يلسادة  فأت 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة 
ماري  محمد   ،B1768(8 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
ماري  حسن   ،B816531 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
ماري  يأسف   ،PY803503 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
ماري  عائشة   ،PY808624 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
أ ا   يلساد  لفائدة   B815994 أقم 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يلبخاأي 

مجمأع   WB90919 أقم  يلأطناة 

يبصل يلكجاأي يملعد ملقهى يملسماة 

»يلعندلاب« يملكأيجد بالديأ يلباضاء 

312-314 شاأع يلسماأة حي يلفضل 
عين يلشق ريملسجل بالسجل يلكجاأي 

 /407012/407014/407008 عدد 

.407010/407006

تسجل  يلكعرضات  فان  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

بالديأ  يلكجاأي  يلسجل  مككب 

عشر  خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء 

يأما يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس تكابة يلضبط

20 مكرر
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يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف أقم : 135755

أقم حساب : 1956)

تفأيت حق يلكريء

 فأت يلسادة محمد أضا بأزرب  

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
بأزرب   عثمان   ،BE8698(1 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
بأزرب   عاد    ،BE833556 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
بأزرب   ونس   ،B55863( أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
بأزرب   يلدين  عز   ،B6(8157 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 
علمي  يلسعدية   ،A157557 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة 
بأزرب   جهان   ،B6(633( أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة 
يلجدرأي  لطافة   ،BK333449 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة 
زتري  يبن  يمانة   ،B(68867 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة 
أقم B465335 لفائدة يلسادة يحمد 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  لفساحي 

يأسف   ،BH414224 أقم  يلأطناة 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  لفساحي 

محمد   ،BH434605 أقم  يلأطناة 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  سمحي 

محمد   ،BK276932 أقم  يلأطناة 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  يلري�سي 

مجمأع   ،BK104243 أقم  يلأطناة 

بالديأ  يملكأيجد  يلكجاأي  يبصل 
يلباضاء دأب عمر 35 زنقة يملشررحي 

بالسجل  مسجل  رغير  بأشعاب 

يلكجاأي.

تسجل  يلكعرضات  فان  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

بالديأ  يلكجاأي  يلسجل  مككب 

عشر  خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء 

يأما يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس تكابة يلضبط

21 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف أقم : )13575

أقم حساب : 1975)

با  وصل تجاأي

يلأهاب بشاأ  يلسادة عبد  فأت 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

عبد يللطاف بشاأ   ،B(13978 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

بشاأ  يملعطي  عبد   ،B559884 أقم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

يلكريم  عبد   ،BE455345 أقم 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  بشاأ 

خديجة   ،BE69454( أقم  يلأطناة 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  بشاأ 

صفاة   ،BE7938 أقم  يلأطناة 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  بشاأ 

حفصة   ،BE5(4737 أقم  يلأطناة 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  بشاأ 

لفائدة   ،BE6564(5 أقم  يلأطناة 

يلسادة سعاد ييت يحساين يلحامل 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

BK132312، يلسادة لالى بن سادي 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

يبصل  مجمأع   ،BH233769 أقم 

يملسماة  ملصبنة  يملعد  يلكجاأي 

بالديأ  ريملكأيجد  يملسجد«  »مصبنة 

يلباضاء 7)5 شاأع ) ماأس يبندلس 

عدد  يلكجاأي  بالسجل  ريملسجل   1

.4(615(

تسجل  يلكعرضات  فان  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

بالديأ  يلكجاأي  يلسجل  مككب 

عشر  خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء 

يأما يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس تكابة يلضبط

22 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف أقم : 135754

أقم حساب : 1983)

با  وصل تجاأي

فأت يلساد بنيس حسن يلحامل 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

شكأتك  يلساد  لفائدة   C384230

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  محمد 

ريلساد   JT36613 أقم  يلأطناة 

لبطاقة  يلحامل  مصطفى  شكأتك 

 JT5073 أقم  يلأطناة  يلكعريف 

لبا   يملعد  يلكجاأي  يبصل  مجمأع 
يلعطأأ  ر ا   بالجملة  يبحذية 

يملجأهريت  ر ا   يلجملة  بنصف 

شاأع  يلباضاء  بالديأ  يملكأيجد 

ريملسجل   (89 أقم  ستريسبأأغ 

.3(1936 عدد  يلكجاأي  بالسجل 

تسجل  يلكعرضات  فان  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

بالديأ  يلكجاأي  يلسجل  مككب 

عشر  خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء 

يأما يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس تكابة يلضبط

23 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف عدد : 135756

حساب : 1985)

عقد تقدمة
يلحاملة  منجزة  لالى  يلسادة 

 ،BK51279 أقم  يلأطناة  للبطاقة 

يلطباعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالديأ  يلكجاأي  بالسجل  رمسجلة 

يلباضاء تحت أقم 53535) ر صفتها 
طأأ  في  لشرتة  رحادة  مسيرة 

يلككأين....

تصريح  تم   : كالكالي  خصائصها 

على ما يلي :

تم يلقاام بكقدمة طباعاة لشرتة 

 ،PHARMACIE OSMOSE SARL

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

ب  يالجكماعي  مقرها  ريحد  بشريك 

155 شاأع عبد يملأمن يلديأ يلباضاء.

تم يملساهمة في يلشرتة يملذكأأة 

وعاله بجما  عناصر وصأ  رخصأم 

يلطباعي  للشخص  يلكجاأي  يالصل 

للعناصر  مالكة  يلشرتة  رتصبح 

يملساهم بها يبكديءي من يأم تسجالها 

في يلسجل يلكجاأي.

من  يملسكفادة  للشرتة  ساكأن 

لألصل  يمللكاة  كامل  يلكقدمة  هذه 

من  يبكديءي  تقدمكه  يلحا   يلكجاأي 

تأقا  هذي يلعقد رساكأن لها ويضا 

يلنهائي لهذه  يإلنشاء  يالنكفاع يبكديء 

يلكائن  يلكجاأي  يبصل  يلشرتة 

155 شاأع يملأمن  بالديأ يلباضاء ب 

يلديأ يلباضاء.

يلكجاأي  بالسجل  ريملسجل 

بالديأ يلباضاء تحت أقم 53535).

تسجل  فالكعرضات  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء  بالديأ 

عشرة )15) يأما يملأيلي للنشرة يبرلى 

ريلثاناة بمككب يلسجل يلكجاأي.

يلنشرة يلثاناة

24 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف عدد : 135758

حساب : )55))

عقد تقدمة
يلحامل  مأقت  خالد  يلساد 

  BE(8644 أقم  يلأطناة  للبطاقة 

يلطباعي  للشخص  ممثل  بصفكه 

رغير مسجل بالسجل يلكجاأي بالديأ 

يلباضاء ر صفكه مسير رحاد لشرتة 

في طأأ يلككأين....

تصريح  تم   : كالكالي  خصائصها 

على ما يلي :

تم يلقاام بكقدمة طباعاة لشرتة 

 ،MOUAQIT CENTRE DENTAIRE

محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شرتة 

بشريك ريحد مقرها يالجكماعي ب 75 

شاأع مأالي يأسف يلديأ يلباضاء.
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تم يملساهمة في يلشرتة يملذكأأة 

وعاله بجما  عناصر وصأ  رخصأم 

يلطباعي  للشخص  يلكجاأي  يبصل 

للعناصر  مالكة  يلشرتة  رتصبح 

يملساهم بها يبكديء من يأم تسجالها 

في يلسجل يلكجاأي.

من  يملسكفادة  للشرتة  ساكأن 

لألصل  يمللكاة  كامل  يلكقدمة  هذه 

من  يبكديء  تقدمكه  يلحا   يلكجاأي 

تأقا  هذي يلعقد رساكأن لها ويضا 

يلنهائي لهذه  يالنشاء  يالنكفاع يبكديء 

يلكائن  يلكجاأي  يبصل  يلشرتة 

مأالي  شاأع   75 ب  يلباضاء  بالديأ 

يأسف يلديأ يلباضاء.

يلكجاأي  بالسجل  يملسجل  رغير 

بالديأ يلباضاء.

تسجل  فالكعرضات  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء  بالديأ 

عشرة )15) يأما يملأيلي للنشرة يبرلى 

ريلثاناة بمككب يلسجل يلكجاأي.

يلنشرة يلثاناة

25 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف أقم : 135765

أقم حساب : 7)5))

با  وصل تجاأي

مرزيق  كأتر  يلسادة  فأتت 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة 

لفائدة يلساد يمين   BE783493 أقم 

بأ يلحالة يلحاملة لبطاقة يلكعريف 

مجمأع   BB15597( أقم  يلأطناة 

لصادلاة  يملعد  يلكجاأي  يبصل 

يملكأيجدة  مرزيق  صادلاة  يملسماة 

حاأث  يلفقريء  دريأ  يلباضاء  بالديأ 

حمري يرالد عزرز مأالي يلتهامي ديأ 

يلكجاأي  بالسجل  ريملسجل  بأعزة  

عدد 397484.

تسجل  يلكعرضات  فان  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

بالديأ  يلكجاأي  يلسجل  مككب 

عشر  خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء 

ريلثاناة  يبرلى  للنشرة  يملأيلي  يأما 

بمككب يلسجل يلكجاأي.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس تكابة يلضبط

26 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بالديأ يلباضاء

ملف أقم : )13576

أقم حساب : 535))

با  وصل تجاأي

حأ�سى  ييت  تنزة  يلسادة  فأت 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة 

ييت  هناء   ،AA154511 أقم 

يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة  حأ�سى 

يملهدي   ،AA61357 أقم  يلأطناة 

لبطاقة  يلحاملة  حأ�سى  ييت 

 ،E3(944( أقم  يلأطناة  يلكعريف 

لبطاقة  رريلحاملة  مجزيأي  زتاة 

 B368648 أقم  يلأطناة  يلكعريف 

يلحاملة  طير  غاثة  يلسادة  لفائدة 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

BK343981 مجمأع يبصل يلكجاأي 

صادلاة  يملسماة  لصادلاة  يملعد 

يلباضاء  بالديأ  يملكأيجدة  علي  بن 

أقم   ( زنقة  يلبرنأ�سي  سادي 

ريملسجل   75 مجمأعة   154/152

.(54366 عدد  يلكجاأي  بالسجل 

تسجل  يلكعرضات  فان  ر ذلك 

يلكجاأية  باملحكمة  يلضبط  بمككب 

بالديأ  يلكجاأي  يلسجل  مككب 

عشر  خمسة  وجل  ديخل  يلباضاء 

يأما يملأيلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس تكابة يلضبط

27 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقديم وصل تجاأي حصة في شرتة

ملف أقم 94/))5)

حساب أقم 5558

بمقك�سى عقد عرفي مؤأخ في فاتح 

يألاأ ))5) رمسجل بمريتش بكاأيخ 

11 وغسطس ))5) 

زأري   نصاف  يلساد  قدم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

أقم BE757593 يلقاطن بفاال زأري  

تجزئة سادي عبد يلعزيز )5 يبااض 

لفائدة  مريتش  يلشمالي  يلنخال 

يلطباة  يلكحلاالت  »مخكبر  شرتة 

شرتة في طأأ  ش.م.م ش.ر،  يملناأ« 

يلكجاأي  يبصل  جما   يلكأسيس، 

حي  بأمسماأ  تجزئة   9 ب  يلكائن 

يلشفاء مريتش، يلرقم يلضريبي أقم 

بالسجل  مسجل  غير   ،45(5766(

تحلاالت  تمخكبر  ريملعد  يلكجاأي 

يملادية  عناصره  بجما   طباة 

15.555.555 دأهم  ريملعنأية، بمبلغ 

مقابل 155.555 حصة يجكماعاة في 

يلشرتة.

فعلى ديئني يملقدم يملذكأأ وعاله 

قسم  يلى  بكعرضاتهم  يكقدمأي  ون 

يلكجاأية  باملحكمة  يلكجاأي  يلسجل 

بمريتش ديخل وجل يبكدئ من تاأيخ 

يلاأم  في  رينكهي  يبر   يإلعالن  نشر 

يلخامس عشر من نشر يالعالن يلثاني.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس تكابة يلضبط

28 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مككب يلسجل يلكجاأي

تقديم وصل تجاأي حصة في شرتة

ملف أقم : 34-))5)

حساب خصأ�سي : 3585م

بمأجب يلقانأن يبسا�سي يملؤأخ 

مريقب  رتقرير   (5(( يأناأ   (5 في 

يلحصص يملؤأخ في 3) نأفمبر 1)5).

وفرغا ،  محمد  يلساد  قدم 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

بالسجل  يملسجل   J22686 أقم 

بأكادير  يلكجاأية  باملحكمة  يلكجاأي 

وصله  كافة   ،(1638 أقم  تحت 

يلكجاأي يلكائن بدريأ تريست إنزكان 

 STE يملدعأة  يلشرتة  في  تحصة 

 PHARMACIE TARRAST SARL

بحي  يالجكماعي  مقرها  ريلكائن   AU

تريست، إنزكان.

ر ذلك فإن أئيس مصلحة تكابة 

ون  ذي مصلحة  لكل  يعلن  يلضبط 

ضبط  بمككب  تسجل  يلكعرضات 

يملحكمة يلكجاأية بأكادير ديخل وجل 

يملأيلاة  يأما   (15( عشر  يلخمسة 

 84  ،83 للنشرة يلثاناة طبقا للمادة 

ر154 من مدرنة يلكجاأة.

يلنشرة يبرلى

عن أئيس مصلحة تكابة يلضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

مككب يلسجل يلكجاأي

ملف أقم : 9)/))5)

حساب خصأ�سي أقم :  3515م

 تفأيت وصل تجاأي

يملصحح  يلعرفي  يلعقد  بمأجب 

 (5(( يألاأ   (8 بكاأيخ  يإلمضاء 

فأتت بمأجبه يلسادة يسماء يجريأ 

 JB367791 يلأطناة  بطاقتها  أقم 

%55 من حصتها في يبصل يلكجاأي 

 N°54 PROG AFOUD ب  يلكائن 

 AMAL II BENSERGAO AGADIR

ريملسجلة بالسجل يلكجاأي باملحكمة 

 ،766(4 يلكجاأية بأكادير تحت أقم 

جمعة  يبأ  حسن  يلساد  لفائدة 

 BE417617 أقم  يلأطناة  بطاقكه 

بثمن إجمالي قدأه 35.555 دأهم.
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ر ذلك فإن أئيس مصلحة تكابة 

ون  ذي مصلحة  لكل  يعلن  يلضبط 

ضبط  بمككب  تسجل  يلكعرضات 

يملحكمة يلكجاأية بأكادير ديخل وجل  

15 يأما يملأيلاة للنشرة يلثاناة طبقا 

للفصل 84 من مدرنة يلكجاأة.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس مصلحة تكابة يلضبط

تحت جما  يلكحفظات

29 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بأكادير

مككب يلسجل يلكجاأي

ملف أقم : 35/))5)

حساب خصأ�سي أقم :  3519

 تناز  عن وصل تجاأي

بكاأيخ يلعرفي  يلعقد   بمأجب 

 1) يأناأ ))5) ريملصحح يالمضاء في 

1) يألاأ ))5)  تناز  يلساد محمد 

 J413945 يلأطناة  بطاقكه  خكم 

ب  يلكائن  يلكجاأي  يبصل  جما  

يألاأز   9 زنقة   15 أقم   1 يلخاام 

يلكجاأي  بالسجل  ريملسجل  وكادير 

تحت  بأكادير  يلكجاأية  باملحكمة 

لفائدة يبنه علي خكم   ،3((48 أقم 

رذلك   J96444 بطاقكه يلأطناة أقم

دأهم.  35.555 قدأه  إجمالي  بثمن 

ر ذلك فإن أئيس مصلحة تكابة 

ون  ذي مصلحة  لكل  يعلن  يلضبط 

ضبط  بمككب  تسجل  يلكعرضات 

يملحكمة يلكجاأية بأكادير ديخل وجل  

15 يأما يملأيلاة للنشرة يلثاناة طبقا 

مدرنة  من   154 ر   84  ،83 للمأيد 

يلكجاأة.

يلنشرة يلثاناة

عن أئيس مصلحة تكابة يلضبط

تحت جما  يلكحفظات

30 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف أقم : 47/))5)

حساب أقم : 5344

يلطرف يبر  :

رأثة يلصنهاجي.

يلطرف يلثاني :

بطاقة  أقم  نجاح،  عثمان 

مغربي   A341((4 يلكعريف يلأطناة 

يلجنساة.

يملالبس  با   يلكجاأي  يبصل 

يلجاهزة.

55 زنقة تانسافت أقم   : يلعنأين 

1 ر) يلر اط.

أقم يلسجل يلكجاأي : 6)857.

بمصلحة  يلكعرضات  رسكقبل 

يلكجاأية  باملحكمة  يلكجاأي  يلسجل 

 (15( بالر اط إلى غاية خمسة عشر 

يأما من صدرأ يإلعالن يلثاني.

يلنشرة يبرلى
أئيس مصلحة يلسجل يلكجاأي

9 مكرر

يملحكمة يلكجاأية بفاس

عقد با  وصل تجاأي

ملف با  أقم 3)/))5)

هدى  )ذة.  بمقك�سى عقد تأثاقي 

يلقندر�سي مأثقة بفاس) مؤأخ بفاس 

رمسجل   (5(( وغسطس   ( بكاأيخ 

بفاس بكاأيخ 11 وغسطس ))5).

أقم  شبهي،  يلحسن  يلساد  باع 

يلساتن   C66475 يلأطناة  بطاقكه 

شاأع عال   يلخنساء  زنقة   5 بفاس 

شرتة  مسير  بصفكه  هللا،  عبد  بن 

LA PERLE DE LA MEDINA مقرها 

16 دأب بنيس  يالجكماعي بفاس أقم 

يلزيات يملسجلة في يلسجل يلكجاأي 

يلكجاأية  باملحكمة   (5817 أقم 

بفاس.

أقم  يلساد يبن سحكأت وحمد، 

بطاقكه يلأطناة C134659 ريلساتن 

بفاس فاال أقم 87 حي يلنخال زريغة 

رناابة عن نفسه  وصالة عن  يلعلاا 

وبنائه يلقاصرين غالي يبن سحكأت   

 CD749048 يلأطناة  بطاقكه  أقم 

حي   87 أقم  فاال  بفاس  ريلساتن 

يلنخال زريغة يلعلاا.

بطاقتها  أقم  سحكأت،  يبن  وية 

ريلساتنة   CD749047 يلأطناة 

بفاس فاال أقم 87 حي يلنخال زريغة 

يلعلاا.

يلسادة وما  يملكاني، أقم بطاقتها 

ريلساتنة   BE535675 يلأطناة 

بفاس فاال أقم 87 حي يلنخال زريغة 

يلعلاا.

بفاس  يملسكغل  يلكجاأي  يبصل 

16 دأب بنيس يلزيات، يملسجل  أقم 

 LA PERLE DE LA شرتة  يسم  في 

أقم  يلكجاأي  يلسجل  في   MEDINA

.(5817

دأهم   1.555.555 قدأه  بثمن 

عليها  يملنصأص  يلشررط  حسب 

بعقد يلبا .

رتقبل يلكعرضات بككابة يلضبط 

باملحكمة يلكجاأية بفاس ديخل وجل 

يبكديء  يأما  يكعدى خمسة عشر  ال 

من يلنشرة يلثاناة.

يلنشرة يبرلى

عن أئيس تكابة يلضبط

سعاد يلسباعي

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تفأيت وصل تجاأي
ملف أقم ))5)/1)

حساب أقم 36855

في  مؤأخ  عرفي  عقد   بمقك�سى 

بكاأيخ  رمسجل   (5(( وبريل   1(

يحمد  يلساد  باع   (5(( 7 يأناأ 

يلكعريف  لبطاقة  يلحامل  مرمأز 

يلسادة  إلى   M35714 يلأطناة أقم 

لبطاقة  يلحاملة  مرمأز  بديعة 

 M547078 أقم  لأطناة  يلكعريف 

بالسجل  يملسجل  يلكجاأي  يبصل 

يلكجاأي تحت أقم 4515.

ريلكافاة  يلشررط  رذلك حسب 

يملذكأأة في يلعقد.

تقبل  يلكعرضات  فإن  رعلاه 

يالبكديئاة  باملحكمة  يلضبط  بككابة 

من  يأما   15 وجل  ديخل  بالجديدة 

تاأيخ يلنشر يلثاناة.

يإلعالن يلثاني

يملشرف على مصلحة يلسجل يلكجاأي

13 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح

ملف عدد 57/))5)

تلقكه  تأثاقي  عقد  بمقك�سى 

مأثقة  حأفاظي  ييمان  يبسكاذة 

 (( ر   1( بكاأيخ  يلسبت  بسأق 

بكاأيخ  ريملسجل   (5(( وغسطس 

))5) فقد باع يلساد  9) وغسطس 

عبد  يبن  يلبأعبادي  يلهادي  عبد 

يلقادأ رفاطنة يلساتن بحي يلأحدة 

لبطاقة  يلحامل  يلديخلة   474 أقم 

 I495(36 أقم  يلأطناة  يلكعريف 

 (5(8 وبريل   19 غاية  إلى  صالحة 

محمد  يبن  بأعبادي  أشاد  ريلساد 

رمحجأ ة يلقاطن بإيطالاا ريلجاعل 

يلسبت  بسأق  معه  يملخابرة  محل 

ورالد يلنمة يلحامل لبطاقة يلكعريف 

IB11(353 صالحة إلى  يلأطناة أقم 

8)5) جما  يبصل  ديسمبر   5 غاية 

يلكجاأي يلذي هأ عباأة عن محل به 

يلسبت  سأق  بمدينة  يلكائن  مقهى 

باملحكمة  يلكجاأي  بالسجل  يملقاد 

تحت  صالح  بن  بالفقاه  يالبكديئاة 

أقم84)14 رتحت عدد 86)14.

يلعناصر  جما   على  ريملشكمل 

يملادية ريملعنأية مقابل ثمن إجمالي 

دأهم ريملفصل على   355.555 قدأه 

يلشكل يآلتي : 

55.555) دأهم للعناصر يملعنأية.

155.555 دأهم للعناصر يملادية.
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يلكريم  عبد  يلساد  ريشتريه 

حي  رفاطنة،  محمد  يبن  يلحضيري 

أقم  يمللكي  يلجيش  شاأع  يلهدى 

للبطاقة  يلحامل  يلسبت  سأق   ((

 (77855 أقم  للكعريف  يلأطناة 

صالحة إلى غاية 5 وغسطس 8)5).

من   83 طبقا ملقكضاات يلفصل 

مدرنة يلكجاأة فامكن لديئني يلبائ  

ثمن يلبا  ديخل  يلكعرض على وديء 

)15) يأما  وجل وقصاه خمسة عشر 

بعد تاأيخ يإلعالن يلثاني.

 يإلعالن يلثاني

31 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بورزازات

إعالن عن تقديم وصل تجاأي

حصة في شرتة

يعلن أئيس مصلحة تكابة يلضبط 

ونه  بأأزيزيت،  يإلبكديئاة  باملحكمة 

بكاأيخ  محرأ  عرفي  عقد  بمقك�سى 

يلسادة  قدم   ،(5(( وغسطس   15

بن  ريلزهرة  يلنصر  وبأ  محمد   :

يبصل  مبررك،  بن  رنزهة  مبررك 

مطعم،  السكغال   يملعد  يلكجاأي 

شاأع  يلغفاأي  بقساأية  ريلكائن 

محمد يلخامس، بأأزيزيت، ريملسجل 

في  يملحكمة  بهذه  يلكجاأي  بالسجل 

شكل شرتة فعلاة تحت أقم 8754) 

ر 8756) ر 8758)، حصة في شرتة 

رذلك   AQUARIUM FOOD SARL

بجما  عناصره يملادية ريملعنأية.

ر ناء علاه فإن جما  يلكعرضات 

تقدم بككابة يلضبط )مككب يلسجل 

يلكجاأي) ديخل وجل 15 يأما يملأيلاة 

للنشرة يلثاناة.

يإلعالن يلثاني

أئيس مصلحة تكابة يلضبط

32 مكرر

املحكمة اإلبتدائيةببني مالل

تفأيت حق يلكريء بصل تجاأي
ملف أقم : 16/))5)

حساب أقم : 975)1

منجز  تأثاقي  عقد  بمقك�سى 

 (5(( يأناأ   16 ر   14 ر   15 بكاأيخ 

مأثق  كاعبأأ  ذ/زترياء  طرف  من 

يأناأ   (4 بكاأيخ  ببني مال  مسجل 

رأثة  جما   فإن  مال ،  ببني   (5((

يلحسان ريلحسان يلعسري، يلحامل 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

 3 ز   1 يلعامرية  يلساتن   I458888

بني مال  يملسجلة بالسجل   15 أقم 

يلكجاأي تحت أقم 7635) باملحكمة 

حق  فأت  قد  مال   ببني  يالبكديئاة 

يلكريء للمحل يلكجاأي يلكائن : بلأك 

و عماأة مباأك شاأع يبن خلدرن بني 

مال  لفائدة محمد مطريق يلحامل 

 I719915 أقم  يلكعريف  لبطاقة 

يلساتن بكجزئة مبررتة يلرقم 11 بني 

تفأيت مجمأع حق  ثمن  رين  مال  

يقدأ  وعاله  يملذكأأ  للمحل  يلكريء 

بثمن يجمالي قدأه 455.555 دأهم.

تقديم  يبخير  هذي  ديئني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مككب يلسجل يلكجاأي 

باملحكمة يالبكديئاة ببني مال  ديخل 

 (15( عشر  خمسة  يكعدى  ال  وجل 

يأما يملأيلاة للنشرة يلثاناة.

يإلعالن يلثاني

عن أئيس مصلحة تكابة يلضبط

33 مكرر

يملحكمة يإلبكديئاة ببني مال 

صدقة وصل تجاأي
ملف أقم : 17/))5)

إن أئيس مصلحة تكابة يلضبط 

باملحكمة يالبكديئاة ببني مال  تطباقا 

مدرنة  من   83 يلفصل  ملقكضاات 

يعلن  ،15.95 أقم  يلقانأن  يلكجاأة 

 ونه بمقك�سى عقد صدقة لحقأق 

طرف  من  منجز  تأثاقي  مشاعة 

ببني  مأثقة  رتالي،  ومل  يبسكاذة 

مال  بكاأيخ )) يأناأ ))5)، تصدق 

يلحامل  يلبهريري،  هللا  عبد  يلساد 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

للساد محمد يلبهريري،    ،I34(75(

أقم  يلكعريف  لبطاقة  يلحامل 

يملشاعة  يلحقأق  جما    I(54597

يلكجاأي  يبصل  من   1/2 بنسبة 

يلكائن  عمأمي،  حمام  عن  عباأة 

 ،6 زنقة  يلحسني،  يلحي  مال ،  ببني 

»حمام  يسم  تحت  يسكغل  يلذي  ر 

يلرجاء« ريملسجل بهذه يملحكمة تحت 
رقأمت هذه يلحقأق   ،165(( أقم 

دأهم.  35.555 بثمن قدأه  يملشاعة 

بمصلحة  يلكعرضات  سكقبل 

يلسجل يلكجاأي باملحكمة يالبكديئاة 

خمسة  غاية  إلى  رذلك  مال   ببني 

يأما من صدرأ يإلعالن   (15( عشر 

يلثاني.

يإلعالن يلثاني

عن أئيس مصلحة تكابة يلضبط

34 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتمارة
با  وصل تجاأي

ملف أقم : 15/))5)

حساب أقم : ))5)/6184)

مؤأخ  عدلي  با   عقد  بمقك�سى 

بكاأيخ )) وغسطس ))5) من طرف 

يلعدلين وحمد يلشافي رعبد يلرحام 

 (17 أقم  تحت  يملضمن  مأقات 

 (4 يبمالك  تناش   (58 صحافة 

باملحكمة   (5(( بكاأيخ فاتح سبكمبر 

يالبكديئاة بكماأة باعت يلسادة نادية 
يلكجاأي  يبصل  مجمأع  يلسعأدي 
تيش  بحي  يلكائن   113475 أقم 

يبرديية أقم )95 تماأة رهأ عباأة عن 

مكجر لبا  لأيزم يلهاتف بالكقساط 

بثمن  برتة  ييت  يملجاد  للساد عبد 

قدأه 55.555) دأهم.

يسجل  تعرض  وي  فإن  ر ذلك 

بمككب يلضبط باملحكمة يالبكديئاة 

بكماأة مككب يلسجل يلكجاأي ديخل 

يبرلى  للنشرة  يملأيلي  يأما   15 وجل 

ريلثاناة.

يإلعالن يلثاني

عن أئيس مصلحة تكابة يلضبط

79 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

با  وصل تجاأي

ملف أقم : ))5)/34

يلسجل يلكجاأي 55)48

إن أئيس مصلحة تكابة يلضبط 

يملأق   بسال  يالبكديئاة  باملحكمة 

عقد  بمقك�سى  ونه  يصرح  وسفله 

في   (5(( وبريل   (9 عرفي مبرم بكاأيخ 

يلتسجال  أسأم  عنه  ريملؤدى  سال 

يلساد  باع   ،(5(( ماي   15 بكاأيخ 

يلجنساة  مغربي  يملخصص،  عماد 

 1997 نأفمبر   (9 بكاأيخ  مزديد 

ريلساتن بحي يالنبعاث زنقة حا�سي 

ريلحامل  سال،   347 أقم  عي�سى 

أقم  يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة 

AE(31854،  يبصل يلكجاأي بجما  

عناصره يملعنأية يلكائن بكجزئة سال 

سال  حصين   1567 أقم  يلجديدة 

نشاط  ملماأسة  ريسكغل  يلجديدة. 

ريلسجائر)  يلغذيئاة  مأيد  )با    :

ريملسجل بالسجل يلكجاأي باملحكمة 

 48(55 أقم  تحت  بسال  يالبكديئاة 

رذلك  دأهم   15.555 قدأه  بثمن 

لفائدة يلساد سعد يلشعابي مغربي 

ديسمبر   31 بكاأيخ  مزديد  يلجنساة 

يلحي   6 أقم  بالديأ  ريلساتن   1993

سال  يلسالم  حي  يلجديد  يلعسكري 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  ريلحامل 

.AE136196 أقم



18583 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

رعلاه فعلى ديئني يلبائ  يملذكأأ 

مككب  إلى  بكعرضاتهم  يكقدمأي  ون 

يلسجل يلكجاأي بهذه يملحكمة ديخل 

وجل يبكدئ من تاأيخ نشر هذي يإلعالن 

يبر  رينكهي في يلاأم يلخامس عشر 

من نشر يإلعالن يلثاني.

يلنشرة يبرلى

15 مكرر

يملحكمة يالبكديئاة بسال

ملف أقم : 38/))5)

حساب أقم : 58351

با  وصل تجاأي أقم )88)1
من  حرأ  تأثاقي  عقد  بمقك�سى 

خالد،  يلشريفة  يبسكاذة  طرف 

وغسطس   (( بكاأيخ  بسال،  مأثقة 

باعت يلسادة لالى حميش،   ،(5((

يملزديدة بمكناس في 14 فبريير 1965، 

يلساتنة بالر اط حي يلرياض إقامة 

 14 1 شقة أقم  نسام يلجنان عماأة 

يلأطناة  يلكعريف  لبطاقة  يلحاملة 
يأسف  للساد   D185(61 أقم 

يلساتن  صادالني  عزرز  قشقاأ 
يحصاين،  زنقة  بنديرد،  بالد  بسال 
يلكعريف  لبطاقة  يلحامل   (3 أقم 

مغربي   AE75433 أقم  يلأطناة 

وتكأ ر   15 يلجنساة يملزديد بسال في 

يبصل يلكجاأي يلكائن بسال،   1991

طريق قناطرة تجزئة سلامة ) عماأة 

يلذي يسكغله تصادلاة   1 أقم   13

يملقاد  حميش،  بصادلاة  يملعررف 

بالسجل يلكجاأي أقم )88)1.

رتقبل يلكعرضات بمصلحة تكابة 

يالبكديئاة  يملحكمة  لدى  يلضبط 

يأما يبكديء من   15 بسال ديخل وجل 

تاأيخ يلنشرة يلثاناة.

يلنشرة يبرلى

16 مكرر



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18584  

 III. - إعالنات إدارية
وكالة املساكن والتجهيزات العسكرية



18585 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18586  



18587 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18588  

17



18589 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمكناس



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18590  



18591 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18592  



18593 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

22



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18594  



18595 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18596  



18597 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18598  



18599 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18600  



18601 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18602  



18603 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18604  



18605 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18606  



18607 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18608  



18609 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18610  



18611 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18612  



18613 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18614  



18615 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18616  



18617 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18618  



18619 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18620  



18621 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18622  



18623 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18624  



18625 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18626  



18627 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18628  



18629 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18630  



18631 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18632  



18633 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18634  



18635 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18636  



18637 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18638  



18639 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18640  



18641 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18642  



18643 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18644  



18645 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18646  



18647 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18648  



18649 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18650  



18651 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

1



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18652  



18653 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18654  

2



18655 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18656  



18657 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18658  



18659 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

3



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18660  



18661 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

4

5



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18662  

المادة الرابعة :
 يعهد إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة كرديد بتنفيذ ماجاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، كل

 واحد منهما فيما يخصه.

6



18663 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18664  

7



18665 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

8



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18666  



18667 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

18



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18668  



18669 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

رقم
القطعة 
األرضية



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18670  

رقم
القطعة 
األرضية

14



18671 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

رقم
القطعة 
األرضية



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18672  

رقم
القطعة 
األرضية



18673 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

األشغال واالستغالل الطرقي.

رقم
القطعة 
األرضية

61

61/1

62

21



عدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) الجريدة الرسمية18674  

بدال من :

23



18675 الجريدة الرسميةعدد 5736 - 8 أ ا  يبر  1444 )5 وتكأ ر ))5)) 

24


